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MAAKUNNALLINEN VAMMAISN EUVOSTO
Aika

17.6.2020, klo 11.30

Paikka

Cafö Bryggan, Öjantie 454, 68550 öja.

Osallistujat

Marianne From, Kuulo ry, Kaustinen

-13.40.

Jukka Hannula, Nivelyhdistys ry, Toholampi
Raija Heikkinen, Vanhus- ja vammaisneuvosto, Lestijärvi
Tiina Koskela, edustaa kaikki järjestöjä, Halsua
Antero Mikkola, Vanhus- ja vammaisneuvosto, Kruunupyy
Anders Nyberg, Pohjanmaan Näkövammaiset, Kokkola
Elina Kinnunen, Kokkolanseudun lnvalidit ry & Neuroyhdistys ry, Kokkola
Minna KallioJärvinen, Diabetes yhdistys ry, Kokkola
Pä iviö Vertanen, Kansa nlääkintäseura ry, Kannus
Satu Heinoja, pysyvä asiantuntija jäsen, koko maakunta
Anneli Pa losaari, Soiten hallituksen edustaja
Jaana Kallio, Soiten hallituksen edustaja
J ussi Sa lminen, kehittäm isjohtaja, Soite, neuvoston
esittelijä
Ta nja witick, kehitysvamma- ja vammaispalveluiden toimia luejohtaja,
soite
Paul Granvik, palveluneuvoja, Soite, neuvoston sihteeri
5 32 KOKOUKSEN AVAUS
Esitvs:

Kokouksen avaa neuvoston puheenjohtaja Anders Nyberg. Todetaan osallistujat,
Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Sihteeri totesi
osallistujat
5 33 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVNTTAISUUS
Esitvs:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksija päätösvaltaiseksi. Tässä vaiheessa esittelijä
salminen esitti esityslistan työjärjestykseen muutosta siten että toimialuejohtaja witickin
asiat käsiteltäisiin seuraava

ksi. Kokous hyvä ksyi esitte I ijä n tekemä n työjä rjestysm

u

utokse n.

S 34 AJAN KO HTAISKATSAUS KEH ITYSVAM MAH UO LLOSSA JA VAM
MAISPALVELU ISTA
Va

lmistelija toim ialuejohtaja Tanja Witick.

Toimialuejohtaja Tanja witick esitteli ajankohtaisia asioita vammaispalveluiden
toimialueelta.
Korona-epidemia on sekoittanut vammaispalvelujen kuten koko
muun Soitenkin toimintaa

-

13.3.2020 tähtien:
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tartuntojen ehkäisyyn liittyviä toimintaohjeita on laadittu ja
päivitetty aina tarpeen mukaan
suojavarusteiden hankinta ja jakaminen
etätöiden tekeminen otettiin käyttöön
yksiköihin asetettiin vierailukieltoja ja ryhmätoiminnat lakkautettiin
matkojen yhdisteleminen lakkautettiin jne.
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Korona-epidemian seurauksena palvelujen käyttö on vähentynyt mm. kuljetuspalveluissa
ja henkilökohtaisessa avussa
Korona-epidemian vaikutukset ovat antaneet oman haasteensa myös parhaillaan työn alla
orevan ensi vuoden

:ttt":*"J:l*?,:.ilil1lT:l"pisteenä

on ensi vuonna osarisuus ja

asumis- ja työhönvalmennus

lapsiasiakkaiden palveluta rpeita tullaan ta rkemm in selvittämään

jotta palvelut saataisiin kohdistettua oikein, tässä hyödynnetään

eri menetelm iä, mahdollisesti myös la psivaikutusten arviointi -a puvälinettä
henkilöstön suhtautuminen Korona-epidemian aiheuttamiin "erityisjärjestelyihin,,on ollut
Witickin mukaan uskomattoman hyvää; myös henkilöstön hyvinvoinnista on pidetty huolta
tässä tilanteessa mm. ottamalla toimintaan mukaan jo heti alkuvaiheessa tartuntatauteihin
erikoistuneen henkilö konsultiksi, pitämällä Korona-kokouksia päivittäin ja laatimalla ohjeita
aina tilanteen mukaan sekä tarjoamalla avustavan puhelimen henkilökunnan käyttöön
Korona-epidemia alkaa nyt onneksi hellittämään ja tehtyjä rajoituksia voidaan alkaa purkaa,
henkilökohtainen apu toimii mm. jo nyt normaalisti
Esitvs:

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

Merkittiin tiedoksi

5 3s solrEN vAMMAISPALVELUT PYYTÄÄ NEUVosToLTA KANNANoTToA TtLoJEN vuoKRAAMtsEEN
GAMLAKARLEBY ÄLoRt r,tcSvÄruru En -yHD|STKSELTÄ

Vammaispalveluiden tavoitteena olitämän vuoden aikana saada uuden asumispalveluyksikön rakentamishanke alulle. Vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmassa
on
sitouduttu lakisääteisen asumispalvelun lisäämiseen asumistarveselvityksen tuloksen
mukaisesti' Vuodelle 2021. on suunniteltu kahden yksikön perustamisesta muodostuva
I,75 m€ kustannus.
Kokkolaan sijoittuvan uuden yksikön perustamishanke on kuitenkin viivästynyt, koska
Tankarin tonttisuunnitelma jouduttiin hylkäämään. Asiakaskunta on toivonut uuden
yksikön sijoittuvan lähelle keskustaa ja Kokkolan kaupungin palveluasumiseen
käytettävät tontit sijaitsevat kaupungin laitamilla. Myös korona on viivästyttänyt rakennussuunnitelman eteenpäin viemistä.
Hoidon ja hoivan luopuessa Pettersborgin palveluasumisen käytöstä vapautuu pettersborgin kiinteistön 3. kerros kesän aikana. Gamlakarleby Äldringsvänner r.f. yhdistys on
ottanut yhteyttä vammaispalveluihin ja tiedustellut tilojen käyttötarvetta.

Vammaispalvelut aikoo jatkaa asian valmistelua selvittämällä pettersborgin tilojen mahdollista käyttöä uudisrakennusprojektin sijaan, Toimialuejohtaja Witick esitteli kokouksessa tilojen pohjapiirroksia ja yksikön toiminnallista suunnitelmaa.
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Witickin mukaan Pettersborgin tilojen vuokraamista puoltaa sen keskeinen sijaintija se
että tilat ovat kooltaan sopivat. Tiloista löytyisi ns. "uudelta puolelta" 7 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja ns."vanhalta puolelta" 9 palveluasumisen paikkaa. Alakerrassa
sijaitsevat kokous- ja liikuntatilat on myös mahdollista saada käyttöön ainakin iltaisin ja
viikonloppuihin. Tiloissa on kaksikin hissiä ja ne ovat muutenkin esteettömät etenkin ns.
"uudella puolella". Tilojen soveltuvuudesta kehitysvammaisten asiakkaiden käyttöön on
keskusteltu AVI:n kanssa, ja sieltä on näytetty hankkeelle "vihreää valoa", paikalliselta
tukiyhdistykseltä on myös pyydetty lausuntoa. Koska tarvetta asunnoille on Witick piti
tilojen vuokraamista järkevänä ratkaisuna, etenkin kun uusien tilojen rakentaminen on
kallista ja kestää usein kauan. Asiasta on tarkoitus tehdä esitys Z4.8.ZO2O pidettävään
Soiten hallituksen kokoukseen.
Esitvs:

Soiten vammaispalvelut pyytää neuvostolta kannanottoa Pettersborgin tilojen käyttämiseen kehitysvammaisten asumispalveluissa.
Päätös:

Neuvosto päätti puoltaa Pettersborgin tilojen vuokraamisen suunnittelun jatkamista,
koska tällaisille asunnoille/palveluille on tarvetta ja antoi evästyksiä jatkovalmistelulle

5 36 EDELLISEN SÄHKÖPOSTIKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN HYVÄKSYMINEN
Esitvs:

Neuvosto päättää hyväksyä edellisen 1,8.3,2020 pidetyn sähköpostikokouksen päätökset.
Päätös:

Neuvosto päätti hyväksyä 18.3.2020 pidetyn sähköpostikokouksen päätökset sellaisenaan.
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37

EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Esitvs:

Neuvosto päättää hyväksyä edellisen kokouksen t8.3.2020 pöytäkirjan, Kyseinen pöytäkirja on
esityslistan liitteenä yhdessä kokouksen virallisen päättämisen sisältävän sähköpostin kanssa,
päätös:

Neuvosto hyväksyä edellisen 18.3.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirjan sellaisenaan
S 33 PöYTÄKIRJAN TARKASTUS

Esitvs:

Neuvoston päätöksen mukaisestitämä pöytäkirja tullaan tarkastamaan neuvoston seuraavassa
kokou ksessa.
Päätös:

Neuvosto päätti tarkastaa tämän kokouksen pöytäkirjan seuraavassa kokouksessa.
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39 NEUVOSTOJEN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2019

Esittelijä Jussi Salminen oli laatinut Maakunnallisen vammaisneuvoston ja Maakunnallisen vanhusneuvoston toimintaan liittyvän vuosikertomuksen, joka lähetettiin
valmistumisensa jälkeen sähköpostitse neuvoston jäsenille tutustuttavaksi ja kommentoitavaksi,
Salminen kävi lyhyesti läpi vuosikertomuksen keskeisimmän sisällön. Vuosikertomuksen
on jo käsitellyt ja hyväksynyt Soiten hallitus. Neuvostojen vuosikertomus
on esityslistan
liitteenä.
Esitvs:

Neuvosto päättää merkitä tiedoksi neuvostojen vuosikertomuksen vuodelta 2OLg.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
5 40 ARVlolNNlN, HolDoN, KUNTOUTUKSEN SEKÄ oHJAUKSEN YHDENVERTATsUUDEN
ToTEUTUMtNEN poTtLAS- JA ASIAKASTYÖSSÄ

2'6.2020 pidetyssä kokouksessa Soiten hallitus hyväksyi ylilääkäri Matti Kaivosojan, johtajaylilääkäri Pirjo Dabnellin ja kehittämisjohtaja Jussi salmisen yhteistyössä laatiman
Yhdenvertaisuussuunnitelman ja lähettää sen tiedoksi Soiten valtuustolle, Esittelijä
Salminen kertoi lyhyesti em. suunnitelman laatimisesta ja sen keskeisemmästä sisällöstä.
Salmisen mukaan yhdenvertaisuuden suunnittelu on Suomessa varsin vähäistä, ja
Soite
onkin tässä suhteessa edelläkävijä, mistä me kaikki voidaan olla ylpeitä. Soiten
hallituksen päätös oli esityslistan liitteenä.
itvs:
Neuvosto päättää merkitä tiedoksi laaditun Yhdenvertaisuussuunnitelman
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Es

5 41 KU M PAN
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US YH DENVERTAISU USTYÖru

rrH ITTÄV

ISESSÄ

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on pyytänyt edellisessä pykälässä
käsitellyn Soiten
Yhdenvertaisuussuunnitelman vietäväksi hyvänä käytäntönä Suomen
sote-organisaatioihin sekä tiedustellut kuntayhtymän mahdollisuutta olla kehittäjäkumppanina ,,yhdessä
yhdenvertaisemmin - avaimia yhdenvertaisuusajatteluun ja tukea
työhön,, -kehittämishankkeessa. Esittelijä Salminen kertoi lisätietoja asiasta. Salmisen
mukaan kumppaniksi
kyllä lähdetään, mutta ei omarahoitusosuudella vaan työpanos tarjotaan
hankkeeseen.
Hanke alkaa 1.1'2oZL, ia se kestää vuoden 2022 loppuun saakka.
Soiten osalta aiotaan
keskittyä erityisesti päihde-ja mielenterveyskuntoutujien sekä nuorten yhdenvertaisuustyön kehittämiseen mm. kokemusasiantuntijamallia hyödyntäen.
Esitvs:

Neuvosto päättää merkitä tiedoksi Soiten kumppanuuden THL:n kehittämishankkeessa.
PäätöS:

Merkittiin tiedoksi.

\iif/
soite
n..l l:r''| ll..]'-]tr]1 ' l
Lr.,:r..
t,?|tyr.r

5 42 ESITYS VALTAKU

N

NALLISEN VAM MAISASIAVALTU UTETU N VI RAN PERUSTAM ISESTA

Vanhusasiavaltuutetun virkaa valmistellaan oikeusministeriössä virkatyönä parhaillaan.
Oikeusministeriö on valmistelua varten tavannut eri viranomaisia ja toimijoita sekä järjestänyt ko,sidosryhmille kuulemistilaisuuden. Lisäksi hallituksen laatimasta esityksestä
tullaan järjestämään lausuntokierros sen valmistuttua. Lainsäädäntösuunnitelman mukaan hallituksen esitys tästä asiasta on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuus sa 2020.
Esittelijä Salmisen mielestä olisi hyvä, jos vastaavanlainen virka perustettaisiin myöskin
vammaispuolelle ja hän esitti, että neuvosto keskustelee siitä, lähteekö se esittämään
myöskin erillisen vammaisasiavaltuutetun viran perustamista. Keskustelun alustukseksi
Salminen kertoi lisätietoja asiasta.
Esitvs:

Keskustellaan mahdollisen esityksen tekemisestä valtakunnallisen vammaisasiavaltuutetun viran perustamisesta vanhusasiavaltuutetun tapaa, ja sen lähettämisestä tiedoksi
oikeusministeriöön.
Päätös:

Maakunnallinen vammaisneuvosto edellyttää, että vanhusasiamiehen lisäksi yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus syistä olisi oltava myöskin vammaisasiamies. Näin ollen
se päätti esittää oikeusministeriölle vammaisasiamiehen viran perustamista. Esittelijä
Salminen laatii ponsitekstin, joka lähetetään yhdessä kokouksen pöytäkirjan kanssa
oikeusministeriöön tiedoksi.
5 43 "HYTE-KERROIN VALTIONOSUUKSISSA KANNUSTAISI KUNTIA HYVINVOINTITYÖHÖN"
-ARTIKKELI

4.5'2020 Kuntalehdessä oli artikkeli, joka käsitteli koronakriisin aiheuttamia uudenlaisia
palvelutarpeita ja niihin liittyviä ongelmia. Artikkelin mukaan kunnat etsivät säästöjä
usein terveydestä ja hyvinvoinnista, ja niihin liittyen erityisesti ennakoinnista ja ennaltaehkäisystä. Erityisryhmät, kuten vammaiset sekä päihdeongelmaiset ja mielenterveyskuntoutujat tarpeineen tuppaavat unohtumaan, mikä vain edelleen vaikeuttaa heidän
muutenkin tukalaa asemaansa. Siksi olisitärkeää, että olisijokin kannustin, jonka avulla
kunnat saataisiin motivoitua satsaamaan myöskin näiden em. ihmistyhmien palveluihin.
"Hyte"-kerroin olisi yksi keino ohjata varoja näihin palveluihin. Artikkelin hyperlinkki oli
m ukana esityslistalla,
Esitvs:

Neuvosto keskustelee artikkelista ja päättää merkitä sen tiedoksi
Päätös:

Merkittiin tiedoksi, minkä lisäksi neuvosto piti"Hyte"-kertoimen hyödyntämistä yhtenä
hyvänä keinona ohjata varoja niiden ihmisten palveluihin, jotka niitä eniten tarvitsevat.
9 44 AJANKOHTAISET ASIAT

-hankkeen valmistelu on edennyt. Siihen liittyen pidettiin Teamsin välityksellä
Soite2.0-hankkeen kuulemistilaisuus, johon osallistui 17 osallistujaa. Esittelijä Salminen
kertoi lyhyesti kuulemistilaisuuden annista.
TSOTEK
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TSOTEK hankkeen

tavoitteena on parantaa tulevaisuuden Sote-keskuksen palveluja, sen
saatavuutta, vaikuttavuutta, laatua sekä mahdollistaa toiminnallisen integraation kautta
entistä asiakaslähtöisempi palveluprosessi. Tätä tarkoitusta varten on haettu 1,62 milj.
euron hankerahoitusta, iosta päätös saadaan kuluvan kesän lopulla.
Esitvs:

Neuvosto päättää merkitä tiedoksi kuulemistilaisuuden annin.
PäätöS:

Merkittiin tiedoksi.
Keski-Pohjanmaan kunnat, Kruunupyyn kunta ja Soite ovat laatineet yhteistyössä ,,Alueellisen hyvinvointikertomuksen 20L9 ja -suunnitelman vuosille 2020-2024. Esittelijä
Salminen kertoi lisätietoja asiasta.
Esitvs:

Neuvosto päättää merkitä tiedoksi hyvinvointikertomukse n 20L9ja -suunnitelman
vuosille 2O20-2024.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Ympäristöministeriö selvittää valtioneuvoston rahoittamassa tutkimuksessa kuntien ja
kansalaisten ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointia ja varautumista. Selvityksen
toteuttaa Owal Group Oy. Osana selvitystä toteutetaan kysely, jonka kohderyhmiä ovat
viranhaltijat, luottamushenkilöt ja vanhusneuvostot/vammaisneuvostot. Kyselyyn tulisi
vastata 2L,6.2020 mennessä. Esittelijä Salminen esitti, että maakunnallisten neuvostojen puheenjohtajat vastaamaan kyselyyn neuvostojen puheenjohtajan
ominaisuudessa.
Esitvs:

Neuvosto päättää todeta, että sekä Maakunnallisen vammaisneuvoston puheenjohtaja Anders Nyberg, että vanhusneuvoston puheenjohtaja Kalevi Lindfors ovat vastann eet kyseiseen kyselyyn pu heenjohtajan om inaisu u
dessa,
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
S

45 MUUT ESILLE TULLEET ASIAT
Esitvs:

Esittelijä Salminen kertoi, että viime kokouksen S23 ,,potilasasiakirjoissa käytetyn
kielen
selkeyttäminen" -asia ei ole edennyt eikä hän ole ehtinyt valmistella sitä tähän kokoukseen. Niinpä Salminen esittikin asian käsittelyn siirtämistä seuraavaan kokoukseen.
Päätös:
Neuvosto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.
S

46 NEUVOSTON SEURAAVA KOKOONTUMINEN
Esitvs:

Neuvosto päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja pitopaikan
Päätös:

on seuraava
ous on 10. .2020 kello 9 .00 alkaen ia
oidetään Kau stise lla.
Jäsen From lupasi selvittää kokouks en pitopaikkaa ja ilmoittaa esittelijä Salmiselle,
kun
sellainen on löytynyt.
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47 KoKouKsEN pÄÄrrÄvlruEru
Esitvs:

Neuvoston puheenjohtaja kiittää osallistujia ja päättää kokouksen
Päätös:

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen keilo 13.40.
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PaulGranvik, sihteeri

ussi Salminen, esittelijä

