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Maakunnallinen vammaisneuvosto
Aika
Paikka

Osallistujat

21.8.20!9, klo 13.15-16.10
Yritystalo Evald, Ristirannankatu 7,67IOO Kokkola. Kokoustila Aava, pohjakerros.
Tiina Koskela, Diabetesyhdistys, Halsua
Asta Törmälehto, Selkäyhdistys, Kokkola
Kaarina Sandelin, Syöpäyhdistys, Kokkola
Seppo Ahvenkoski, Kehitysva mmaisten tuki, Perho
Jukka Hannula, Nivelyhdistys, Toholampi
Teuvo Hyötylä, Sydä nyhdistys, Veteli
Jaana Kallio, Soiten hallituksen edustaja (poistui klo 15.38)
Anja Törmä, Soiten hallituksen edustaja (poistui klo 1"5,20)
Jussi Salminen, kehittämisjohtaja, Soite, neuvoston esittelijä (poistui klo 15.20)
Sari Valkama, kehitysvammaisten ja vammaisten asumispalvelujen palvelualuejohtaja, Soite
Paul Granvik, palveluneuvoja, Soite, neuvoston sihteeri

Kutsuttuna

Minna Bergdahl, 4. yleinen edunvalvoja, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan
edunvalvontatoimisto, Pieta rsaari

5 23 KOKOUKSEN AVAUS
Ësitvs:

Kokouksen avaa neuvoston puheenjohtaja Seppo Ahvenkoski. Todetaan osall¡stujat
Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen, totesi osallistujat ja toivotti heidät tervetulleiksi
5 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVNITAISUUS
Esitvs:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös:
Ko

kous todettiin lailliseksi ja päätösva lta iseksi

5 25 EDELLISEN PöYTÄKIRJAN TARKASTUS
Esitvs:

Neuvosto päättää hyväksyä edellisen kokouksen 24.4.20L9 pöytäkirjan. Pöytäkirja on esityslistan liitteenä.
PäätöS:

Neuvosto hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirja n sel laisenaan
$ 26 PÖWÄKIRJAN TARKASTUS
Esitvs:

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

uvosto päätti, että pöytä kirja ta rkastetaa n se u raavassa

ko ko u ksessa
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lR pRIvTLUTARpEEN rnrnnvlnrlEN" -Estrys

Esittelijä Salminen kertoi saaneensa kutsun "Tulevaisuuden perusterveydenhuolto 2019"-

tapahtumaan kertomaan sosiaali- ja terveyspalveluita runsaasti käyttävien henkilöiden
tilanteesta. Salminen oli laatinut kyseiseen tilaisuuteen "Paljon tukea tarvítsevat, heidän
löytämisensä ja palvelutarpeen täyttäminen" -esityksen, jonka hän kävi lyhyesti läpi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Tämän lisäksi sovittiin, että Salmisen asiasta laatima esitys laitetaan
pöytäkirja n liitteeksi.
S

28 EDUNVALVONTA ESITTAYTYY
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaa n edunvalvontato¡miston 4. yleinen ed unvalvoja M inna
Bergdahl kertoi edunvalvonnasta ja sen toiminnasta. Tämän jälkeen neuvosto keskusteli
edunvalvontaa n liittyvistä asioista.
- esityksen aluksi Bergdahl kertoiedunvalvontaan liittyvistä perusasioista sekä yksityisen
ja yleisen edunvalvonnan eroista; yksityinen edunvalvoja on yksityishenkilö (omainen
yleensä) ja yleinen edunvalvoja valtion virkamies
- edunvalvontaa voi hakea itse tai sitten läheinen/omainen; myöskin kuka tahansa, joka

-

-

huomaa ongelman
edunvalvontaa haetaan maistraatin kautta, jonka tehtävänä on selvittää, millaista edunva lvo ntaa ta rvitaa n; laajennettua ed u nva lvonta ha rvoin mää rätää n
maistraatti määrää edunvalvojan tai tuomio¡stu¡n (tahdonvastainen edunvalvonta)
taloudellisten asioiden lisäksi edunvalvojan toimialaan kuuluu myös kyseisen henkilön

hoidosta huolehtiminen; yleensä taloudelliset asiat painottuvat, kun ei ole resursseja
eikä oikein tietoa/taitoa muiden tekijöiden kuten hoidon tarpeen arviointiin; varsinaista
seurantaa ei myöskään ole muihin tekijöihin liittyen
edunvalvonta suunnitellaan ja sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa
edunvalvonnan peruspalkkio on 280€/vuosi (alle 14000€ tulot + alle l-7000€ varallisuus)
ja 44O€/vuosijos em. rajat ylittyvät
edunvalvonnassa on otettu käyttöön myös etäpalvelut
maistraatti on edunvalvonnan valvontaviranomainen, jolle edunvalvoja antaa vuosittain
selvityksen toiminnastaan
Esitvs:

Neuvosto merkitsee tiedoksi yleisen edunvalvojan Bergdahlin esityksen ja asiasta käydyt
keskustelut.
Päätös

Merkittiin tiedoksi Bergdahlin esitys ja sen pohjalta käydyt keskustelut.
S 29 SOITEN MAAKUNNALLINEN VAMMAISNEUVOSTO

Keski-Pohjanmaan sosiaali-
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ja terveyspalvelukuntayhtymän hallitus päätti

kokouksessaan

52s1.

1-. jatkaa Soiten maakunnallisen vammaisneuvoston toimikautta 31.12.2019 asti

2.

3.

todeta, että nykyisten jäsenten on tarkoituksenmukaista jatkaa neuvostotyötä,
koska toimikausi kestää vain vuoden
nimetä kaksi edustajaa hallituksesta neuvostoon
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Neuvoston esittelijä Salminen esitti neuvostolle, miten maakunnallinen vammaisneuvosto
jatkaisi toimintaansa tulevilla kausilla.
Luonnos Soiten hallitukselle ajatellusta pykälästä koskien Soiten maakunnallista vammaisneuvostoa oli esityslistan liitteenä.
Esitvs:

Neuvosto päättää esittää Soiten hallitukselle, että Soiten maakunnallinen vammaisneuvosto
jatkaisi toimintaansa.
Päätös:

Neuvosto päätti hyväksyä Salmisen laatiman esityksen sellaisenaan.
5 30 VILLA ELBA KEHITTAA PALVELUJAAN

Villa Elban kehittäjä Timo Viitala oli ottanut yhteyttä maakunnallisen vammaisneuvoston
esittelijä Salmiseen ja kertonut, että Villa Elba on kehittämässä palvelujaan erityisryhmille
paremmin sopiviksi. Viitalan mukaan tavo¡tteena on että Villa Elban ohjelmapalvelut ja tilat
soveltuisivat entistä paremmin vammaisille ja vanhuksille. Viitala oli toivonut neuvostolta
kommentteja ja ajatuksia asian suhteen.
Esitvs:

Neuvosto keskustelee siitä, miten sen esteettömyyteen liittyvää kokemustietoa/tietotaitoa
voitaisiin hyödyntää Villa Elban palvelujen kehittämisessä ja tekee as¡asta päätöksen.
Päätös:

Neuvosto pititärkeänä Villa Elban toimintojen kehittämistä myös erityisryhmät huomioiden.
Neuvosto kiittikin yhteydenotosta ja päätti osallistua omalta osaltaan Villa Elban toiminnan
kehittämiseen arvioimalla laadittavia suunnitelmia ja tekemällä niihin tarvittaessa lisäyksiä/
tarkennuksia sekä mahdollisesti myöskin lopputarkastuksen. Päätettiin että sihteeriGranvik
ilmoittaa asiasta Villa Elban Viitalalle ja pyytää häntä toimittamaan suunnitelmat Granvikille
kun ne ovat valmistuneet, jonka jälkeen neuvosto ottaa niihin kantaa.

5 3]. AJANKOHTAISET ASIAT

7.2.2019 pidetyssä kokouksessa nousi esiin, että sairaalan hallinnon ja auditorion välisessä
ovessa eiole sähköistä ovenaukaisua, mikä todettiin puutteeksi. SihteeriGranvik kertoi,
että esityksistä huolimatta asiassa eiole edistytty.
Esitvs:

Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Neuvoston mielestä kyseinen puute on oleellinen ja asia pitäisisaada kuntoon siten, että
kyseisen oven lisäksi sähköinen aukaisu asennettaisiin myös tuulikaapin oveen. Kävi lisäksi
ilmi, että neuvoston laatima esitys vesipisteen saamisesta laboratorion odotustiloihin on
toteuttamatta. Neuvosto päätti, että sihteeriGranvik laatii em. puutteiden poistamiseen
liittyvän esityksen ja lähettää sen tiedoksi sairaalan kiinteistövastaava Henri Wennströmille
7.2.20L9 pidetyssä kokouksessa oltiin huolissaan sairaalan palveluohjauksen toimipisteen
esteettömyydestä ja mm. siitä, onko tiloissa asianmukaiset kuulemista helpottavat induktiosilmukat. Sihteeri Granvik luki palveluohjaustoiminnan vastaavalta, palvelualuejohtaja Teija
Roihalta saadun selvityksen.
Esitvs:
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Merkitään tiedoksi.
PäätöS:

Neuvosto kiitteli Roihan laatimaa yksityiskohtaista selvitystä ja se merkittiin tyytyväisyydellä
tiedoksi. Tämän lisäksi neuvosto päätti liittää Wennströmille laadittavaan esityksen mukaan
esityksen sähköisen ovenaukaisun saamisesta myös palveluohjauspisteen ulko-oveen, josta
se Roihan mukaan puuttuu.
24.4.2019 pidetyssä kokouksessa neuvosto päätti, että sen ja sen jäsenten käyttöön tilataan
yksi "Esteetön rakennus ja ympäristö" -julkaisu. Julkaisu oli nyt saapunut ja sihteeri Granvik
kävisen keskeisimmän sisällön lyhyesti läpi.
Esitvs:

Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi, minkä lisäksi päätettiin, että sihteeri Granvik tilaa vielä toisen kappaleen
kyseistä julkaisua, joka lahjoitetaan tekniselle puolelle. Jäsen Kallio otti julkaisun lainaan ja
palauttaa sen sihteeri Granvikille säilytettävãksi, kun on tutustunut siihen tarkemmin.
Soiten keskussairaalan 41" aulaan on avattu potilaille tarkoitettu "Verna"-tukipiste 19.6.2019
Sihteeri esitteli lyhyesti asiasta laaditun tiedotteen.
Esitvs:

Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi
Varapuheenjohtaja Törmälehdon mielestä Suomen perustuslakija yhdenvertaisuuslaki eivät
enää toteudu, kun sosiaali-ja terveyspalveluja tuotetaan yhä enenevässä määrin tietokoneen
avulla. Törmälehdon mukaan se aiheuttaa eriarvoisuutta, kun kaikilla eí edes ole tietokonetta
eikä osaamista niiden käyttöön. Tôrmälehto ehdotti, että neuvosto laatii esityksen Valtakunnalliselle vammaisneuvostolle, että se alkaa ajamaan asiaa, että ihmisellä on oikeus saada
palveluja myös jatkossakin ilman tietokonetta ja sen käytön osaamista.
Päätös:

Neuvosto piti tätä Törmälehdon esiin nostamaa asiaa erittäin tärkeänä ja päätti, että sihteeri
Granvik laatii siihen liittyen alustavan lausunnon, jonka hän lähettää sähköpostitse kaikille
jäsenille kommentoitavaksi. Tämän jälkeen tehdään tarvittavat korjaukset ja lähetetään ko.

lausunto Maakunnalliseen vanhusneuvostoon käsiteltäväksija esitetään että se yhtyisi siihen.
sitten lähetetään Valtakunnalliselle vammaisneuvostolle tiedoksi.

Sen jälkeen se
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Valmistelija kehitysvammaisten

ja vammaisten palveluasumisen

palvelualuejohtaja Sari

Valkama.

Palvelualuejohtaja Sari Valkama esitteli ajankohtaisia asioita kehitysvammahuollon ja
va mmaispa lveluiden toimia lueelta.
- Kälviällä sijaitsevan Duunin toiminta lakkautetaan ja sen tuottamat päivätoimintapalvelut
siirretään Kokkolaan ja toteutetaan jatkossa asiakkaille aikaisempaa räätälöidymmin.
Duunin toiminnan uudelleen järjestelyt käynnistyvät vuoden 2019 aikana, ja niihin liittyvä
info-tilaisuus pidetään Toimintakeskus Kompassin tiloissa torstaina 12.9.2019 kello 17.0018.30. Kompassi siiaitsee osoitteessa Yrittäiäntie 5, 671-00 Kokkola.
- vammaispalvelutoimiston hakemusten käsittely on edelleenkin ruuhkautunut ja tilanteen
purkamiseksisiellä otetaan käyttöön tiimimallinen työskentelytapa L.9.z}tg alkaen
- päivätoimintaan liittyvä "Green Care"-palvelu on kasvattanut suosiotaan ja sen piirissä on
nykyísin 40 asiakasta; lisää yrityksiä pyritään saamaan palvelun piiriin
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tehdyn selvityksen mukaan kotona asuvien, tehostettua palveluasumista/ ympärivuorokautista palvelua tarvitsevien asiakkaiden määrä on 54 kappaletta;määrä on suuri etenkin
jatkossa mahdollisesti tarvittaviin vapaisiin tehostetun palveluasumisenpaikkoihin nähden
(nytvapaana 1" kpl); selvityksen perusteella on mietitty eri vaihtoehtoja, joista yksi on
Mesilä n hoitokodin toiminna n uudelleen a rviointi EVA-arvioinnin myötä
tilapäishoidon ja omaishoidon vapaiden järjestämiselle on myöskin lisätarpeita; paineita
paikkojen lisäämiselle on, ja ongelman ratkaisemiseksi on viritelty yhteistyötä mm. päivähoidon kanssa
Luovin koulutusyksikön kanssa on tehty opiskelijayhteistyötä asumisvalmennukseen
liittyen josta on saatu hyviä kokemuksia; Kokkolassa käynnistetty toiminta on tarkoitus
laajentaa jatkossa myös maakuntaa n
tiimi on jalkautunut asiakkaiden koteihin auttamaan heitä arjen askareissa ja
tiimiin on tullut mukaan toiminnan vahvistamiseksi kaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaa
(tyonteki¡at siirtyneet pa lve I ua I uee lta toisel le)
Mattila-kodissa toteutetusta henkilökohtaisen avun kokeilusta on saatu hyviä kokemuksia;
kyseisessä yksikössä henkilökohtaisen avun on toteuttanut, kaikille kokeilussa mukana
oleville asiakkaille, yksija sama työntekijä, joka on osoittautunut toim¡vaksi ratkaisuksi

avohuollon

Esitys:

Neuvosto keskustelee ja merkitsee tiedoksi palvelualuejohtaja Valkaman ajankohtaiset asiat
kehitysvammahuollon ja vammaispa lveluiden toimialueelta.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi
5 33 NEUVOSTON SEURAAVA KOKOONTUMINEN
Esitvs:

Neuvosto päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.
Päätös:

Neuvosto päättí jättää seuraavan kokouksen ajankohdan auki, koska esittelijä Salminen oli
joutunut poistumaan paikalta ennen sitä koskevan pykälän käsittelyä. Ajankohdasta tehdään
esitys myöhemmin, joka lähetetään erikseen tiedoksi kaikille neuvoston jäsenille.
5 34 KOKOUKSEN PAATTAMINEN
Esitvs:

Neuvoston puheenjohtaja kiittää osallistujia ja päättää kokouksen.
Päätös:

Neuvoston puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen kello 16.10

¿øC.
Seppo Ahvenkoski, pj
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Salminen, esittelijä

Paul Granvik, sihteeri

