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N

NALLI NEN VAMMAISN EUVOSTO

pöYrÄrurun
212O2O

Aika:
Paikka:

Osallistujat:

18.3.2020, klo 9.00 -25.3.2020 klo 9.00
Yritystalo Evald, Ristirannankatu L, 67100 Kokkola. Kokoustila Reimari, pohjakerros.
Marianne From, Kuulo ry, Kaustinen
Vuokko Möttönen, Kehitysvammaisten Tuki ry, Perho
Leo Saari, Vanhus- ja vammaisneuvosto, Veteli
Jukka Hannula, Nivelyhdistys ry, Toholampi
Raija Heikkinen, Vanhus- ja vammaisneuvosto, Lestijärvi
Tiina Koskela, Diabetesyhdistys, Halsua
Antero Mikkola, Vanhus- ja vammaisneuvosto, Kruunupyy

Anders Nyberg, Pohjanmaan Näköva mma iset, Kokkola
Elina Kinnunen, Kokkolanseudun lnvalidit ry & Neuroyhdistys ry, Kokkola
Minna Kallio-Järvinen, Diabetes yhdistys ry, Kokkola
Päiviö Vertanen, Ka nsanlääkintäseura ry, Kannus
Satu Heinoja, pysyvä asiantuntija jäsen, koko maakunta
Anneli Palosaari, Soiten hallituksen edustaja
Jaana Kallio, Soiten hallituksen edustaja
J

ussi

Sa I m i ne

n, kehittä

m isjo

htaja, Soite, neuvosto n esittel ijä

Tanja Witick, kehitysvamma- ja vammaispalveluiden toimialuejohtaja, Soite
5 16 KOKOUKSEN AVAUS
Esitys:

Sähköpostikokouksen avaa neuvoston puheenjohtaja Anders Nyberg. Todetaan osallistujat sähköpostin kautta.
Päätös:

Maakunnallisen vammaisneuvoston puheenjohtaja Anders Nyberg avasi sähköpostikokouksen
kello 8:58. Samalla hän pyysi kaikkia kuittaamaan läsnäolonsa, vaikka eiolisi muita kommentteja.
S 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVNTTAISUUS

Esit[s:
Kokous todetaa n lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Neuvoston kokous ei ole hallintosäännöstä johtuen laillinen ja päätösvaltainen, koska kyseessä
on sähköpostikokous. Kukaan neuvoston jäsenistä ei kuitenkaan vastustanut epävirallisen sähköpostikokouksen pitämistä, jonka päätökset tullaan virallisesti vahvistamaan seuraavassa fyysisessä kokouksessa.
S 18 EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Esitvs:

Neuvosto päättää hyväksyä edellisen kokouksen 4.2.2O2O pöytäkirjan. Tuo pöytäkirja on
esityslistan liitteenä (Liite 1).
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Päätös:

Maakunnallinen vammaisneuvosto päätti esityksen mukaisesti
$ 22 SOSTAAL|ASTAMTESSELVtTyS 2019 JA pOTtLASAStAMtESSELVITYS 2019

Sosiaaliasiamiesselvitys 2019 ja Potilasasiamiesselvitys 2019 ovat valmistumassa. Esittelijä Sal-

minenkäyne lävitseja kertoo niiden keskeisimmästä sisällöstä. Selvitykset(vahvistamattomia) ovat esityslistan liitteinä (Liite 3).
Esitvs:

Neuvosto päättää

1)

keskustella kyseisistä selvityksistä

3)

antaa evästyksiä tilanteen parantamiseksi ja
merkitsee ne tiedoksi.

2l

Käsittely: Sosiaaliasiamies- ja potilasasiamiesselvitys vuodelta 2019 on menossa Soiten hallitukseen aikaisintaan 30.3.2020. Neuvoston jäsenet ovat toivoneet tarkempaa selvitystä sosiaali- ja potilasasiamies toiminnasta vuodelta 2019.

Muutettu

Esitys:

Neuvosto päättää siirtää asian käsittelyn mieluusti seuraavaan fyysiseen kokoukseen. Mikäli korona pandemia jatkuu erityisen pitkälle, voidaan selvitykset hyväksyä myös seuraavassa sähköpostikokouksessa,
jossa on mahdollista tehdä tarkentavia kysymyksiä.
Päätös:
$ 23 POTILASASIAKIRJOISSA KÄYTETYT KIELEN SELKEYTIÄMINEN

että lääkärit laativat epikriisit ja
lausunnot yhä latinankielisin termein, joista tavallinen ihminen ei ymmärrä yleensä juuri mitään.
Väärintulkinnat ja väärinymmärrykset ovat yleisiä, ja ne voivat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa vaaratilanteita. Neuvoston mielestä epikriisit/lausunnot tulisi laatia selkokielellä tai selventää ne ainakin potilaille. Neuvosto päättikin edellyttää asian perusteellista valmistelua seuraavaan kokoukseen.
4.2.2O2O pidetyssä neuvoston kokouksessa keskusteltiin siitä,

Esittelijä Jussi Salminen on pyytänyt johtajaylilääkäri Pirjo Dabnelilta ja yleislääketieteen ylilääkäri Lotta Seppiselta selvitystä asiasta. Heiltä on saatu seuraavanlainen selvitys:

Potilasasiakirjamerkinnöistä säädetään mm STM:n asetuksessa potilasasiakirjoista. Siinä kerrotaan mm. seuraavasti:
"Potilasasiakirjoihin tulee merkitä potilaan hyvän hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset sekä laajuudeltaan riittävät tiedot. Merkintöjen
tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä ja niitä tehtäessä saa käyttää vain yleisesti tunnettuja ja hyväksyttyjä käsitteitä ja lyhenteitä."
"Jokaisesta osasto- tai laitoshoitojaksosta tulee laatia loppulausunto. Hoidon loppulausunto on
vastaavasti laadittava sellaisesta polikliinisesta hoitojaksosta, jonka

loputtua hoito päättyy taikka hoitovastuu siirtyy toiseen terveydenhuollon toimintayksikköön
tai itsenäisesti ammattiaan harjoittavalle terveydenhuollon ammattihenkilölle, jollei tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä.
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5 25 vAMMAISTEN tHMtsotKEUorr EtvÄr rorEUDU JousrAMATToMtssA pALVELUtssA -TtEDorE

4.9.2019 Vammaisfoorumilla julkaistiin "Vammaisten ihmisoikeudet eivät toteudu joustamattomissa palveluissa"-tiedote. Jäsen From kertoo lyhyesti tiedotteen keskeisimmästä sisällöstä.
Esitvs:

Neuvosto keskustelee tiedotteesta ja päättää merkitä sen tiedoksi.
PäätöS:

Sähköpostikokouksesta johtuen tätä pykälää ei käsitelty.
S 26 "ELÄMÄÄ

TUOHTNSSA" -NÄYTTELY
"Elämää Tuohelassa"-näyttely on ensimmäinen "Taide boxissa"-hankkeessa tuotetuista näyttelyistä. Esillä on arkkiatri ja ITE-taiteilija Risto Pelkosen pieniä kaarnaveistoksia. "Taide boxissa"hankkeessa on kerätty yhdessä Soiten kanssa palautetta kyseisestä näyttelystä sekä taiteen
hyvinvointivaikutuksista. Esittelijä Salminen kertoo lyhyestisaadun palautteen sisällöstä.
Esitvs:

Neuvosto keskustelee saadusta palautteesta ja päättää merkitä sen tiedoksi.
PäätöS:

Sähköpostikokoukseen osallistuneet merkitsivät asian tiedoksi. Laaja-alaisella hyvinvointipolitiikalla voidaan saada aikaiseksi hyviä tuloksia.
S 27 SOSTEN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA VIERAILEE KOKKOLASSA

SOSTEN hallituksen puheenjohtaja ja Näkövammaisten Liiton toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen
vierailee Kokkolassa kesäkuun 2020 alkupuolella. Selvitetään tarkemmin Tahvanaisen tulopäivä
ja pyritään kutsumaan hänet neuvoston seuraavaan kokoukseen.

Esittelijä ja neuvoston puheenjohtaja ovat sopineet, että Anders Nyberg ottaa yhteyttä SOSTEN
hallituksen puheenjohtajaan ja pyytää häneltä kolme mahdollista tuloaikaa.
Esitys:

Selvitetään Tahvanaisen Kokkolaan tarkka tulopäivä ja kutsutaan hänet tuolloin neuvoston
kokoukseen. Tämän mahdollistamiseksi neuvoston seuraavan kokouksen ajankohta päätetään
Tahva naisen a ikata ulujen muka isesti.
Päätös:

Sähköpostikokoukseen osallistuneet merkitsevät asian tiedoksi. Korona viruksen aiheuttamista
toimenpiteistä ja valmiuslain jatkosta ei ole tässä vaiheessa tietoa (voiko edes 17.6.2020 olla
kokousta).
5 28 AJANKOHTAISET ASIAT
TSOTEK hankkeen valmistelu on edennyt. Valmistelun aikana on

tavoitteena saada evästyksiä

neuvostoilta ja samalla järjestää kaksi kuulemistilaisuutta. Kuulemistilaisuudet ovat 18,3.2020
kello L8.00 Kaustisella ja24.3.2020 kello 18.00 Kokkolassa.
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Päätös:

Neuvosto merkitsitiedokseen, että ko. kokous on peruttu.
Järjestöt tulevaisuuden sorE-Keskuksissa ja rakenteissa kuulemistilaisuus
Järjestö 2.0, Kosti ry ja Soite järjestävät yhdessä kuulemistilaisuuksia, jotta järjestöt saadaan mukaan TSOTEK ja Rakenne Uudistus hankkeisiin. Tilaisuuksissa järjestöillä on mahdollisuus saada
informaatiota ja vaikuttaa omalta osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, elintapojen
muuttam iseen ja kokemusasiantuntijuuden vahvistamiseen.
Esitvs:

Neuvosto päättää merkitä tiedokseen, että kuulemistilaisuuksia järjestetään kolme. yksi on
Kaustisella t8.3.2020, toinen Kannuksessa 23.3.z12}ja kolmas Kokkolassa 24.3.2O2O. Kaikkien
tilaisuuksien aikataulu on samanlainen 18.00 - 20.30.
Päätös:

Maakunnallinen neuvosto merkitsi tiedokseen, että etäkokous on aiheesta 24.3.2e2O. Järjestöjen toivotaan osa llistuvan etäkokoukseen mahdollisuuksiensa m ukaa n.
Arviom uistio taksisäätelyn toimivu udesta
Esitvs:

Neuvosto päättää merkitä tiedokseen, että arviomuistio taksisäätelyn toimivuudesta on valmistunut. Muistio on kaikkiaan noin 1L7 sivua, Muistiossa sivutaan useissa kohdissa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi, että arviointimuistio on saapunut neuvostolle tiedoksi. Asiasta erityisesti
kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä neuvoston sihteeri Paul Granvikiin, joka toimittaa materiaalin sähköpostitse liitetiedostona.
9 30 NEUVOSTON SEURAAVA KOKOONTUMINEN
Esitys:

Neuvosto päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja pitopaikan
Päätös:

Neuvosto päätti pitää seuraavan kokouksen t7.6.2020 kello 11.30 alkaen. Sitä ennen on syöminen, kello 10.45 alkaen, Öian Brygganissa.
5 31 KOKOUKSEN PÄÄTTÄVIIruEru
Esitvs:

Neuvoston puheenjohtaja kiittää sähköpostikokoukseen osallistujia ja päättää kokouksen, kun a)
järjestely on hyväksytty ja b) sovittu päivämäärä on tullut täyttöön 25.3.2020 klo 9.00.
Päätös:

Maakunnallisen vammaisneuvoston puheenjohtaja Anders Nyberg päätti kokouksen 25.3.2020
kello 9.20.

Puheenjohtaja

Sihteeri

Anders

PaulGranvik
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