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Asia:
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Vammaisneuvoston kokous
18.12.2017 klo 17.50 - 20.10
Rauman kaupungintalo, kokoushuone 8
Sirpa Lagerberg-Hannukainen, Satakunnan Näkövammaiset, Rauman osasto
Ari Laitinen, Hengitysyhdistys ry
Matti Pitkänen, Rauman Invalidit ry
Riina Peltomaa, Rauman Seudun MS-yhdistys
Vesa Kiiski, sihteeri, vammaistyön päällikkö

1 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi vammaisneuvoston kokouksen ja toivotti kokouksen vieraat tervetulleeksi.
2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN REUMASAIRAUKSIEN POLIKLINIKAN YLILÄÄKÄRI
TIMO YLI-KERTTULA SEKÄ OSASTONHOITAJA ANNE SIEVILÄINEN
Reumapoliklinikka siirtyi Satalinnasta Raumalle vuonna 2002. (Samaan aikaan kun synnytykset siirtyivät
Poriin.) Nykyään hoito perustuu pääosin poliklinikkatoimintaan, vuodepaikkoja ei tarvita. Reumakirurgian
tarve on vähentynyt vuosituhannen aikana. Lääkkeet ovat parempia koko ajan. Epäkohtia lääkkeiden
korvaussysteemissä: omavastuut ovat korkeat. Raumalla on hyvät tilat, remontti noin 10 vuotta sitten.
Henkilöstö on hyvin koulutettu, rekrytoinnit onnistuneet. Tällä hetkellä lääkäri-potilassuhde on 1:110 000.
Satasotessa on pohdittu reumapoliklinikan siirtoa Satasairaalan yhteyteen Poriin, aikataulu on auki.
Valinnanvapaus: Potilas voi valita jo nyt yhteisymmärryksessä hoitavan lääkärin kanssa toisen hoitopaikan toisesta sairaanhoitopiiristä. Raumalta ohjattu TYKS:aan joitakin potilaita siksi, että on parempi
hankkia joihinkin vaativiin reumaan liittyviin sairauksiin hoito yliopistollisesta sairaalasta.
Jos raumalaisella potilaalla on useita eri poliklinikkakäyntejä keskussairaalassa, kannattaa ilmaista toive
siitä, että käynnit olisivat samana päivänä.
4 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valittiin Sirpa Lagerberg-Hannukainen sekä Matti Pitkänen.
5 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Käytiin vielä läpi, ei huomauttamista.
6 § OPAS MAAKUNNAN VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAAN -ARVIOT
Käytiin yhdessä opas läpi. Lähetetään kommentein valtiovarainministeriöön.
7 § KAAVOITUS
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Kaivopuistontie 1 ja 3: pysäköintipaikoissa tulee olla huomioituna
riittävä määrä invapaikkoja.
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8 § MUUT ASIAT
- Naulan työkeskuksen tilanne: rakennustauko on pidetty ja rakentamista on jatkettu 8.1.2017. Asiakkaat
voivat aloittaa uusissa tiloissa 1.3.2018 alkaen.
- Vammaispalvelun talousarvio 2018: virkapakettiesitykset eivät edenneet toivotulla tavalla. Tosin itsenäisen asumisen ohjaaja saataneen ensi vuonna määräaikaisena, aloitusajankohta vielä auki. Talousmäärärahaesitykset olivat yli 1 miljoona euroa. Jos talousarvioesitys hyväksytään, niin ensi vuonna ei
tarvitsi tehdä kielteisiä päätöksiä määrärahojen loppumisen takia.
- Kehitysvammaisten itsenäisyyspäivän juhla oli hieno ja mieleenpainuva! Vammaisneuvosto kiittää vielä
kerran kutsusta!
- Matin terveiset Vammaisneuvostopäiviltä 14.12. Helsingistä. Järjestäjänä VANE, mukana muun muassa Sinikka Salo, joka on valtakunnallinen sote-muutosjohtaja. Asioina nousi esille muun muassa sellainen näkökulma, ettei sote ole koskaan valmis; muutosprosessi on koko ajan päällä.
 Prosessi käynnistyy 1.1.2020.
 Maakuntien määrä eli 18 on hyvä.
 Digipalvelujen kehitystyö kestää pitkään.
 Palvelutarjoajille tehdään palveluarviointi eli ketä tahansa ei oteta tuottajaksi.
 Valinnanvapaus tulee voimaan vaiheittain.
 Vammaispalvelulaki arvioidaan uudelleen; laki ei ole laki ennen kuin se on hyväksytty eduskunnassa. Kehitysvammalaki ja vammaispalvelulaki yhdistyvät vammaispalvelulaiksi.
 Rakentamiseen liittyvät säädökset muuttuvat esteettömässä rakentamisessa 1.1.2018 alkaen.
(Pyydetään Raumalta joku teknisestä toimesta kertomaan ensi vuonna.)
 Kuljetuspalvelut puhuttivat paljon.
 YK:n vammaissopimuksen raporttien käsittely YK:ssa noin 3,5 vuotta.
- Laboratorion ulko-oven viereen tullut tolppa ilman mitään varoitustarroja tmv. Ari ottaa yhteyttä laboratorioon.
9 § SEURAAVA VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Pidetään maanantaina 22.1.2018 klo 18.00. Pyydetään sairaanhoitopiirin kuulonhuollosta Kauppi.
10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10 ja toivotti hyvää joulua ja uutta vuotta!!
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