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Maakunnallinen vammaisneuvosto
Aika
Paikka

Osallistujat

Kutsuttuna

24.4.2079, klo 12.00-14.50
Perhon kunnantalo/Valtuustosali, Keskustie 2, 69950 Perho.
Tiina Koskela, Diabetesyhdistys, Halsua
Esa Erkkilä, Hengitysyhdistys, Kannus
Marianne From, Kuulo ry, Kaustinen (Saapui L2.2Ol
Asta Törmälehto, Selkäyhdistys, Kokkola
Kaarina Sandelin, Syöpäyhdistys, Kokkola
Ra ija Hei kki nen, I nva lid iyhd istys, Lestijä rvi
Seppo Ahvenkoski, Kehitysva m maiste n tuki, Pe rho
Jukka Hannula, Nivelyhdistys, Tohola mpi
Teuvo Hyötylä, Sydänyhdistys, Veteli
J ussi Sa lm ine n, kehittämisjohtaja, Soite, neuvoston esittelijä
Pa u I G ra nvik, pa lvel uneuvoja, Soite, neuvoston sihteeri
Lauri Laajala, Perhon kunnanjohtaja
Antti Hietaniemi, Soiten hallituksen jäsen
Juha Nikula, Qlu Oy

5 11 KOKOUKSEN AVAUS
Esitvs:

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

Puheenjohtaja avasi kokouksen, totesi osallistujat ja toivotti heidät tervetulleiksi.
5 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVAITAISUUS
Esitvs:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös:
Kokous

todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

S 13 EDELLISEN PöYTÄKIRJAN TARKASTUS

Esitvs:

Neuvosto päättää hyväksyä edellisen kokouksen 7.2.20L9 pöytäkirjan. Pöytäkirja on esityslistan
liitteenä.
Päätös:
Ne

uvosto hyvä ksyi edel lisen kokou

kse

n pöytä kirja n sel la isenaa n

5 14 PöYTÄKIRJAN TARKASTUS
Esitvs:

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

Neuvosto päätti, että pöytä kirja tarkastetaa n seu raavassa kokou ksessa
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5 15 Qlu Oy:n toimitusjohtaja Juha Nikula esittäytyy
Qlu Oy:n toimitusjohtaja Juha Nikula esittäytyija kertoi kuuntelun apuvälineisiin liittyvistä
laitteista sekä esteettömään kuunteluun liittyvistä haasteista ja ratkaisumalleista. Esityksen
jälkeen Nikula avasi keskustelun Maakunnallisen vammaisneuvoston kommenteille.
Qlu Oy on perustettu 2013, Nikula on toinen perustajista
toinen perustajista on kuulovammainen, jonka käytännön kokemuksia on hyödynnetty
etenkin kehittä mistyössä
yhteistyötä tehdään Kuuloliiton ja muiden yhteistyötahojen, kuten järjestöjen kanssa
kuulon huonoutta ei mielletä aina esteellisyydeksi vaikka se rajoittaa henkilön toimintakykyä monella eri tavalla
kuuloon liittyviä ongelmia esiintyy yhä enenevässä määrin etenkin vanhuksilla ja myös
kouluissa; Soiten alueella tulee noin L000 uutta kuulokojeen käyttäjää vuosittain
se että henkilö ei kuule kunnolla aiheuttaa monenlaisia ongelmia, kuten sosiaalista
eristäytymistä, masennusta ja univaikeuksia
huono kuulo myöskin edesauttaa muiden sairauksien, kuten dementian ja diabeteksen

-

-

etenemistä
vanhusten määrän lisääntymisen myötä myös huonokuuloisten vanhusten määrä tulee
kasvamaan jatkossa, mutta palvelutaloja yms. laitoksia rakennettaessa ei useinkaan
huomioida akustiikan ja äänentoiston suunnittelua, mikä sitten aiheuttaa ongelmia
kouluissa huono akustiikka vaikeuttaa oppimista ja aiheuttaa väsymystä/levottomuutta
kuulokojeen omaavan henkilön kannalta tilan äänentoiston parantamisessa paras laite
on perinteinen induktio-silmukka jota tulisi suosia; radiotaajuuksilla ja infrapunasäteillä
toimivat laitteet on induktio-silmukkaa huomattavasti häiriöherkempiä
tietoisuus kuulemisen kohentamiseen liittyvistä laitteita on parantanut viime vuosina,
mutta kehitettävää tällä saralla on yhä paljon
lopuksi Nikula suositteli Ympäristöministeriön laatiman "Esteetön rakennus ja ympäristö"
-julka isun ha nkkimista neuvoston jäsenten käyttöön

Esitvs:

Neuvosto merkitsee tiedoksi toimitusjohtaja Nikulan esityksen ja hänen kanssaan käydyt ko
asiaan liittwät keskustelut.
Päätös

Merkittiin tiedoksi Nikulan esitys, ja sen pohjalta käydyt keskustelut. Lisäksi neuvosto päätti,
että sihteeri Granvik tilaa yhden "Esteetön rakennus ja ympäristö" -julkaisun se jäsenten
käyttöön.
5 16 SOITEN VUODEN 2019 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LAADITTU LAUSUNTO

Maakunnallinen vammaisneuvosto kokoontui 19.3.2OL9 ylimääräiseen kokoukseen Soiten
hallinnon auditorioon keskustelemaan Soiten vuoden 20L9 talouden tasapainottamisohjelmasta ja siihen liittyvän lausunnon laatimisesta. Kokouksen aluksi toimialuejohtaja Tanja
Witick kertoi vammaispalveluihin suunnitelluista säästökohteista, jonka jälkeen niistä keskusteltiin. Käytyjen keskustelujen perusteella esittelijä Jussi Salminen laati lausuntoluonnoksen
joka lähetettiin sähköpostitse kaikille neuvoston jäsenille sähköpostitse kommentoitavaksi
22.3.2019.
Saadut kommentit huomioiden Salminen laati uuden tarkennetun lausunnon joka lähetettiin
tiedoksiTanja Raumalle ja Minna Korkiakoski-Västille, jotka lisäsivät sen myöskin 17.4.2019
pidettävän Soiten hallituksen kokouksen esityslistalle. Lausunto oliesityslistan liitteenä.
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Esitvs:

Neuvosto esittää hyväksyttäväksi esittelijä Salmisen Soiten vuoden 2019 talouden tasapainottamisohjelmaan laatiman vammaispalvelujen säästökohteita koskevan lausunnon.
Päätös:

Neuvosto hyväksyi laaditun lausunnon sellaisenaan. Lisäksi päätettiin, että sihteeri Granvik
lähettää virallisen allekirjoitetun lausunnon tiedoksi Tanja Raumalla pikimmiten. Lausunto
lähetettiin Raumalla sisäisessä postissa 25.4.2OI9.
5 17 OSALLISUUSSUUNNITELMAN LUONNOS
Maakuntauudistukseen liittyen laadittiin luonnos asiakasosallisuuden lisäämisestä, jota oli
tarkoitus lähteä työstämään keväällä 2019. Soten kaatumisen seurauksena tilanne kuitenkin
muuttui, mutta olisi hanmi, jos tehty työ menisi hukkaan sen vuoksi. Niinpä päätettiin saattaa
Maakunnalliselle vammaisneuvostolle ja myös Maakunnalliselle vanhusneuvostolle tiedoksi
kyseinen luonnos, jotta niiden jäsenet voivat tutustua siihen rauhassa jo tässä vaiheessa,
Virallisesti asiasta annettaisiin lausunto em. neuvostojen huhtikuun kokouksia seuraavassa
kokouksessa. Vammaisneuvoston 24.4.2019 pidettävässä . kokouksessa voitaisiin kuitenkin
todeta, että osallisuussuunnitelman luonnos on jätetty neuvostolle kommentoitavaksi.
Luonnos on esityslista n liitteenä.
Esitvs:

Merkitään tiedoksi
Päätös:

9 18 EU:N VAMMAISKORTTI ESITTEEN PÄIVITETTY VERSIO JA WC-KORTTI

otettu käyttöön myöskin Soiten alueella. Sihteeri Paul Granvik esitteli
lyhyesti asiasta laaditun päivitetyn esitteen.Granvik kertoi myös WC-kortista joka on osa EU:n
vammaiskorttia. Granvik jakoi kokouksessa päivitetyn esitteen neuvoston jäsenille.
EU:n Vammaiskortti on

Esitvs:

Merkitään tiedoksi
Päätös:

Merkittiin tiedoksi
5 19

KYYTIKESKUKSEN TOIMINNASSA ILMENEE EDELLEENKIN ONGELMIA

Kokkolassa toimivan Kyytikeskuksen toiminnassa on ilmennyt puutteita edelleenkin. Käytiin
läpi esille tulleet puutteet ja keskusteltiin siitä, mitä niiden poistamiseksi voidaan tehdä.
Esitvs:

Merkitään tiedoksi käyty keskustelu ja tehdään sen mukaiset päätökset.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Lisäksi neuvosto piti tärkeänä sitä, että asiakkaan antama palaute olisi
mahdollisimman täsmällistä jolloin se voitaisiin kohdistaa oikein ja saada ilmenneitä puutteita
korjatuiksi.
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5 20 AJANKOHTAISET ASIAT

7.2.2019 pidetyssä kokouksessa kävi ilmi, että maistraatin edunvalvonnan myöntämisen
osalta on ilmennyt ongelmia, jotka vaikeuttavat vammaispalvelujen toimintaa monin tavoin.
Tuolloin sovittiin, että neuvoston kokoukseen kutsutaan maistraatista joku kertomaan edunvalvonnasta ja sen toimintaperiaatteista. Keskusteltiin siitä, mihin kokoukseen ko. edustaja
kutsutaan ja mikä on tuon kokouksen ajankohta.
Esittelijä Salminen oli ollut yhteydessä maistraatin ja sieltä oli kerrottu, että asiasta vastaava
henkilö on lomalla ja sen vuoksi asiaan joudutaan palaamaan myöhemmin. Salmisen mukaan
maistraatin edustaja olisi hyvä saada vierailemaan jo neuvoston seuraavaan kokoukseen,
minkä vuoksi sen päivämäärää ei voida päättää ennen kuin tiedetään, mikä aika maistraatin
edustajalle sopii.
Esitvs:

Neuvosto päättää, mihin kokoukseen maistraatin edustaja kutsutaan, ja mikä on ajankohta.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Lisäksi neuvosto päätti, että sen seuraavan kokouksen ajankohta lyödään
lukkoon sitten kun tiedetään, mikä aika maistraatin edustajalle sopii.
7.2.2019 pidetyssä kokouksessa nousi esiin, että sairaalan hallinnon ja auditorion välisessä
ovessa eiole sähköistä ovenaukaisua, mikä todettiin pahaksi puutteeksi. Esittelijä Salminen
kertoi, että hän lähettänyt asiaa koskevan tiedustelun tekniselle johtajalle, mutta ei ole vielä
saanut asiaan vastausta. Samoin Salminen halusitietää esitetäänkö sähköisen ovenaukaisun
asentamista vain ulko-oveen vai myöskin ns. tuulikaapin oveen.
Esitvs:

Merkitään tiedoksi
Päätös:

Neuvosto päätti esittää sähköisen ovenaukaisun asentamisesta kumpaankin oveen, koska
yhden oven muuttaminen sähköisesti aukeavaksi ei helpota liikuntarajoitteisen liikkumista,
jollei myös toinen ovi aukea sähköisesti. Päätettiin, että sihteeri Granvik laatii em. esityksen
ja lähettää sen tiedoksitekniselle johtajalle. Sihteeri lisää mukaan esityksen sairaalan lnvaparkkipaikkojen selkeämmästä merkitsemisestä esim. kyltein, koska nykyiset maassa olevat
merkinnät jäävät lumen alle talvisin.
7.2.2019 pidetyssä kokouksessa oltiin huolissaan sairaalan palveluohjauksen toimipisteen
esteettömyydestä ja mm. siitä, onko tiloissa asianmukaiset kuulemista helpottavat induktiosilmukat. Sihteeri Granvik oli ollut yhteydessä asiasta vastaavaan Teija Roihaan, joka oli ollut
lomalla eikä sen vuoksi ehtinyt selvittää sitä tähän kokoukseen. Roiha oli kuitenkin luvannut
selvittää asian viimeistään seuraavaan kokoukseen.
Esitvs:

Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi. SihteeriGranvik lupasi lisäksiolla yhteydessä Roihaan, että hän antaa
lupaamansa selvityksen seuraavaa n kokoukseen mennessä.
7.2.2OI9 pidetyssä kokouksessa varapuheenjohtaja Törmälehto kertoi, että hänen saamien
tietojen mukaan Soitelta tulee nykyisin enää vain yksi lasku, joka menee perintään, jollei sitä
makseta ja ilman muistutuksia. Esittelijä Salminen oli selvittänyt asiaa ja kertoi, että Soiten
talousjohtaja Tommi Koskisen mukaan lntrum tekee muistutuksen joka on asiakkaalle saman
hintainen jos he itse sen tekisivät. Jos eräpäivä ei jostain syystä käy voi ottaa yhteyttä potilastoimistoon ja siirtää eräpäivää.
Esitvs:

Merkitään tiedoksi.
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Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Sihteeri Granvik kertoi lyhyesti"Ei myytävänä" -kansalaisaloitteesta

ja sen nykytilanteesta

Esitvs:

Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
SihteeriGranvik tiedotti 12.6.zOLg Kokkolan torilla pidettävästä perinteisestä "Yhdistysten
tori" -tapahtumasta.
Esitvs:

Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Sihteeri Granvik kertoi, että Kehitysvammaisten valtakunnalliset kulttuuripäivät järjestetään
Kokkolassa I9.-2O.5.2O20. Päiviä valmistelemaan on perustettu työryhmä, jossa vammaispalvelutoimistoa edustaa Päivi Luokkala. Ohjelmaan sisältyy mm. Soiten vammaispalvelujen
esittäytyminen.
Esitvs:

Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Esittelijä Salminen kertoi 18.4.L9 Keskipohjanmaa-lehdessä olleesta mielipidekirjoituksesta,
jossa arvosteltiin kovin sanoin Soitea siitä, että se olisitoiminnassaan unohtanut vammaiset.
Salmisen mukaan kirjoituksessa oli niin paljon virheellistä tietoa, että he aikovat yhdessä
Tanja Witickin kanssa vastata siihen ja korjata väärät tiedot.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
S

21 NEUVOSTON SEURAAVA KOKOONTUMINEN
Esitvs:

Neuvosto päättää seuraavan kokouksen ajankohdan myöhemmin kun selviää, mikä aika sopii
maistraatin edustajalle. Esittelijä Salminen lupasi tiedottaa asiasta, kun aikataulut selviävät.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
5 22 KOKOUKSEN PÄÄTTÄVilneru
Esitvs:

Neuvoston puheenjohtaja kiittää osallistujia ja päättää kokouksen
Päätös:

Neuvoston puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen kello 14.50.
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Seppo Ahvenkoski, pj
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esittelijä

Paul Granvik, sihteeri

