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Maakunnallinen vammaisneuvosto
Aika
Paikka

Osallistujat

t2.tl.20t9,

klo L2.00-15.05
Sosiaa ipsykiatri ne n yhdistys, Arm inkatu Z, 67 ZOA Ko kkola.
Tiina Koskela, Diabetesyhdistys, Halsua
Esa Erkkilä, Hengitysyhdistys, Kannus (poistui kello L3.50)
Marianne From, Kuulo ry, Kaustinen
Asta Törmälehto, Selkäyhdistys, Kokkola
Kaarina Sa ndelin, Syöpäyhdistys, Kokkola
Ra ija Heikkine n, I nva I idiyhdistys, Lestijä rvi
Seppo Ahvenkoski, Kehitysvammaisten tuki, perho
I

Jukka Hannula, Nivelyhdistys, Toholampi
Jaana Kallio, Soiten hallituksen edustaja
Anja Törmä, Soiten hallituksen edustaja
J ussi Sa minen, ke hittä m isjohtaja, Soite, ne uvoston esitte ijä
Tanja Witick, kehitysvamma- ja vammaispalveluiden toimialuejohtaja, Soite (poistui kello 13.45)
Paul Granvik, palveluneuvoja, Soite, neuvoston sihteeri
I

I

Ennen varsinaisen kokouksen aloittamista Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen toiminnanjohtaja
Harri-Heikki Niemi esitteli itsensä ja kertoi yhdistyksen toiminnasta.

S 35 KOKOUKSEN AVAUS

Esitvs:

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

Puheenjohtaja avasi kokouksen, totesi osallistujat ja toivotti heidät tervetulleiksi.
5 36 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTöSVALTAISUUS
Esitvs:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
S 37 EDELLISEN PöYTÄKIRJAN TARKASTUS

Esitvs:

Neuvosto päättää hyväksyä edellisen kokouksen 27.8.2OL9 pöytäkirjan. pöytäkirja on
esityslistan liitteenä.
Päätös:

Neuvosto hyvä ksyi edel I isen kokou ksen pöytäkirja n sel la isenaa n.
S 38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Esitvs:

Neuvoston päätöksen mukaisestitämä pöytäkirja tullaan tarkastamaan neuvoston seuraavassa
kokouksessa.
PäätöS:

Neuvosto päätti, että pöytä kirja

ta

rkastetaa n seu raavassa koko uksessa.
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S 39 AJAN KO HTAISKATSAUS KE H ITYSVAM MAH UO LLOSSA JA VAM MAISPALVELU ISTA

Valmistelija toimialuejohtaja Tanja Witick.
Toimialuejohtaja Tanja Witick esitteli ajankohtaisia asioita kehitysvammahuollon ja vammaispalveluiden toimialueelta.
Mattilakodilla on kokeiltu kehitysvammaisten vapaa-aikaan liittyvän henkilökohtaisen avun
järjestämistä yksikön omana toimintana niille asukkaille, jotka sitä halusivat. Yksikön 17

-

asukkaasta 10 lähti kokeiluun mukaan. Kokeilusta saatiin hyviä kokemuksia: avustustunnit
toteutuivat paremmin, turvallisuus/luottamus parani kun aina sama tuttu avustaja ja myös
joustavuus/sujuvuus parani. Myöskin työyhteisö koki kokeilun hyväksi: se vähensi häiriöitä
ja ylimääräisen työn tekemistä. Kokeilusta saatujen hyvien tulosten seurauksena vastaava
henkilökohtaisen avun järjestämistapa tullaan toteuttamaan myös Soiten kuudessa muussa
kehitysvammayksikössä. Säästöjä on arvioitu kertyvän 2OO OO0-4OO OO0€/vuosi. Lisäksi ko.
yksiköihin on tarkoitus hankki leasing-autot, jolloin saadaan sujuvuutta ja säästöjä myöskin
henkilökohtaisen avun kuljetuksiin liittyen.
Esitvs:

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

Merkittiin tyytyväisyydellä tiedoksi
5 40 SOITEN JA VAMMAISPALVELUJEN VUODEN 2O2O TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Valmistelija toimialuejohtaja Tanja Witick.

Toimialuejohtaja Tanja Witick selvitti Soiten ja erityisesti vammaispalvelujen vuoden 2020
toiminta- ja taloussuunnitelman keskeisimmä n sisällön.
- Witick totesi kustannuskasvun olevan kovan vammaispalveluissa johtuen pitkälti siitä että
palvelut ovat pääsääntöisesti lakisääteisiä, minkä vuoksi säästöjen löytäminen on vaikeaa
- tavoitteena onkin lisätä palvelujen "kevyttä päätä" ja vähentää "raskasta/kallista päätä",
kuten asumispalveluja, ja sillä tavoin saada aikaan säästöjä. Tätä varten avohuollon tiimiä
on tarkoitus laajentaa ja myös lisätä asumisvalmennusta
- asumispalveluiden tarveselvityksen osoittaman tarpeen vuoksi on suunnitelmissa perustaa
kaksi uutta asumisyksikköä: yksi Kokkolaan ja yksi Kaustiselle
- säästöjä haetaan mm. toteuttamalla edellisessä pykälässä käsitelty henkilökohtainen apu
omatoimintana leasing-autoineen, tuetaan työnantajamallin käyttöön ottoa henkilökohtaisen avun järjestämisessä sekä työ- ja päivätoiminnan toteuttaminen palvelusetelillä
- lisäksi säästöjä pyritään saamaan myöskin Duunin ja Kompassin toimintojen yhdistämisellä,
asumisen ja päiväaikaisen toiminnan palvelualueiden yhdistämisellä sekä vammaispalvelutoimiston toiminnan tehostamiselle mm. päätöksenteko-oikeuden antaminen ohjaajille ja
puhee ntunn istu kse n käyttöön otto kirjaa misessa
- näillä em. toimenpiteillä arvioidaan saatavan 683 000 euron säästöU tavoitteena oli alun
perin 2,3 miljoonan säästöt, joihin ei nyt siis päästä lähimainkaan
- lopuksiWitick kertoi, että markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti Matkapalvelukeskustoiminta oli aikoinaan väärin kilpailutettu ja nyt mietitäänkin vaihtoehtoja, miten asiassa
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kusta nnuksiin.
5 4]. VUODEN 2O2O ALUSTA TOIMINTANSA ALOITTAVIEN MAAKUNNALLISTEN NEUVOSTOJEN EDUSTAJIEN

HAKU oN rÄYruruIssÄ

Soiten hallitus on päättänyt, että Maakunnallinen vammaisneuvosto ja Maakunnallinen vanhusneuvosto jatkavat toimintaansa vuoden 2020 alusta. Edustajien haku kyseisiin neuvostoihin on

parhaillaan käynnissä ja esittelijä Salminen kertoi sen tämän hetkisestä tilanteesta. Salmisen
mukaan neuvostoon on esitetty runsaasti edustajia Kokkolasta, mutta ei niinkään maakunnasta.
Kruunupyystä ei ole tullut esityksiä vielä lainkaan. Määräaika menee umpeen 15.11.2019, joten
aikaa vielä on esitysten tekemiseen ja Salminen uskoikin, että koko maakunnan kattava edustus
saadaan kyllä aikaiseksi.
Esitvs:

Merkitään tiedoksi.
PäätöS:

Merkittiin tiedoksi.
5 42 DIGITALISOINNIN TILANNE JA VISIO SOITESSA JA SUOMI.FI SOITESSA

Neuvostolle annettiin tiedoksi palvelualuejohtaja Jonna Strömin laatimat diaesitykset ruotsinkielisen jaoston seuraavaan kokoukseen, joka pidettiin t1.t2.20L9. Strömin laatimat diaesitykset olivat esityslistan liitteenä.
Esitvs:

Neuvosto päättää merkitä tiedoksi palvelualuejohtaja Strömin diaesitykset.
PäätöS:

Merkittiin tiedoksi ja tutustuttavaksi.
5 43 AJANKOHTAISET ASIAT

2t,8.2019 pidetyssä kokouksessa neuvosto totesi että Suomen perustuslaki ja yhdenvertaisuuslaki eivät enää toteudu, kun sosiaali- ja terveyspalveluja tuotetaan yhä enenevässä määrin
tietokoneen avulla. Neuvosto päätti laatia lausunnon Valtakunnalliselle vammaisneuvostolle
siitä, että ihmisillä on oikeus saada palveluja myöskin jatkossa ilman tietokonetta ja sen käytön
osaamista. Sihteeri Granvik laati kyseisen lausunnon, joka lähetettiin sähköpostitse jäsenille
tarkistettavaksi. Lausunto todettiin hyväksija siihen ei ehdotettu muutoksia.
Esitvs:

Neuvosto hyväksyy laaditun lausunnon virallisesti

ja päättää lähettää sen Maakunnalliseen

vanhusneuvostoon käsiteltäväksi ja esitetään, että se yhtyisi siihen. Sen jälkeen se tullaan
lähettämään Valtakunna lliseen vammaisneuvostoon.
Päätös:

Neuvosto hyväksyi laaditun lausunnon sellaisenaan, ja se päätettiin lähettää Maakunnalliseen
vanhusneuvosto käsiteltäväksi esittäen, että vanhusneuvosto yhtyisi siihen. Sihteeri lupasi
toimittaa hyväksytyn lausunnon vanhusneuvoston sihteerille Kaj Westmarkille pikimmiten.
Kyseinen lausunto lähetettiin sähköpostitse Westmarkille 18.11.2019.
7.2.20L9 pidetyssä kokouksessa nousi esiin, ettei sairaalan hallinnon ja auditorion välisessä
ovessa ole sähköistä ovenaukaisua mikä todettiin puutteeksi. 2t.8.20L9 pidetyssä kokouksessa
todettiin, että asiassa ei ole edistetty eikä myöskään vesipisteen saamisessa sairaalan laboratorion odotustiloihin. Niinpä päätettiin tehdä uusi esitys kiinteistövastaava Henri Wennströmille.
Esitykseen lisättiin myös sähköisten ovenaukaisujen asentaminen sekä hallinnon ja auditorion
tuulikaapin oveen että myöskin sairaalan palveluohjauspisteen ulko-oveen. SihteeriGranvik
kertoi, miten asiassa on edistytty. Granvikin mukaan Wennström on ilmoittanut sähköpostitse,
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edettäisiin: omaksitoiminnaksi, uusi kilpailutus vai yhteistyökuviolla toteutettuna. Nyky
toiminta jatkuu maaliskuun 2020 loppuun asti. Kuljetukset sujuneet nykyisin jo paremmin
ja siksi Witickin mukaan olisikin harmi, jos kaikkijouduttaisiin aloittamaan taas alusta
Esitvs:

Neuvosto keskustelee ja merkitsee tiedoksi toimialuejohtaja Witickin selvityksen vuoden 2020
toiminta- ja ta loussuunnitelmasta.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

5 41. MESILÄN HOITOKODIN EVA ARVIOINTI

Valmistelija toimialuejohtaja Tanja Witick.
Toimialuejohtaja Tanja Witick kertoi Mesilän hoitokodin toiminnan uudelleen arvioinnista ja
siitä saaduista tuloksista. Tässä työssä oli hyödynnetty EVA arviointia, joka osoittautui hyväksi,
mielenkiintoiseksija myöskin toimivaksi prosessiksi. Arviointiin osallistui laaja työryhmä, jossa
oli mukana omaisia, henkilökuntaa, esimiehiä, virkamiesjohtoa ja vammaisneuvoston jäseniä.
Asiaa mietittiin monelta kantilta ja pyrittiin tekemään runsaasti erilaisia vaihtoehtoja. Lopputulemana päätettiin esittää uuden 8 paikkaisen yksikön rakentamista samalla tontille. Tähän
ARA:n edustajat olivat alustavasti todenneet, että ei onnistu, koska heidän mukaansa syntyy
liian suuri keskittymä. ARA:n kanssa aiotaan asiasta vielä neuvotella. Nykyinen Mesilän hoitokoti olisi jatkossa 15 paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö.
Esitvs:

Neuvosto keskustelee ja merkitsee tiedoksi toimialuejohtaja Witickin kertomuksen Mesilän
toiminnan uudelleen arvioinnista ja siitä saaduista tuloksista.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

S 42 MAAKUNNALLISTEN NEUVOSTOJEN YHTEINEN LAUSUNTO SOITEN VUODEN 2O2O TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMASTA

Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi oli pyytänyt sekä Maakunnalliselta vammaisneuvostolta että Maakunnalliselta vanhusneuvostolta lausunnot Soiten vuoden 2020 talous- ja
toimintasuunnitelmaan liittyen. Neuvostojen esittelijä Jussi Salmisesta oli tarkoituksenmukaista,
että neuvostot laativat yhteisen lausunnon. Tätä tarkoitusta varten pidettiin palaveri g.tL.ZOIg,
jossa laadittiin alustava lausunto, jonka Salminen lyhyesti esitteli. Tuo lausunto toimitettiin
sähköpostitse jäsenille heti 8.11.2019 pidetyn palaverin jälkeen.
Esitvs:

Neuvosto keskustelee alustavasta lausunnosta ja tekee siihen tarvittaessa muutoksia taikka
lisäyksiä. Tämän jälkeen korjattu/ täydennetty lausunto lähetetään Korkiakoski-Västille tiedoksi.
Lisäksi se menee myöhemmin Soiten hallitukselle.
PäätöS:

Neuvosto päätti lausunnosta Soiten vuoden 2020 talous- ja toimintasuunnitelmasta ja toimittaa
sen edelleen Soiten hallitukselle ponsineen.
Ponsi: Maakunnalliset neuvostot esittävät peruspalveluiden ja perusterveydenhoidon resurssien
vahvistamista.Toimivalla perusterveydenhuollolla voidaan vaikuttaa erikoissairaanhoidon
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että neuvoston ovenaukaisuihin liittyvät esitykset toteutetaan sellaisenaan ja laboratorion odotustilaan asennetaan vesiautomaatti.
Esitvs:

Merkitään tiedoksi
Päätös:

Merkittiin tyytyväisyydellä tiedoksi. Tämän lisäksi päätettiin, että Wennströmiin otetaan taas
yhteyttä ja esitetään vesiautomaatin saamista myöskin Kannuksen terveyskeskuksen vastaanottoon. Wennströmiä pyydetään samalla selvittämään kuka laittaisi kuntoon sairaalan asiakkaiden käyttöön tarkoitetut pyörätuolit, joista suurimmasta osasta puuttuu tuki jaloille. Sihteeri
Granvik laatii em. esityksen wennströmille ja lähettää sen hänelle tiedoksi,
2L.8.2019 pidetyssä kokouksessa neuvosto päätti,että tilataan yksi "Esteetön rakennus ja
ympäristö" -julkaisu, joka lahjoitetaan Kokkolan kaupungin teknisen puolelle, Keskustellaan
miten ja milloin sekä kenelle julkaisu luovutetaan.
Esitvs:

Päätetään miten ja milloin sekä kenelle julkaisu luovutetaan.
Päätös:

Neuvosto päätti kutsua Kokkolan kaupungin teknisen johtajan Nina Kujalan seuraavaan kokoukseen, jossa em. julkaisu luovutettaisiin hänelle. Samalla Kujala voisi kertoa Kokkolan ajankohtaisista julkisista rakentamishankkeista. Sihteeri Granvik laatii kutsun ja lähettää sen Kujalalle.
Jäsen From halusi tietää, onko laboratorion yksityisyyden suojaa loukkaavan, asiakkaan nimellä
tapahtuvaan vuoron huutamiseen saatu jotain vastausta. Fromille kerrottiin, että ei ole.
Päätös:

Esittelijä Salminen ehdotti, että From laatii tästä asiasta esityksen, joka käsitellään seuraavassa
kokouksessa omana pykälänään. Neuvosto hyväksyi Salmisen ehdotuksen yksimielisesti.
9 44 NEUVOSTON SEURAAVA KOKOONTUMINEN

Esitvs:

Neuvosto päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja pitopaikan
PäätöS:

Koska nykyisen neuvoston toimikausi

päättyy vuoden 2019 loppuun mennessä eikä uutta

neuvostoa ole nimetty päätettiin, että seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin.
5 45 KOKOUKSEN PÄÄTTÄVIIrurru
Esitvs:

Neuvoston puheenjohtaja kiittää osallistujia ja päättää kokouksen.
Päätös:

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 15.05

Seppo Ahvenkoski, pj

-T"r-u
PaulGranvik, sihteeri

minen, esittelijä

