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MAAKUNNALLINEN VAMMAISN EUVOSTO
Aika
Paikka

Osallistujat

Kutsuttu na

S

2L.9.2020, kel lo 14. 00 -16.02
Kokous toteutettiin etäyhteyksillä, "Teams,,-tietokoneohjelman välityksellä
Marianne From, Kuulo ry, Kaustinen
Vuokko Möttönen, Kehitysvammaisten Tuki ry, perho
Jukka Hannula, Nivelyhdistys ry, Toholampi
Tiina Koskela, edustaa kaikkia järjestöjä, Halsua
Anders Nyberg, Pohjanmaan Näkövammaiset, Kokkola
Elina Kinnunen, Kokkolanseudun rnvalidit ry & Neuroyhdistys ry, Kokkola
Päiviö Vertan en, Kansanlääkintäseura ry, Kan nus
An n eli Palosaari, Soiten hallituksen ed ustaja
Jaana Kallio, Soiten hallituksen edustaja
J ussi sa lmin en, kehittä m isjohtaja, soite,
neuvoston esittelijä
Tanja Witick, kehitysvamma- ja vammaispalv. toimialuejohtaja, Soite (poistui
klo 15.0g)
Paul Granvik, palveluneuvoja, Soite, neuvoston sihteeri
kka Tahva nainen,

Nä kövam maisten Liiton toimitusjohtaja
Johanna Holmbäck, Taide-Box -hankkeen koordinaattori
Hen ri Neva lainen, hyvinvoi ntikoord inaattori, Soite
J

u

48 KOKOUKSEN AVAUS
Esitvs:

Kokouksen avaa neuvoston puheenjohtaja Anders Nyberg. Todetaan
osallistujat.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
Esittel ijä Salminen
totesi osallistujat
S

49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:

Kokous todetaa n lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös:
Kokous todettiin lai lliseksi ja päätösvaltaiseksi.
$ 50 EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Esitvs:

euvosto päättää hyvä ksyä edellisen kokouksen
esityslista n liitteenä.
N

L7

.6.zo2opöytäkirjan. pöytäkirja on

PäätöS:

Neuvosto hyväksyi edellisen 17.6.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirjan
selaisenaan.
5 51 PöYTÄKIRJAN TARKASTUS

Esitvs:

Neuvoston päätöksen mukaisesti tämä pöytäkirja tullaan
tarkastamaan neuvoston

seu raavassa kokouksessa.

Päätös:

Neuvosto päätti tarkastaa tämän kokouksen pöytäkirjan
seuraavassa kokouksessa.
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s 52 NÄKöVAMMAlsrEN LllroN TolMtrusJoHTAJA JUKKA TAHVANATNEN
KERToo sosrE:n
TI LANTEESTA JA M iN UN NÄKöI ru Eru M iCIi -HAN
KKEEN JATKOSTA

Näkövammaisten Liiton toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen
kertoi sosrE:n tilanteesta
ja minunNäköinenmieli-hankkeesta. Tässä joitakin
huomioita

-

-

-

Tahvanaisen esityksestä:
sosrE:ssa erityisenä huolena on miten asiakkaat ja heidän
tarpeensa
huomioidaan muuttuvassa tilanteessa

tavoitteena on ollut esittää vaihtoehtoja resurssileikkauksille
esim.
toi m intojen u udelleen järjestä m isellä, tietotekn iika
n hyödyntäm inen

palveluiden tuottamisessa SoTe2.0-hankkeeseen
liittyen yms. ja siinä
on osittain onnistuttukin
oleellista on että hyvinvointitalous on keskeisellä sijalla ja
että yhdenvertaisuus toteutuu koko valtakunnan tasolla koska tarpeet
vaihtelee
maakunnittain
tärkeää on myöskin saada eri järjestöjen työ ja turokset näkyviin
sekä
hyödyntää niiden tietoa-taitoa toimintoja kehitettäessä
eri osapuolten roolien täsmentäminen, hankkeiden synnyttäminen ja
ra hoituksen jä rjestym in en ovat osoittautu
neet ongelma llisiksi
myöskin sosiaalipuolen eräänlainen "lapsipuolen,, asema suhteessa
terveydenhuolto on ongelma
lopuksi rahvanainen totesi että erilaisista näkemyksistä huolimatta
on
tärkeää tehdä yhteistyötä ja pyrkiä kompromissien kautta yksimielisyyteen; riitely/ riitaisuus eijohda hänestä mihinkään

minunNäköinenmieli -hanke on yhteistyöhanke, jossa ovat
mukana
Näkövammaistenliitto, Mieli Ry ja Soite
tavoitteena on löytää yhteistycilla ratkaisuja jolla voidaan
edesauttaa
kohderyhmää kuuluvien itsenäistä elämässä selviytymistä
ennaltaehkäisyn ja hyvinvoinnin edistämisen keinoin/ menetelmin
kyseessä on kolmevuotinen hanke joka käynnistyi maaliskuussa
zo20 ja
päättyy helmikuu 2023
Esitvs:

Neuvosto keskustelee ja merkitsee tiedoksi toimitusjohtaja
Tahvanaisen esityksen.

Päätös:
Neuvosto keskusteli ja merkitsi tiedoksi Tahvanaisen esityksen.
5 5 3 AJAN KOHTAIS KATSAUS KE H ITYSVAM MAH

U

OLLOSSA JA VAM MAISPALVE LU ISTA

Valmistelija toimialuejohtaja Tanja Witick.

Toimialuejohtaja Tanja Witick esitteli ajankohtaisia asioita
vammaispalveluiden toimialueelta.
- ensivuoden202l' talousarvion laadinta on käynnissä ja sen osalta mitään merkittäviä
lisäleikkauksia ei ole kohdistumassa vammaispalveluihin, jonka
kohdalla palveluja/
toimintoja pikemminkin lisätään
- syynä tähän on se että vammaispalvelujen palvelut perustuvat pitkälti lakeihin ja
ovat
asiakkaille subjektiivisia oikeuksia joihin ei voida puuttua;
toimintojen tehostamiseen
liittyviä toimia on tokitehty ja niitä pyritään jatkamaan
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kehitysvammaisille tarkoitetun tehostetun palveluasumisen yksikön Mäntyvintin
toimintaa ollaan käynnistämässä syksyn 2020 aikana; tilojen kunnostustyöt valmistuu
t.t0'2020 mennessä jonka jälkeen alkaa muutto -työntekijöiden rekrytointi on myös
jo käynnissä

Kaustiselle ollaan niin ikää perustamassa uutta kehitysvammaisille
tarkoitetun tehostetun palveluasumisen yksikkoä; parhaillaan etsitään yksikölle rakentajaa, jolta
tilat
vuokrattaisiin -toiminta tiloissa alkaisi vuoden 2o22 alusta
- kehitysvammaisen valmennuspalvelut on vammaispalvelujen ensivuoden ,,teema,,:
työhönvalmennuksessa painottuu avotyöt jota toteutetaan jatkossa
myös ryhmässä,
Lumikonkortteliin liittyen kehitetään asumisvalmennusta siten että se edesauttaa
asiakkaan omien voimavarojen hyödyntämistä
- uusia ja erilaisia teknologioita otetaan käyttöön itsenäisen kotona asumisen tukemiseksi, kuten laite joka seuraa asiakkaan normaalia päivärytmiä ja jos
siinä tapahtuu
poikkeama niin se ilmoittaa siitä vastuussa olevalle taholle
- myös etälääkäripalvelu otetaan käyttöön
- Green Care -toimintaa kehitetään edelleen ja vastaavaa kulttuuriseteliä kehitetään
yhdessä Keskipohjanmaan Maakuntaliiton kanssa
- tulevista haasteista Witick mainitsi mm.sen että omaishoitajien lisääntymisen myötä
lakisääteiset vapaat eivät tällä hetkellä toteudu toivotulla tavalla
Esitys:

Neuvosto keskustelee ja merkitsee tiedoksi toimialuejohtaja Witickin
ajankohtaiset asiat
vammaispalveluiden toimialueelta sekä laatii niiden perusteella lausunnon
vuoden 2021
toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyen.
Päätös:
Neuvosto keskusteli Witickin esityksestä ja päätti laatia sen perusteella lausunnon jossa
tulee korostaa ennaltaehkäisyn merkitystä sekä oikea-aikaisen ja laadukkaan
kuntoutuksen merkitystä; tärkeää on myöskin asiakkaan tarpeiden ja elämäntilanteen
kokonaisvaltainen arviointija huomioonottaminen. Esittelijä Salminen laatii ko. lausunnon
käydyn
keskustelun pohjalta
S 54 TAIDE BoX -HANKKEESEEN LIITTYVÄ NÄYTTELY

oN TULosSA

ESTLLE

AAMURUSKooN

Taide Box-hankkeeseen liittyvä näyttely on tulossa esille Soiten Aamuruskoon.
Kyseisen
hankkeen koordinaattori Johanna Holmbäck kertoi asiasta lisää.
Kulttuuriministeriön rahoittamassa ja yhteistyössä Museotoimen ja Soiten
kanssa toteutettavassa hankkeessa on ajatuksena viedä taidetta näytille sinne missä
ne ovat harvoin
esillä, kuten sairaaloihin ja laitoksiin. Näyttelyitä on järjestetty HUS:sissa,
Keski-pohjanmaan keskussairaalan laboratoriossa ja Kokkolan kaupungintalon aulassa.
Seuraavaksi
näyttely järjestetään Perhossa sijaitsevassa Soiten Aamuruskossa, jossa
on esillä Risto
Pelkosen kaarnasta valmistamia pienoisveistoksia. Kaksivuotinen
hanke on päättymässä
vuoden lopussa, mutta sitä ennen on tarkoitus järjestää vielä kaksi näyttelyä.
Esitvs:

Neuvosto keskustelee ja merkitsee tiedoksi Holmbäckin esityksen.
Päätös:
Neuvosto keskustelija merkitsi tyytyväisellä tiedoksi Holmbäckin esityksen.
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9 55 ELINTAPAVALM ENNUKSEN KEHITTÄM INEN

Elintapavalmennuksen kehittäminen on yksi osahanke Tulevaisuuden Sote-keskus
-hanketta. Hankkeen tavoitteena on monialaisen yhteistyön kehittäminen, elintapavalmennusosaamisen vahvistaminen ja asiakaskeskeisemmän palveluprossien
laatiminen (palveluketju, palvelutarjotin) sekä etäyhteyspalveluiden kehittäminen. Soiten hyvinvointikoordinaattori Henri Nevalainen kertoi aiheesta lisää.
rjjo/oin va ltion osu u den o m a avassa vuosie n 2020-22 aja n toi m ivassa osa h a n kkeessa
on
tavoitteena uudistaa elintapavalmennusta uusia palveluja kehittämällä, kokemusosaamista hyödyntämällä ja erilaisia lT-menetelmiä hyväksikäyttäen. Hankkeen
tavoitteisiin
kuuluvat työntekijöiden osaamisen kehittäminen (koulutus), palveluketjun laatiminen/
selkeyttäminen, palvelutarjottimen toteuttaminen sähköisellä alustalla (nettiin)ja
etäyhteyksien kehittäminen, joiden avulla hyvinvointia ja terveyttä pyritään
edistämään.
Esitvs:

Neuvosto keskustelee Nevalaisen esityksestä ja merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Neuvosto keskusteli ja merkitsi tiedoksi Nevalaisen esityksen.
S 56 SOTE-LAI NSÄÄDÄNTÖ LUO N NO KS E EN

LI

ITTYVÄ LAUSU NTO PYYNTö

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen

järjestämisen uudistusta hallitusohjelman mukaisesti. Kyseiset
tahot ovat laatineet em.
asioista luonnoksen hallituksen esitykseksi, johon ovat pyytäneet kuntia antamaan
lausuntonsa.
23'6.2020 pidetyssä Soiten johtoryhmän kokouksessa kyseisen lausunnon
antamista oli
käsitelty ($ ro+; ja päätetty pyytää myös Maakunnallista vammaisneuvostoa perehtymään siihen ja laatimaan siihen liittyen lyhyet, muistiinpanoluonteiset kannanotot.
Kannanottoja on tarkoitus hyödyntää soiten lausunnon valmistelussa.
Kannanotot pyydettiin toimittamaan Soiten toimitusjohtajalle t7.g.2o2O
mennessä, Kun
Maakunnallisella vammaisneuvostolla ei ole kokousta ennen määräpäivää
sovittiin, että
esittelijä Jussi Salminen laatii kannanotot yhteistyössä Maakunnallisen vammaisneuvoston puheenjohtajan ja Maakunnallisen vanhusneuvoston puheenjohtajan kanssa.
Salminen esitteli kannanotot ja niiden sisällön sekä kertoi, miten asiaa käsiteltiin
Soiten hallituksen kokouksess a 14.9.2020.
salmisen mukaan soiten tilanne on hyvä ja integraatio on jo toteutunut
muiden paitsi
pelasutustoimen osalta. Kruunupyyn tilanne on ongelmallinen ja
vielä on ratkaisematta
se, miten se voisi käyttää haluamiaan Soiten palveluita vaikka kuuluvat
eri maakuntaan
tällä hetkellä. Tavoite on että Kruunupyy voi jatkossakin käyttää Soiten palveluja.
Esitvs:

Neuvosto keskustelee ja merkitsee tiedoksi kannanotot sekä hallituksen
käsittelystä
annetun selvityksen.
Päätös:
Neuvosto keskusteli ja merkitsi tiedoksi esittelijä salmisen selvityksen,
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S 57 ESITYS VALTAKU N NALLISEN VAM MAISASIAVALTU UTETU N VI
RAN PER USTAM ISESTA

L7'6'2020 pitämässään kokouksessa neuvosto päättitehdä esityksen
Valtakunnallisen
vammaisasiavaltuutetun viran perustamisesta. Esittelijä Salminen
kertoi Oikeusministeriöltä saadun vastauksen, jonka mukaan se ei näe tarpeelliseksi
esitetyn viran perustamista, koska vammaisten asioita ajavia tahoja on jo riittävästi.
Esitvs:

Neuvosto keskustelee ja merkitsee tiedoksi Oikeusministeriön
vastauksen.
Päätös:

Neuvosto piti outona oikeusministeriön näkemystä sitä, että vanhuksille
kyseinen virka
on tarpeellinen ja vammaisille ei. Neuvosto päättikin palata asiaan ja
tehdä siitä uuden
esityksen, kun Valtakunnallisen vanhusasiavaltuutetun virka on virallisesti
perustettu.
S

58 KEHITTÄMISEHDOTUSLOMAKE
Soite on kehittämässä toimintaansa kohti asiakaskeskeistä palveluprosessia
toimivine
palaute- ja osallisuuskanavineen. Yhdeksi kriittiseksi
menestystekijäksi, jossa on onnistuttava, ollaan lisäämässä ensi vuodelle osallisuus ja osallistaminen.
Maakunnallisten
neuvostojen kokouksessa tulee aina runsaasti hyviä kehittämisehdotuksia,
mutta ajan
kanssa tehtynä ja dokumentoituna niistä saataisiin vielä varmasti paljon
enemmän irti.
Lisäksi niitä olisi helpompi seurata.
Esittelijä salminen oliyhdessä Maakunnallisen vanhusneuvoston
sihteerin westmarkin
kanssa kehitellyt kaavakkeen, jota voidaan jatkossa muokata
aina tarpeiden mukaisesti.
Tärkeintä olisi saada kehittämisehdotus hyvin kirjattua ja varmasti
oikein jäsenen toiveiden mukaisesti muotoiltua. Tähän kehitelty kaavake antaa salmisen mukaan
toimivan
mahdollisuuden. Salminen esitteli kaavakkeen lyhyesti, Kaavake
on esityslistan liitteenä.
Esitvs:

Neuvosto keskustelee kaavakkeesta ja tekee siihen mahdolliset
muutokset/ lisäykset ja
päättää ottaa sen sen jälkeen käyttöön kehittämisehdotuksia
laadittaessa.
Päätös:
Neuvosto keskusteli kaavakkeesta ja totesi sen hyväksi ja tarpeelliseksi
eikä esittänyt
siihen mitään muutoksia. Näin ollen neuvosto päättikin ottaa
kaavakkeen käyttöön sellaisenaan esityksiä eri asioita jatkossa tehdessään.
S

59 AJANKOHTAISET ASIAT
Esitvs:

Ajankohtaisia asioita ei ollut.
Päätös:
S

60 MUUT ESILLE TULLEET ASIAT
Esitvs:

Muita esille tulleita asioita ei ollut.
Päätös:

a
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$ 51 NEUVOSTON SEURAAVA KOKOONTUMINEN
Esitvs:

Neuvosto päättää seuraavan kokouksen ajankohdan ja pito paikan.
Päätös:
e
eu
se pidetään todennäköisesti etänä.
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I 62 KOKOUKSEN pÄÄrrAvrrurru
Esitvs:

Neuvoston puheenjohtaja kiittää osallistujia ja päättää kokouksen.
Päätös:

Neuvoston puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 16.02
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PaulGranvik, sihteeri

ussi Salminen, esittelijä

