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2. kerros, Matara-Sali 

Muistio 

1. Esittäytymiset ja toiveet  

Anne Astikainen, Järjestöjen muutosagentti Keski-Suomen Vaikuttavat järjestöt- hankkeesta toivotti 

osallistujat tervetulleiksi ja kertoi samalla ryhmästä, joka verkostoa ollut perustamassa ja ensimmäistä 

tapaamista suunnittelemassa. Ryhmään kuuluvat Anne Astikainen, Tarja Honkanen, Invalidiliiton 

järjestöasiantuntija, Satu-Maria Virtanen, Jyväskylän vammaisneuvoston ja Jyvässeudun invalidien 

puheenjohtaja, Annika Tyynysniemi, Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntija sekä Susanna 

Turkkila, Keski-Suomen näkövammaisten toiminnanjohtaja. 

Tapaamisen osallistujat esittäytyivät ja kertoivat toiveistaan tapaamisen ja verkoston toiminnan suhteen. 

Seuraavia ajatuksia nousi esille osallistujilta liittyen tapaamiseen ja verkoston toimintaan: Kattavampi 

katsaus erilaisista toimijoista, vammaisjärjestöjen välisen  yhteistyön tiivistäminen, järjestöjen ja  

vammaisneuvostojen välisen toiminnan kehittäminen, uusien yhteistyökumppaneiden löytäminen, tiedon 

välittäminen ja jakaminen toimijoilta toisille ja myös omille toimijoille, tietoa ja tukea yhdistystyöhön,  

yhdessä enemmän äänenpainoa, tapahtumien järjestäminen yhdessä, järjestöjen tarpeiden kuuleminen. 

2. Verkoston tarkoitus 

Yhteistyötä, yhteistä voimaa, tietoa, tukea.  

Anne Astikainen totesi, että verkostotoiminnan periaatteiden mukaisesti osallistujat määrittelevät millaista 

verkostoa ollaan perustamassa vai ollaanko perustamassa? Verkosto on jäsentensä näköinen ja sen 

tehtävät riippuvat sen osallistujista.  

Keski-Suomen vammaispalvelujen tilasta ja tarpeista on julkaistu selvitys (15.2.2019), jonka mukaan Keski-

Suomessa on hyvät mahdollisuudet vammaispalveluiden kehittämisen kärkeen, koska täällä on runsaasti 

alan kehittämisosaamista. Kyseistä selvitystä on esitelty laajasti eri toimijoille. Selvitys esiteltiin huhtikuussa 

2019 pidetyssä tilaisuudessa. Tilaisuudessa pidettiin äänestys, pitäisikö tehdä tiiviimpää yhteistyötä. 

Äänetystuloksen perusteella tarve oli ilmeinen. Tämä on yksi syy sille, että verkosto on kutsuttu koolle ja 

tässä tilaisuudessa olisi tarkoitus muodostaa käsitys, millainen verkosto olisi. 

3. Finnsoten tutkimus ja kumppanuuspöydän kuulumiset 

Tarja Honkanen kertoi FinnSote-tutkimuksesta, jonka mukaan  47,9% vammaisista yli 20-vuotiaista 

keskisuomalaisista henkilöistä ei ole saanut riittävästi vammaispalveluja. Keskustelussa tuotiin ilmi, että oli 

koettu, että neuvoja saa liian vähän vammaispalveluilta ja riittävästi tietoa ei sitä kautta saa. 

Henkilökohtainen avustajatoiminta koettiin puutteelliseksi, mutta toimiessaan palvelu koettiin todella 

tärkeäksi.  

Kumppanuuspöytä: Eri järjestöjen ja toimialojen edustajia. Tarja Honkonen edustaa vammaisjärjestöjä. 

Kerää omalta toimialaltaan yleiskatsauksen vammaisjärjestöjen toiminnasta, jota voidaan käyttää 

infograafina ja auttaa hahmottamaan kokonaiskuvan, mitä vammaisjärjestöt tekevät. Järjestöstrategian 

pohjana voidaan hyödyntää kerättyä tietoa 

 



Katsaukseen kootaan eri järjestöiltä perustiedot, pääasiallinen toiminta kartoitetaan kysymysten avulla. 

Toiminta eri järjestöillä on monialaista: palvelu- ja liiketoimintaa, vapaaehtoisuutta ja vertaisuutta, 

hankkeita. Kartoitetaan, mistä yhteystiedot löytyvät, mistä löytyy tietoa toiminnasta, ovatko tiedot 

ajantasalla. Jäsenmäärät. Vapaaehtoisten määrä, palkattu henkilöstö. Henkilötyövuodet, toimitilat. Missä 

toimitaan, onko maksullista vai maksutonta.  

Selvitykset palvelevat mm. sote-uudistuksen kehittelyssä ja tiedot palvelevat kehittämistyössä 

laajemminkin. Näkyvyyttä ja vaikuttamista ja vaikuttavuutta, joka palvelee monia eri tahoja. 

Keskustelussa tuotiin esiin vaikuttamiskohteita, joista asumispalveluyksikköjen toiminta ja toimimattomuus 

mainittiin. Mitä palveluasumisessa tulisi valvoa, tulisi luoda kriteeristö. Toinen tällainen asia on 

taksilakiuudistus ja yleensäkin vammaispalvelulain mukaiset taksimatkat.  

4. Ryhmätyöt  

 

5. Verkoston jatko 

 

Todettiin, että jatkoa verkostolle toivotaan ja seuraavaa tapaamista aletaan suunnittelemaan 

toiminnan alulle  panneen työryhmän kesken. Tietoa verkostosta saa jakaa eteenpäin, jotta 

toimijoita saataisiin monipuolisesti mukaan. Seuraava kokoontumisajankohta välitetään 

sähköpostiosoitteensa antaneille suoraan ja tietoa välitetään mm. yhdistystorin kautta.     


