
Hyvä aamupäivää olen Kauko Väisänen Mikkelistä ja toimin siellä paikallisen vammaisneuvoston 

puheenjohtajana sekä kuulunut myös meidän hiljattain valittuun Etelä-Savon hyvinvointialueen 

vammaisneuvostoon. 

Muutamalla sanalla Etelä- Savon hyvinvointialueesta,  joka hiljattain sai uuden nimen ja sitä 

kutsutaan jatkossa eloisa. 

Etelä-Savon hyvinvointialue tulee järjestämään  sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä 

pelastustoimen palvelut Etelä-Savon 12 kunnan alueella noin 190 toimipisteessä. Alueen kuntia ovat 

Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, 

Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava. Alueella on noin 7800 sosiaali ja terveyspalveluiden 

sekä pelastustoimen palveluiden ammattilaisia ja ja he siirtyvät Etekä-Savon alueen kunnista, 

kuntayhtymistä ja  pelastuslaitokselta uudelle hyvinvointialueille ensi vuoden alusta alkaen. 

 

Tämän vuoden Loppukeväällä pyydettiin ehdotuksia alueemme  eri kuntien neuvostoista nimeämään 

edustajat hyvinvointialueemme vammaisneuvostoon. Alkukesällä  neuvoston jäsenet virallisesti 

hyväksyttiin ja varsinaisis jäseniä on 15 henkilöä, joilla on myös varajäsenet.  

 

Ensimmäinen  vammaisneuvoston järjestäytymiskokous pidettiin viime kesäkuussa ja tuolloin 

puheenjohtajaksi valittiin Mäntyharjusta Leena Pekkanen ja varapuheenjohtajaksi Mikkelistä Anneli 

Liukkonen.  

 

Seuraavan kerran kokoonnuttiin syyskuun puolivälin jälkeen ja tuolloin yksi tärkeä asiakokonaisuus 

oli neuvoston toimintasäännön luonnoksen laatiminen ja kokouskäytännöistä sopiminen. 

hyväksyttiin että pääsääntöisesti kokoonnutaan läsnä mutta myös on etänä on  mahdollisuus 

osallistua, joka on järkevää silla alueemme on varsin laaja. Esimerkiksi Enonkoskelta Pertunmaalle 

kertyy matkaa 191 kilometriä.  

 

 Muutamia tärkeitä asioita tulevasta toimintasäännöstä.  Lakihyvinvointialueesta todetaan, että 

Vammaisneuvostolle tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, 

valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vammaisneuvosto arvioi 

olevan merkitystä vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja 

vammaisneuvosto tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen 

hyvinvointialueella.  

 

 Vammaisneuvoston tehtävät 

1. Edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten asumiseen, 

sosiaali- ja terveyspalvelujen saamiseen, koulutukseen, työllistymiseen sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan 

toimintoihin.  

2. Seuraa vammaisten näkökulmasta hyvinvointialueen päätöksentekoa erityisesti heille 

tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden 

parantamiseksi. 



3. Tekee aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja vammaisia koskevissa asioissa. 

4. Seuraa hyvinvointialueen strategian toteutumista vammaisten näkökulmasta. Tekee aloitteita ja 

esityksiä ja antaa lausuntoja vammaisia koskevissa asioissa. 

5. Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat 

vammaisten tarpeisiin 

6. Edistää laaja-alaisesti vammaisten henkilöiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. 

 

 Vammaisneuvoston edustajien valinta eri toimielimiin 

 

Hallintosäännön mukaan vammaisneuvoston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston 

kokouksessa. Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan edustajat ja heille henkilökohtaiset 

varajäsenet hallintosäännöissä mainittuihin lautakuntiin: palvelu- ja tulevaisuuslautakunta, 

turvallisuuslautakunta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta. 

 

Viimeisin kokous pidettiin 26.10, jolloin valittiin edustajat lautakuntiin ja vastuuvalmistelija Kirsi 

Ruutala kertoi tämän hetken vammaispalvelujen valmistelusta. Hänen luvalla esitän muutaman dian 

missä mennään.  


