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MAAKUNNALLINEN VAMMAISNEUVOSTO

Aika
Paikka

Osallistujat

Kutsuttuna

pöwÄrunl Asl2ozo

.t0.2020, kello 13,00-15.05
Kokous toteutetti in etäyhteyksillä,,,Teamsin,,- välityksellä
Marianne From, Kuulo ry, Kaustinen
An ders Nyberg, Pohjan maa n Näkövam maiset, Kokkola
Elina Kinnunen, Kokkolanseudun lnvalidit ry & Neuroyhdistys
ry, Kokkola
Päiviö Vertanen, Kansanlääkintäseura ry, Kannus (poistui kello
L4.15)
Raija Heikkinen, Vanhus- ja vammaisneuvosto, Lestijärvi
Minna Kallio-Järvinen, Diabetes yhdistys ry, Kokkola
An neli Palosaa ri, Soiten ha llitu ksen ed ustaja
Jaana Kallio, Soiten hallituksen edustaja
Jussi salminen, kehittämisjohtaja, soite, neuvoston esittelijä
Paul Granvik, palveluneuvoja, Soite, neuvoston sihteeri
27

M iia Luokkanen, ostopalvel u- ja va rvontapäällikkö,

(poistui kello 13.40)

soite, vammaispa lvelut

5 63 KOKOUKSEN AVAUS
Esitvs:

Kokouksen avaa neuvoston puheenjohtaja Anders Nyberg. Todetaan
osallistujat.
päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
Esittelijä salminen

totesi osallistujat.
S

64 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTöSVALTAISUUS
Esitvs:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin raiiliseksi ja päätösvartaiseksi.
5 65 EDELLISEN PöYTÄKIRJAN TARKASTUS
Esitvs:

Neuvosto päättää hyväksyä edellisen kokouksen 2i,.g.zozopöytäkirjan. pöytäkirja
on

esitysl istan liitteenä.

Päätös:

Neuvosto hyväksyi edellisen 2L.g.2o2o pidetyn kokouksen
pöytäkirja n sellaisenaa n.
9 66 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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$ 67 SOITEN VAMMAISPALVELUIDEN OSTOPALVELU- JA VALVONTAPÄÄLLIKKö
KERTOO TYÖSTÄÄN JA SEN KESKEISEMIVIÄSTÄ
SISÄLLöSTÄ

MIA

LUoKKANEN

soiten vammaispalveluiden ostopalvelu- ja valvontapäällikkö
kertoi työstään sen keskeisemmästä sisällöstä. Tässä joitakin huomioita Luokkasen
esityksestä:
- Luokkanen kertoi aloittaneensa tässä työssä L.9.ZO2O; sitä ennen hän
oli toiminut vammaispalveluissa ensin sosiaalityöntekijänä ja sitten
myöhemmin esimiestehtävissä
hänen työnsä päätehtävänä on arvioida, miten soiten
arvot ja niistä
eritoten laatu toteutuvat käytännössä ostopalveluissa
Korona-tilanteen vuoksi van h uspa lvelu ih in li ittyneet
asiat ovat olleet
keskeisellä sijalla viime aikoina; ostopalveluissa onkin
ollut vanhusten
osalta joitain puutteita joihin on puututtu
vammaispuolella ei ole ollut huomautettavaa
tavoitteena on myös että asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuisi
koko
maakunnan alueella; tässä on ilmennyt joitain haasteita henkilökohtaisen avun osalta etenkin pienillä paikkakunnilla
ostopalveluihin liittyen asiakkailta tulee virallista palautetta
melkoisen
vähän; sitä toivottaisiin lisää etenkin, kun kanavia/ keinoja palautteen
antamiseen on kuitenkin tarjolla
lisätietojen saam iseksi ostopa lvelujen tuottajilta pyydetään lisä
ksi m m.
raportit asiakkailta saaduista palautteista puolivuosittain: ne käydään
yhdessä läpi ja pyritään laittamaan kuntoon toiminnassa
mahdollisesti
ilmenneet epäkohdat; ongelmana tässä on, että asiakkaat eivät
usein_
kaan uskalla antaa etenkään huonoa palautetta, koska heillä
on pelko
palvelujen menettäm isestä
suullista palautetta annetaan helpommin suoraan viranomaistahoille
ja sitä pyritäänkin huomioimaan jatkossa paremmin
Esitvs:

Neuvosto keskustelee ja merkitsee tiedoksi ostopalvelu- ja valvontapäällikkö
Luokkasen
esityksen,
Päätös:

Neuvosto keskustelija merkitsi tiedoksi Luokkasen esityksen.
Lisäksi Luokkasen asiasta
laatima PowerPoint-esitys päätettiin lähettää sähköpostitse
tiedoksi kaikille neuvoston
jäsen ille yhdessä kokou ksesta laadittava
n pöytäkirja n kanssa.
5 68 SOITEN KUNTOUTUSPALVELUIDEN ESITTELY

Maakunnallisen vammaisneuvoston kokouksen kanssa samanaikaisesti
pidetyn kehittämisiltapäivän vuoksi soiten kuntoutuspalveluista ei päässyt
kukaan paikalle kertomaan
heidän toiminnastaan. Esittelijä salminen kävi lyhyesti läpivammaisneuvoston
saaman
kuntoutuspalveluiden toiminnasta kertovan PowerPoint-esityksen, jonka
jälkeen siitä
keskusteltiin, seuraavia huomioita tehtiin esitykseen liittyen:
vaikuttavuus on nykyisin entistä huomattavasti keskeisempi
asia kuntoutuksessa
ylläpitävää kuntoutusta ei enää juurikaan myönnetä,
esim. Kela
etenkin vanhusten on vaikea saada kuntoutusta, se on nykyisin pitkälti
eri laista ku rssitoim i ntaa. Toisaa lta kotikuntoutus
on I isääntynyt.
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-
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vammaiset henkilöt tulisi huomioida omana eritysryhmänään,
jolla on
erityisiä tarpeita; omat arviot/mittarit ja omat
määrärahat

Esitvs:

Neuvosto keskustelee ja merkitsee tiedoksi
kuntoutuspalveluiden esittelyyn liittyvät
asiat.
Päätös:
Neuvosto keskusteli saadun PowerPoint-esityksen
sisällöstä ja sen perusteelta tehdyistä
huomioista' Neuvosto päätti kutsua seuraavaan
kokoukseensa kuntoutuksen edustajan,
jonka kanssa keskustellaan tarkemmin
tehdyistä huomioista. Esittelijä salminen lupasi
kutsua kuntouksen edustajan neuvoston seuraavaan
kokoukseen. Lisäksi saatu power
Point-esitys päätettiin lähettää sähköpostitse
tiedoksi kaikille neuvoston jäsenille yhdessä kokou ksesta laad ittavan pöytäkirjan kanssa.
9 69 SOTE-UUDISTUKSEN LAUSUNTOKIERROS ON PÄÄTTYNYT

Esittelijä salminen kertoi, että soTe-uudistukseen
liittyvä lausuntakierron on päättynyt,
Määräpäivään mennessä oli saapunut 804 lausuntoa, joissa
oli runsaasti myös muutosehdotuksia' Etenkin rahoitukseen liittyen oli epäilyjä:
onko se riittävää, ovatko sen jakoperusteet oikeat (tarveperusteisesti)ja miten palkitaan
onnistuneesta työstä. Myös valtiovallan liiallista ohjaamista pelättiin: onko alueilla riittävästi
itsenäisyyttä hoitaa asioita' Lausunnoista päätellen etenkin isot kaupungit vastustavat
soTe-uudistusta koska
ne menettävät siinä eniten. Näillä näkymin soTe-uudistus
astuisi voimaan hyvinvointialueilla vuonna 2023.
Esitvs:

Neuvosto keskusteree ja merkitsee tiedoksi salmisen
servityksen

PäätöS:

Neuvosto keskusteli ja merkitsi tiedoksi salmisen
esityksen
S

70 MAAKUNNALLISEN VAMMAISNEUVOSTON
ROOLI
Maakunnallisen vammaisneuvoston tulevan toiminnan
kehittämiseksi keskusteltiin sen
roolista ja kuinka jäsenet näkevät sen. seuraavia
huomioita tehtiin:
maakunnallisia vammaisneuvostoja on toiminnassa
valtakunnallisesti
vierä varsin vähän: oremme tavailaan uranuurtajia
koska olemme uranuurtajia ei ole myöskään
otemassa valmiita malleja
toiminnan kehittämiseksi
neuvoston nykyisen toiminnan vahvuuksiksi koettiin
monipuolisuus ja
aktiivisuus, joita on syytä hyödyntää jatkossakin
erityisiä puutteita ei huomattu, mutta jos niitä ilmenee
niin niihin pyritään sitten puuttumaan ja poistamaan ne mahdollisimman
nopeasti

-

-

-

-

Esitvs:

Neuvosto keskustelee roolistaan ja listaa tehdyt
huomiot tiedoksi.
Päätös:
Neuvosto keskusteli roolistaan ja listasi tehdyt
huomiot tiedoksi.
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5 71 MAAKUNNALLISELTA vAMMAISNEUVosToLTA
TULLEET EVÄsryKSET vuoDELLE
2021

Maakunnallisen vammaisneuvoston
tulevan toiminnan kartoittamiseksi jäseniltä
pyydettiin evästyksiä asioihin, joita sen tulisi
käsitellä vuoden 2021aikana. seuraavia
asioita
nousiesiin:

-

ennaltaehkäisevätyö tulisi olla yksi painopistealueista
ja siihen liittyen
elintapaohjaus; ruokavalio, liikunta yms.
vaikeastityöllistyvien/ osa työkykyisten
työllistämistoiminnan tehostaminen
kuljetuspalvelujen toimivuus koko soiten
alueelle tulee varmistaa
soiten sote-keskuksen toimintaan liittyvän
esittelyn järjestaminån ja
etenkin sen vastaanottoprosessin tarkka
räpikäyminen
esityksen tekeminen siitä, että neuvostolta
pyydettäisiin aina lausunto
esityksen tekeminen siitä, että
ioltakin neuvostolta pyydettäisiin aina
lausunto soiten ja Kokkoran kaupungin
sekä tarvittaessa myös muiden
alueen kuntien julkisiin rakennushankkeisiin
liittyen, jotta esteettömyyttä edistävät ratkaisut turisi niissä huomioon
otetuiksi

Esitvs:

Neuvosto keskustelee ja merkitsee tiedoksi
saadut evästyksen vuodelle 202L.

PäätöS:

Neuvosto keskustelija merkitsi tiedoksi
saadut evästykset vuodelle 2ozt.
S 72 AJANKOHTAISET ASIAT

Ajankohtaisia asioita ei ollut.
Esitvs:

päätös:
S 73 MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

Esittelijä salminen kertoi laativansa Maakunnallisen
vammaisneuvoston vuoden 2020
toimintakertomuksen vuoden 2021 helmikuun
loppuun mennessä. Ennen soiten hallitukselle antamistaan kertomus tähetetään
sähköpostitse jäsenille kommentoitavaksi
ja tehdään siihen mahdollisesti
ilmenneet korjaukset.
Esitvs:

Maakunnallisen vammaisneuvoston vuoden
2020 toimintakertomuksen laatimisen
alustavan aikatautun antaminen tiedoksi jäsenille.
Päätös:

Maakunnallisen vammaisneuvoston vuoden
2020 toimintakertomuksen laatimisen
alustava aikataulu merkittiin tiedoksi.
9 74 NEUVOSTON SEURAAVA KOKOONTUMINEN
Esitvs:
Neuvosto päättää seuraavan kokouksen
ajankohdan ja pitopaikan.

PäätöS:

Neuvoston seuraava kokous on j.3. j..20,
oid"tään tod.nnäköir"rti
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75 KoKouKsEN pÄÄrrAulrrtEl
Esitvs:

Neuvoston puheenjohtaja kiittää osallistujia ja päättää
kokouksen.
Päätös:
Neuvoston puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti
kokouksen kello i.5.05,

ers

yberg, pj

Paul Granvik, sihteeri

iSalminen, esittelijä

