
 
 

 

 

 

Vammaisneuvoston kokousmuistio 

Aika 22.32021 klo 18.00-19.35 

Paikka Skype-yhteydellä 

Läsnä Matti Iso-Pärnä, Rauman Seudun CP-yhdistys ry, puheenjohtaja 
Anniina Sillanpää, Rauman Invalidit ry, varapuheenjohtaja 

 Marja Antola, Rauman Kuulo ry 
 Pasi Aalto, Rauman seudun Psoriasis ry 
 Riina Peltomaa, Rauman Seudun Neuroyhdistys ry 
 Katja Salonen, Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry 

Mirja Ylijoki, kaupunginhallituksen nimeämä edustaja 
Vesa Kiiski, vammaistyön päällikkö, sihteeri 
Milja Karjalainen, Satakunnan sote-rakenneuudistuksen sidosryhmäyhteistyön 
osahankkeen koordinaatiovastuuhenkilö  
 

1 § Kokouksen avaus 

Varapuheenjohtaja avasi vammaisneuvoston kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.  

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin Riina Peltomaa sekä Marja Antola. 

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Puheenjohtaja sekä pöytäkirjan tarkastajat saaneet muistion aiemmin tarkastettavaksi. 

Kokouksessa käytiin yhdessä läpi, ei huomauttamista. 

5 § Satakunnan sote-rakenneuudistuksen sidosryhmäyhteistyön osahankkeen  

koordinaatiovastuuhenkilö Milja Karjalainen 

Milja Karjalainen kertoi sote-uudistuksesta yleisellä tasolla ja järjestöjen näkökulmasta. Kaikissa 

Suomen maakunnissa on käynnissä kaksi samaa hanketta: Tulevaisuuden sote-keskus ja 

Rakenneuudistus.  

TulSote-hankkeessa on muun muassa kehitettävänä ihmislähtöiset peruspalvelut sekä 7 päivän 

hoitotakuu. Rakenneuudistushankkeessa uusien maakuntien perustaminen sekä soten ja 

pelastustoimen järjestämisvastuu. Molemmat hankkeet jaettu osahankkeiksi. Tulsote-hankkeet: 

Oma hyvinvointi; Monialainen tiimityömalli sisältäen konsultaatio- ja etävastaanottomallit; Lasten ja 

nuorten hyvinvointi sekä Kotiin järjestettävät palvelut. Rakenne-hankkeessa on14 osahanketta 

kolmessa kokonaisuudessa, joiden koordinaatiovastuut jaettu kunnille/kuntayhtymille, joista 

sidosryhmäyhteistyö yksi. 

Sidosryhmäyhteistyöhanke etenee seuraavasti:  

1. Kumppanuusasiakirjan ja Osallisuus Satakunnassa – asiakirjan valmistelu ja käyttöönotto 



 
 

 

 

 

- Kumppanuusasiakirja – työpajat kuukausittain, seuraava 26.3. klo 10 - 12 

- Osallisuus Satakunnassa 2021 – asiakirjan laatiminen 

2. OLKA – toiminnan jalkauttaminen sote-keskuksiin 

- Jalkauttaminen maakunnallisen OLKA-verkoston kautta 

3. Vapaaehtois- ja kokemustoiminnan laajentaminen ja kehittäminen 

4. Yritysten ja sotekeskusten yhteistyö 

- Yritykset laativat Satakunnan yrittäjät ry:n ja Prizztechin tuella kumppanuusmallin 

5. Diakoniatyön ja sotekeskusten yhteistyö 

Sidosryhmien soteaamukahvit kuukausittain perjantaisin, seuraavat 9.4. klo 9 – 10.30 

 

Tulevat tapahtumat ja muut: 

Osallisuus Satakunnassa – asiakirja kommenteilla 8.2. – 15.4.2021 

OLKA – verkoston työskentely 

Vapaaehtoistoiminnan verkosto kokoontuu1.4., 6.5., 3.6., 5.8., 2.9., 7.10., 4.11. ja 2.12. klo 9 – 11 

Kokemustoiminnan saman sisältöiset työpajat vaihtoehtoisina ajankohtina: 

20.4.2021 klo 13.00-15.00 tai 21.4.2021 klo 17.00-19.00 

Tulossa on myös 4.5. klo 9 – 10.30 kokemustoimija sote-valmistelussa-webinaari 

Sidosryhmäyhteistyön työpajat: 26.3., 23.4., 28.5., 18.6. klo 10 - 12 

Soteaamukahvit kuukausittain joka kuukauden ensimmäinen pe klo 9.00– 10.30 

Kaikki materiaalit ja tapahtumat sekä kyselyt www.yhteisokeskus.fi/sote 

6 § Osallisuus Satakunnassa - asiakirjaan kommentteja. Vastausaikaa jatkettu15.4. saakka. 

Ei täytetty tässä kokouksessa. Sovittiin, että palataan asiaan seuraavassa kokouksessa ma 12.4. 

klo 18.00.  

7 § Vammaispalvelun kuljetuspalvelun kilpailutukset 

Kyydinvälitys, hinnanmuodostus sekä osa päivähintaisista tulee kilpailuttaa, sillä sopimukset 

umpeutuvat 31.12.2021. Kilpailutus tehdään kevään aikana.  

Kilpailutukseen liittyen saatu jo muutamia kommentteja: taksiyrittäjillä on vastuu kouluttaa 

työntekijänsä ammattitaitoisiksi, eli tulee osata käsitellä pyörätuolia, tehdä tarvittavat kiinnitykset 

autossa, osata porrasvedot. Tämä kaikki tulee ottaa huomioin kilpailutuksen kriteereissä.  

Päivähintaisia tuntiautoja tulisi kaupungissa olla edes yksi liikenteessä klo 20.00 saakka. Ei niin kuin 

tällä hetkellä, että autot lopettavat ajon klo 17.00. Kaupunki on tappanut järjestelmällään jo paikallisia 

taksiyrittäjiä, mikä tarkoittaa käytännössä myös sitä, että taksin saanti on merkittävistä huonontunut.  

 



 
 

 

 

 

esimerkiksi arki-iltaisin. Kilpailutuksen seurauksena ei voi olla se, että vammaisten liikkuminen 

iltaisin tyssää lähes kokonaan palvelujen puutteen vuoksi. 

Koska kaupunki on palvelun tilaaja ja se saa määrittää sen minkälaista palvelua se tarvitsee ja 

haluaa ostaa. Tarjouksen jättäjät miettivät, miten he sopeutuvat tähän. 

8 § Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Otan päiväkodin (AK 03-096) asemakaavamuutostyö on käynnistynyt. Kaavatyön yhteydessä on 

laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Vammaisneuvosto toivoo, että invaparkkipaikkoja 

huomioidaan riittävästi ja esteettömyys otetaan kaavamuutostyössä huomioon, silloin kun se on 

mahdollista. 

9 § Järjestöjen kuulumiset 

Rauman Kuulo ry: Vuosikokous on saatu pidetty etänä. Kuulolähipalvelua pyritään elvyttämään, jotta 

saataisiin annettua tarvittavaa opastusta.  

Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry: - 

Rauman Seudun Neuroyhdistys ry: Paikallisyhdistyksen toiminta on ollut hiljaista. Riina on 

osallistunut Neuroliiton vammaisneuvostojen edustajien kokoukseen. Huomiona muiden 

paikkakuntien vammaisneuvostojen toiminnan hajonta korona-aikana: osa kokoustaa jopa kaksi 

kertaa kuukaudessa, osa ei ole kokoustanut lainkaan. Sunnuntaina 30.5. on Maailman MS-päivä. 

Päätapahtuma tiistaina 25.5., sisältö ei vielä tiedossa. Myös muita tapahtumia viikolla 21.  

Rauman Invalidit ry: tammikuussa viimeksi on ollut hallituksen kokous. Anniina on ollut Lounais-

Suomen vaikuttajatapaamissa. Satakunnan sote-asiat olleet esillä, muun muassa kuljetuspalvelun 

kilpailutus. Keskusteluja, miten vammaisneuvostoja kootaan. Anniina on ollut valtakunnallisessa 

Rusetti-yhdistyksen toiminnassa.  

Rauman Seudun CP-yhdistys ry:  

Rauman seudun Psoriasis ry: - 

10 § Muut asiat 

- edellisen kokouksen pöytäkirjassa sovittu selvittää, mitä tapahtuu uimahallin nykyiselle 

allashissille ja että voiko sitä ottaa ulkokäyttöön maauimalassa. Liikuntapalvelusta saatiin 

vastaus: maauimalassa on jo allashissi.  

- kokouksen puheenjohtaja muistutti yhdistyksen varajäsenen käyttämisestä kokouksessa, 

jos ei itse pääse mukaan 

11 § Seuraava vammaisneuvoston kokous 

Seuraava kokous on ma 12.4.2021 klo 18.00. Kokous pidetään kokonaan etänä. 

12 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35. 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
 



 
 

 

 

 

 
Anniina Sillanpää   Vesa Kiiski 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
Marja Antola    Riina Peltomaa 
   
pöytäkirjan tarkastaja   pöytäkirjan tarkastaja  
 


