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PöYTÄKIRJA

Maakunnallinen vammaisneuvosto

Paikka

7 .2.20L9, klo 12.00-14.20
Yritystalo Evald, Ristirannankatu L,677OO Kokkola. Kokoustila Reimari, pohjakerros.

Osallistujat

Esa Erkkilä, Hengitysyhdistys, Kannus

Aika

Marianne From, Kuulo ry, Kaustinen
Asta Törmä lehto, Selkäyhdistys, Kokkola
Kaarina Sandelin, Syöpäyhdistys, Kokkola

ija Heikkinen, lnva lidiyhdistys, Lestijä rvi
Seppo Ahvenkoski, Kehitysvamma isten tuki, Perho
Teuvo Hyötylä, Sydänyhdistys, Veteli
Jaana Kallio, Soiten hallituksen edustaja
Anja Törmä, Soiten hallituksen edustaja
J ussi Salminen, kehittä m isjohtaja, Soite, neuvoston esitte lijä
Ta nja Witick, kehitysvam ma- ja vam ma ispa lvel uiden toimia luejohtaja, Soite
Paul Granvik, palveluneuvoja, Soite, neuvoston sihteeri
Ra

S 1 KOKOUKSEN AVAUS

Esitvs:

Kokouksen avaa neuvoston puheenjohtaja Seppo Ahvenkoski. Todetaan osallistujat.
Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen, totesi osallistujat ja toivotti heidät tervetulleiksi.
5 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTöSVALTAISUUS
Esitvs:
Kokous todetaa n

la ill

iseksi ja päätösva lta iseksi.

Päätös:
Kokous

todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

S 3 EDELLISEN PöYTÄKIRJAN TARKASTUS

Esitvs:

Neuvosto päättää hyväksyä edellisen kokouksen t7 .L2.2O78 pöytäkirjan.
Päätös:
Ne

uvosto hyvä ksyi ede llisen kokouksen pöytä kirja n sel la isenaa n

9 4 PöTTÄKIRJAN TARKASTUS
Esitvs:

Neuvoston päätöksen mukaisesti tämä pöytäkirja tullaan tarkastamaan neuvoston seuraavassa
kokouksessa.
Päätös:

Neuvosto päätti, että pöytä kirja

ta

rkastetaan

seu raavassa kokouksessa.
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ITYSVAM MAH UOLLOSSA JA VAM MAISPALVELU ISTA

Valmistelija toimialuejohtaja Tanja Witick.
Toimialuejohtaja Tanja Witick esitteli ajankohtaisia asioita kehitysvammahuollon ja vammaispalveluiden toimialueelta. Witick yhdisti esittelyynsä myös 5 6 "Soiten 2019 toiminta ja taloussuunnitelman uustarkastelun eli talouden tasapainottamisohjelman", koska aiheet liittyivät
toisiinsa hyvin läheisesti. Kokouksessa jaettiin jäsenille Witickin laatima "Toimialuekatsaus".
Soiten osalta tavoitellaan noin 5 miljoonan euron säästöjä vuodelle 2019.
vammaispalveluihin tulevien hakemusten määrä on kasvanutT6%, mikä sopii huonosti
yhteen säästötavoitteiden ka nssa.
kehitysvammaisten asumispalveluihin liittyen järjestetään 4.4.2O19 keskustelutilaisuus
tehostettu palveluasuminen ja sen kulut ovat erityisen kartoituksen/ selvityksen kohteena;
sitä on tällä alueella huomattavastienemmän kuin maassamme keskimäärin.
palvelujen laatuun pyritään kiinnittämään enenevässä määrin huomiota; henkilökohtaista
apua tarjoavia yrityksiä on 17 kappaletta, joiden palveluiden taso vaihtelee liikaa ja tähän
pyritään saamaan parannusta.
asumispalvelutarpeiden ja omaishoidontuen tarpeiden osalta tehdään myöskin kartoitusta
etenkin perheiden osalta joissa on vammainen lapsi; perheiden kanssa tehdään yhteistyötä
sen selvittämiseksi mitä ja millaisia palveluita/apua perheet tarvitsevat. Aiheeseen liittyvä
keskustelutilaisuus järjestetään lauantaina L6.2.2Ot9 kello 1-3.00 alkaen Kompassin tiloissa.
Sovittiin, että sihteeri Granvik välittää sähköpostitse kutsun kaikille neuvoston jäsenille.
maistraattiei myönnä edunvalvontaa juurikaan muissa kuin taloudellisissa asioissa, mikä
haittaa vammaispalvelujen toimintaa monelle tavalla; tähän pyritään saamaan muutosta ja
tätä tarkoitusta varten neuvosto päättikin pyytää johonkin tulevaan kokoukseensa jonkun
maistraatista kertomaan edunvalvonnasta, ja sen toimintaperiaatteista. Esittelijä Salminen

-

-

-

-

lupasi selvittää asiaa.
Kyytikeskuksen soveltamisohjeita tullaan päivittämään laajentamalla kyytien myöntämisoikeuksia mm. mielenterveyskuntoutujiin.
neuvostossa on aiemmin käsitelty AVI:n linjausta siitä että nuorille kehitysvammaisille tulee
järjestää omaa erillistä toimintaa, mikä voi ääritapauksessa johtaa ko. nuoren eristämiseen
muusta ryhmästä. Asiassa ollaan edelleen yhteydessä AVI:iin em. linjauksen muuttamiseksi,
Sovittiin, että neuvoston kannanotto asiaan laaditaan, mikäli se ei muuten ratkea.

Esitvs:

Neuvosto keskustelee ja merkitsee tiedoksi toimialuejohtaja Witickin ajankohtaiset asiat kehitysvammahuollon ja vammaispalveluiden toimialueella.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
5 6 SALASSAPITO JA VAITIOLOVELVOLLISUUS

Soiten hallitus nimesi vuoden 20L9 alusta edustajikseen Jaana Kallion ja Anja Törmän. Uusien
jäsenten vuoksi esityslistaan lisättiin pykälä, joka käsitteli viranomaisen toimintaa koskevia
sa lassa pitovelvoitteita ja va itiolovelvol lisu utta.
Laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21,5,L991621 on säädetty viranomaisen toimintaa
koskevista salassapitovelvoitteista, kuten asiakirjajulkisuus (22 5) sekä vaitiolovelvollisuus ja
hyväksikäyttökielto (23 S).Viranomaisen asiakirja on pidettävä salassa, jos se tässä laissa tai
muussa laissa on säädetty salassa pidettäväksi tai jos viranomainen lain nojalla on määrännyt
sen salassa pidettäväksi taikka jos se sisältää tietoja, joista on lailla säädetty vaitiolovelvollisuus.
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Salassa pidettävää viranomaisen asiakirjaa tai sen kopiota tai tulostetta siitä ei saa näyttää eikä

luovuttaa sivulliselle eikä antaa sitä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivullisen
nä

htävä ksi tai käytettäväksi.

ja hyväksikäyttökielto L mom "Viranomaisen

palveluksessa oleva
pidettävää
sisältöä tai
paljastaa
asiakirjan salassa
samoin kuin luottamustehtävää hoitava ei saa
tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan viranomaisessa toimiessaan tietoonsa saamaa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta viranomaisessa tai teh23

5 Vaitiolovelvollisuus

tävän hoitaminen viranomaisen lukuun on päättynyt."
23 S:n kolmannessa momentissa todetaan, että em. kohdassa tarkoitettu henkilö ei saa käyttää
salassa pidettäviä tietoja omaksi taikka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Lisäksi salassapidosta on säädetty sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (22.9.2O0/812) koskevassa
laissa. Se säätää sosiaalihuollon tietojen salassapidosta
t-4 5 1 mom "sosiaalihuollon asiakirjat, jotka sisältävät
muusta yksityisestä henkilöstä, ovat salassa pidettäviä."

ja vaitiolovelvollisuudesta seuraavaa:
tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai

15 5 1 mom "sosiaalihuollon järjestäjä tai tuottaja taikka niiden palveluksessa oleva samoin kuin
sosiaalihuolloin luottamustehtävää hoitava eisaa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä

tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi

salassa pidettävä, eikä muutakaan sosiaalihuollon
tehtävissä toimiessaan tietoonsa saamaansa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus.
Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta sosiaalihuollon järjestäjän tai tuottajan palveluksessa tai tehtävän hoitaminen niiden lukuun on

päättynyt."
Terveydenhuollossa laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785 määrittelee vastaavasti
potilasasiakirjoihin liittyvien tietojen salassapidosta. Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat
salassa pidettäviä.
Vaitiolovelvollisuuden osalta on hyvä nyrkkisääntö se, ettei kerro julkisuudessa sanaakaan niistä
asiakirjatiedoista ja keskusteluista, jotka liittyvät salassa pidettäviin asioihin. Salassapidon ja vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluu myös se, kuka saa sosiaali- ja terveyspalveluja esim. kenen vanhemmat saavat kotiapua tai asuvat vanhainkodissa. Salassapitoa ja vaitiolovelvollisuutta käytiin
läpi kokouksessa.
Esitvs:

Neuvosto päättää merkitä edellä mainitut säädökset tiedoksija noudatettavaksi
Päätös:

Merkittiin tiedoksi ja noudatettavaksi
S 7 TABORATORION UUDESSA ODOTUSTILOISSA ILMENNEET PUUTTEET

L7.L2.2OL8 pidetyssä kokouksessa keskusteltiin uuden laboratorion odotustiloissa ilmenneistä
puutteista, joista neuvosto päätti laatia tiedotteen ja lähettää sen tiedoksi sairaalalle. Esittelijä
Salminen kertoi, että hän vei havaitut puutteet tiedoksi Soiten johtoryhmään, jossa toimialuejohtaja Rahkonen ottiasian hoitaakseen. Samoin Salminen kertoi, että joulukuussa 2018 Soite
sai eduskunnalta ns. "taiderahaa", joka tullaan käyttämään taideboksien rakentamiseen sairaalan uuden Y-siiven tiloihin.
Esitvs:

Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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otettu käyttöön myöskin Soiten alueella. Sihteeri Granvik esitteli

lyhyesti asiasta laaditun esitteen. Outoa oli se että esitettä ei ole vielä saatavilla Kelan toimipisteissä vaan se on tilattava nettisivujen kautta.
Esitvs:

Merkitään tiedoksi
Päätös:

Merkittiin tiedoksija lisäksi neuvosto päätti, että sihteeri tilaa nettisivujen kautta 30 esitettä
jäsenten ja muidenkin asiasta kiinnostuneiden käyttöön.
Jäsen From esitti, että nyt kun ollaan oltu yhteydessä sairaalan laboratorion uusissa odotustiloissa ilmenneisiin puutteisiin liittyen, niin samalla voitaisiin muistuttaa sitä siitä että myöskin

sairaalan palveluohjauksen toimipisteen esteettömyyteen tulee kiinnittää huomiota ja varmistaa että siellä on mm. asianmukaiset induktiosilmukat'
Tähän asiaan liittyen jäsen Kallio kertoi, että sairaalan hallinnon ja auditorion välisessä ovessa
ei ole sähköistä ovenaukaisua, mitä hän ja myöskin neuvosto piti puutteena.
PäätöS:

Sovittiin, että esittelijä Salminen on asiassa yhteydessä toimialuejohtaja Rahkoseen, ja kertoo
hänelle neuvostossa esille tulleista asioista.

että "Oma kanta" -palveluun ei pääse katsomaan tietoja eikä esim.
uusimaan reseptejä, jos henkilöllä ei ole tietokonetta tai hän ei osaa käWtää sitä eikä hänellä
ole pankkitunnuksia. Tässä on vaarana, että tulee "väliinputoajia", jotka eivät voi hyödyntää
jos ne toteutetaan vain em. käytäntöjä noudattaen'

Jäsen Törmälehto kertoi,

PäätöS:

Merkittiin tiedoksi.
ja jos sitä
Jäsen Törmälehdon saamien tietojen mukaan Soitelta tulee nykyisin vain yksi lasku,
jo
ei
tule
mitään
muistutuksia
Eli
enää
ei maksa ajoissa niin seuraavaksi sitä sitten karhutaan.

vaan lasku laitetaan perintään saman tien. Käytäntö on aika ankara ja näin asian näki myöskin

neuvosto.
Päätös:

Neuvosto päätti, että esittelijä Salminen ottaa yhteyttä Soite taloushallintoon ja selvittää asiaa
seuraavaa n kokoukseen.
Jäsen Törmälehto oli saanut Kuluttajansuojalta tiedotteen,

jonka mukaan vanhusten palvelu-

talojen kuluttajansuojaa tulisi parantaa. Tiedotteen mukaan se henkilö joka maksaa enemmän
palveluistaan saa parempaa palvelua. Tiedotteen mukaan etenkin julkisia palveluja saavat ovat
huonommassa asemassa.
Päätös:

että Soiten ostopalveluyritysten toiminnan laadusta vastaavat vamja
maispuolella Kaisu Piksilä vanhuspuolella Vuokko Paananen, joihin näissä asioissa tulee olla
yhteydessä.Törmälehto sanoi ottavansa yhteyttä edellä mainittuihin henkilöihin ja kertovansa
Esittelijä Salminen kertoi,

heille Kuluttajansuojan tiedotteesta.
S }iIEUVOSTON SEU RAAVA KOKOONTUM IN EN

Esitvs:
t7.LZ.1O111 pidetyssä kokouksessa

päätettiin vuoden 2019 toisen kokouksen päivämääräksi
Z4.4.ZOtg klo 12.00 alkaen. Kokouksen pitopaikaksi päätettiin alustavasti Mikin Grilli, Perho.

Päätös:
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Neuvosto päätti pitää seuraavan kokouksensa keskiviikkona24.4.2OL9 kello 12.00 alkaen. Kokouksen pitopaikaksi päätettiin Perhon kunnantalo/Valtuustosali, Keskustie 2, 69950 Perho.

5 10 KOKOUKSEN PMTTÄMINEN
Esitvs:

Neuvoston puheenjohtaja kiittää osallistujia aktiivisuudesta ja päättää kokouksen.
Päätös:

puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen kello 14.20.
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Neuvosto päätti pitää seuraavan kokouksensa keskiviikkona24.4.2Ot9 kello 12.00 alkaen. Kokouksen pitopaikaksi päätettiin Perhon kunnantalo/Valtuustosali, Keskustie 2,69950 Perho.

E 10 KOKOUKSEN PI\ATTÄMINEN

Esitvs:

Neuvoston puheenjohtaja kiittää osallistujia aktiivisuudesta ja päättää kokouksen.
Päätös:

puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen kello 14.20.

C
Ahvenkoski, pj

a"t 'L
Salminen, esittelijä

Paul Granvi

sihteeri

