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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 
 
Aika:  11.10.2022 klo 14.00 
 
Paikka: Laukaan kunnan ruokapalvelukeskus, Kantolantie 10, 41340 Laukaa 
 
Paikalla:  Mirja Mäki-Kulmala, puheenjohtaja 
   Tarja Al Hanan, varapuheenjohtaja 

Heikki Kinnunen 
   Jani Pekki 
   Eeva-Liisa Kovanen, seurakunta  
   Eliisa Haimakka, kunnanhallituksen edustaja 
   Pipsa Häkkänen, perusturvalautakunnan edustaja 
   Marko Pynnönen, rakennustarkastaja Laukaan kunta 
 
   Yhdyskuntatekniikan päällikkö Jan Viilos 
 
 

Susanna Arasalo, sihteeri    
Asialista: 
 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 

 
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 
3. Vieraana yhdyskuntatekniikan päällikkö Jan Viilos 

 

Kertonut lyhyesti itsestään ja tehtävästään. Toimiala vastaa mm. Laukaan 
kunnan alueella kaduista, uimarannoista ja torialueista.  
 
Keskusteltu teiden talvikunnossapidosta. Lautakunta on päättänyt lähtörajat, 
minkä mukaan lähdetään liikkeelle teiden auraukseen, kun lunta sataa. Läh-
törajat ovat nyt muihin kuntiin nähden matalat. Niihin ei tiedossa muutosta. 
Pääväylät tulisi olla aurattu aamulla kello 7 mennessä, kokoojakadut kello 12 
mennessä ja asuinkadut kello 16 mennessä. Kaksi viime talvea ovat olleet 
lumisia ja edellisiin vuosiin verrattuna sama lumimäärä on tullut nopeam-
massa ajassa kuin aiemmin. Kaluston määrä ei ole lisääntynyt.  
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Apuvälineellä liikkujalle tilanne on erityisen hankala, silloin jos ei pääse pi-
hasta eteenpäin. Kahden eri väylänpitäjän (kunta ja ELY-keskus) välillä tah-
distaminen hankalaa, viitaten lumivallien kertymiseen risteysalueille. Yhdys-
kuntatekniikalla on reilu 2 milj. määräraha, josta 44% on varattu väylien yllä-
pitoon. Piha-alueiden hoidosta vastuu on kiinteistön omistajalla. Kuntaan tu-
lee joka vuosi kilometri lisää uutta väylää ja valaistusta, mutta määrärahat ei-
vät ole nousseet. 
 
Vammaisneuvostossa nousee esille toiveena saada työntekijä, jonka voisi 
pyytää apuun yksittäisten pihojen auraukseen liikuntaesteisille. Voisiko tä-
män järjestää vapaaehtoisvoimin tai tukityöllistettynä? Todetaan, että vastaa-
vanlaista toimintaa voisi olla jo olemassa valtakunnantasolla ja sitä kautta jo 
olemassa olevia tapoja ratkaista kyseisiä haasteita. Asiaa lähdetään selvittä-
mään.  
 

 
4. Terveiset Laukaan kävelyn ja pyöräilyn toimenpidetyöpajasta 

Keskiviikkona 5.10.2022 on järjestetty tapaaminen, jossa mukana edustajia 
mm. kunnasta, vanhus- ja vammaisneuvostoista ja konsulttitoimistosta. Työ-
paja kokoontui nyt toisen kerran. Tavoitteena tunnistaa kehittämiskohteita. 
Aiheen tiimoilta on tehty asukas- ja koululaiskyselyjä. Työskentelyssä todettu, 
että ympäristön tulisi olla käyttäjille turvallinen, viestintä aiheesta tulisi on va-
kiintunut osaksi kunnan viestintää, sekä aiheella on tärkeä rooli vapaa-ajan 
harrastus ja virkistystoimintaan. Pitäisi olla kartta jossa olisi jo nyt olemassa 
olevia kuntopolkuja, missä pystyy liikkumaan pyörällä. Haettu yhteisesti mitä 
panostamiskohteita on alueittain koko kunnan alueelta. Kuntaan on tulossa 
kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma.  
 
Tulevina toimenpiteinä sovittu selkeät opasteet, myös apuvälineillä liikkuvat 
huomioiden. Ympärivuotinen huoltaminen mahdollisimman monipuolisesti eri 
apuvälineet huomioiden. Tässä huomioitava myös esimerkiksi ikäihmisten 
liikkuminen sekä pikkulapsiperheet vaunuineen. Toivotaan ajantasaista ja 
päivitettyä viestintää, myös kuulo- ja näkövammaiset huomioiden. Yhteistyö 
vammaisten kuntalaisten ja vammaisneuvoston kanssa.  

 
 

5. Levähdyspenkit kunnan alueelle 

Kuntaan on tilattu 40 uutta levähdyspenkkiä. Vammaisneuvostoon on esitetty 
kysymys, mihin ne pitäisi sijoittaa. Alueina Vihtavuori, kirkonkylä, Leppävesi 
ja Lievestuore. Määrä alueittain asukasluvun mukaan jaettuna. Penkit ovat 
metalliritiläisiä, jotta lumi menee läpi eikä erillistä puhdistusta tarvita. Vielä ei 
ole tehty päätöstä poistetaanko vanhat penkit keskusta-alueelta. Todennäköi-
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simmin tulevat mahdollisuuksien mukaan käyttöön. Aiemmin on jo kerätty to-
rilla ideoita penkkien paikoista. Penkinpaikat sijoitetaan katualueelle tai kun-
nan omistamalle alueelle. Ei kiinteistöjen pihoihin, kuten kaupanpihat. Vam-
maisneuvosto antaa ideoista oman vastauksensa kuntaan 23.10. mennessä.  

 
6. Esteettömyyssuunnitelman eteneminen 

Työryhmän tarkoitus tehdä Laukaseen esteettömyyssuunnitelma. Työryhmä 
on tutustunut Mikkelin kaupungin vastaavaan suunnitelmaan ja tehnyt seu-
raavia havaintoja sekä päättänyt selvittää asiaa kyselyjen kautta lisää.  

 

Esteettömyyskävely on toteutettu keskustan alueella, mutta ei vielä muissa 
kunnan taajamissa. Tilannekartoitus tulee tehdä kaikille kunnan taajamille. 
Toteutetaan kysely kunnan eri johtaville viranhaltijoille. Kyselyssä selvitetään, 
miten esteettömyys on eri taajamissa huomioitu, onko esteettömyyden huo-
mioimiseksi ohjeita jo suunnitteluvaiheessa ja mitä ohjeita, sekä miten vas-
taaja voisi edistää esteettömyystyötä edelleen omalla alueellaan. Kyselyjen 
ja ryhmäkeskustelujen lisäksi tarkoituksena on toteuttaa avoin tilaisuus ylei-
sölle. Esiin nousi idea voisiko esteettömyyskävelyt toteuttaa yhdessä vanhus-
neuvoston kanssa. Tulisiko kysely osoittaa myös Laukaan Vuokrakodeille. 
Jossain kunnassa suunnitelma on toteutettu rakennus- tai yhdyskuntateknii-
kan alan tutkinnon lopputyönä.  

 
 

7. Kutsu Henkilökohtaisen avun työnantajille - Henkilökohtaisen avun asia-

kasosallisuus työryhmään 

 
Keski-Suomen hyvinvointialueelle on tavoitteena perustaa henkilökohtaisen 
avun keskus. Keskuksen tavoitteena on aloittaa toiminta kevään 2023 ai-
kana. Keskusta valmistellaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -oh-
jelmassa osana hankesuunnitelman mukaisia toiminnallisia tavoitteita. 

 
Henkilökohtaisen avun keskuksen suunnitteluvaiheessa on aloittanut toimin-
tansa alueellinen asiakasosallisuuden työryhmä. Työryhmän tavoitteena on 
kehittää yhdessä henkilökohtaisen avun keskuksen palvelusisältöjä sekä 
keskuksen toimintaa entistä asiakaslähtöisemmäksi ja tuoda mukaan asiak-
kaan näkökulmaa. Työryhmän jäsenet kootaan eri puolilta Keski-Suomen hy-
vinvointialuetta. 

 
Päivitetty kutsu liitetään vammaisneuvoston muistion liitteeksi. Kutsusta löy-
tyvät yhteystiedot, joihin voi suoraan ottaa yhteyttä, mikäli on kiinnostunut 
osallistumaan.  
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8. Muut ajankohtaiset asiat 

Selvitetään edelleen vammaisneuvoston käyttöön tulevaa sähköpostiosoi-
tetta sekä Laukaan kunnan nettisivuille suunniteltua palautekanavaa ja link-
kiä vammaisneuvoston sivuilta.   
 
Talousasioita suunnitellaan käytäväksi seuraavassa kokouksessa. Puheen-
johtaja ottaa yhteyttä hallintojohtajaan.  
 
Vammaisneuvosto viettää pikkujouluja viimeisen kokouksen yhteydessä 
13.12.2022.  
 
Käyty läpi vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun uusi Toivetaksi-
malli. Toivetaksi toimii siten, että asiakas tilaa kuljetuksen normaaliin tapaan 
kyydinvälityskeskuksesta. Jos autoa ei välityskeskuksen kautta järjesty, väli-
tyskeskus neuvottelee asiakkaan kanssa ja sen jälkeen asiakas itse voi tilata 
kuljetuksen haluamaltaan sopimusautoilijalta ja sopia kuljetuksen aikatau-
luista. Autoilija ilmoittaa asiakkaan kanssa sovitusta kyydistä ja aikataulusta 
välityskeskukseen ja kyyti ohjataan suoraan autoilijalle. Toivetaksi-mallia on 
kokeiltu Jämsässä keväästä 2022 lähtien, ja siitä on saatu hyviä kokemuksia.  

 
 

9. Seuraava kokous  

Seuraava kokous järjestetään 16.11.2022 kello 14. Paikka ilmoitetaan myö-
hemmin.  

 
10. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin kello 15.30.  

 
 

 


