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Muistio  

Aika: keskiviikko 10.10.2018 klo 15-16.18 
Paikka: khhuone 
Vammaisneuvosto 2017-2021, läsnäolijat 
Laihian Kehitysvammaisten Tuki ry Maria Hahl 
Kyrönmaan Reumayhdistys Tuula Mäkelä 
Kyrönmaan Sydänyhdistys ry Pertti Vieri pj  
Kyrönmaan Selkäyhdistys  
Laihian Invalidit ry Pirjo Tuomisto 
Perusturvalautakunnan edustaja  
Kunnanhallituksen edustaja Sauli Tuomela 
Sihteeri terveys- ja hyvinvointijohtaja Helena Lahtinen 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen 

Päätös: Ehdotuksen mukaan. 

 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätös: Kokouksen läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin. 

 

3. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 

Ehdotus: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja, joka on lähetetty jäsenille sähköpostitse 

tarkastusta ja kommentointeja varten. 

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja/ muistio hyväksyttiin. 

 

4. AJANKOHTAISASIAT (SOTE, KUNNAN KUULUMISET) 

Ehdotus:Ajankohtaisasiat (perusth, I & O, kunta) 
 Maakunnallistuvat vammaispalvelut – verkostopäivä 20.8 HKI, webinaari -> verkosto 

 Pihlajalinna/ Laihian Hyvinvointi Oy 1.9-, siihen liittyen Senioritreffit loppuneet; kotipalvelu 

+ kotisairaanhoito Meijerillä; psykyhdistyksen toiminta Meijerillä 

 Terveiset Hilja-seminaarista 8.10.2018  

Asian käsittely: 

 Maakunnallistuvat vammaispalvelut – verkosto kokoontuu jatkossa neljä kertaa vuodessa, 
etäosallistuminen mahdollista webinaarin avulla 

 Senioritreffeille on tarvetta, viedään tiedoksi perusturvajohtajalle. Ryhmätoiminnan osalta 

Maria Hahl toi esiin perheiden vertaistoiminnan, jota vammaispalvelusosiaalityöntekijä 

valmistelee alkuvuonna käynnistyväksi. 
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 Puheenjohtaja toi terveiset Hilja-seminaarista 8.10: neuvostojen esteettömyyskävely, 

uimahalliremonttiin liittyvä tilaisuus oikeansuuntaista toimintaa. Julkisten tilojen 

induktiosilmukka (valtuustosali) herätti keskustelua, viedään tiedoksi tekniselle johtajalle. 

Päätös: Keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi ja jatkotoimenpiteitä varten. 

 

5. LIIKUNTALAITEHANKKEEN VAIHE JA JATKOTOIMET 
Liikuntavälinehanke etenee. Hakijayhdistys Kyrönmaan Sydänyhdistys ry järjesti tarjouskilpailun 

sopivien laitteiden saamiseksi ja määräaikaan mennessä saatiin viisi tarjousta. Neuvostojen 

yhteisessä palaverissa 21.9 esiteltiin eri tarjouksia, mukana olivat asiantuntijoina vapaa-

aikapäällikkö Juha Nivukoski ja tekninen johtaja Jari Mansikka-aho sekä hakijayhdistyksen 

Kyrönmaan Sydänyhdistys ryn edustaja. Tarjousten esittelyn ja keskustelun jälkeen päätettiin, että 

vapaa-aikapäällikkö Juha Nivukoski liikuntatoimen asiantuntijana perehtyy laitteiden 

käyttöominaisuuksiin ja antaa oman lausuntonsa hakijayhdistyksen päätöksentekoa varten. Vanen 

pj selvitellyt vielä tarjouksia. 

 

Seuraavassa vaiheessa hakijayhdistys tekee YHYRES-yhdistyksen hankehaun rahoituksen 

saamiseksi ja hankesuunnitelman toteuttamista varten. Kunnan tekninen toimi varmistaa 

sopivimman sijoituspaikan ja valmistelee kunnan toimet hankkeen etenemiseksi. Neuvostot 

tekevät yhteisen hakemuksen kunnanhallitukselle perintörahastosta myönnettävän avustuksen 

saamiseksi. 

 

Asian käsittely:  

Puheenjohtaja kertoi hankkeen vaiheesta. Kyrönmaan Sydänyhdistys ry tekee tarjouspyynnön ja 

lisäselvitysten perusteella saaduista tarjouksista päätöksen (kokous 24.8) ja on yhteydessä 

YHYRES-yhdistyksen Maija Rintamäkeen hankehaun tekemiseen, etenemisjärjestykseen, 

tarvittaviin liitteisiin ja lausuntoihin liittyen (kökkätyön,  –toimijoiden ja toteutuksen osuus, vapaa-

aikapäällikön lausunto välineiden soveltuvuudesta, teknisen toimen näkemys sijoituspaikasta, 

pystytyksestä, tarvikkeista, alueen luovutuksesta). Alueyhdistys tekee hakemuksen 

valtakunnalliselle Sydänliitolle väliaikaisrahoituksesta. Hankkeen kautta raha saadaan vasta 

jälkikäteen. Kökkäväkeä ja yrityksiä hankitaan mukaan toteutusvaiheen lähestyessä. 

 

Päätös: Keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi. 

 

6. MUUT ASIAT 

 Pohjanmaan liiton Kysely Pohjanmaan maakuntien vammaisneuvostoille, linkki on 
neuvoston jäsenten sähköpostissa vastaamista varten. 

 TOIMI-hanke, Valtioneuvoston sosiaaliturvauudistus , https://vnk.fi/toimi, erillinen liite. 

Hanke on sosiaaliturvan täysin uudistava SOTUuudistus, johon eri tahot voivat ottaa 

kantaa. 

 Valtakunnallisen ja joka maakunnassa toimivan Järjestö 2.0 –hankkeen yhdistysilta on 7.11 

klo 17.30 Rauhalan koulun ruokasalissa, kunnan sivulla ilmoittautumislinkki. Hanke pyrkii 
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parantamaan viestintää ja kokoamaan hajanaisesta kolmannen sektorin toimijakentästä 

neuvottelukunnan kuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi ja kunnan yhteistyötahoksi. 

 Vammaiskortti –kiertue Vaasassa 22.10, muistion jatkeena info ja ilmoittautuminen 12.10 

mennessä, lisää http://www.vammaiskortti.fi/ 

Päätös: 

Keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.  

Pohjanmaan maakunnan 31.10 järjestämään Pohjanmaan kuntien vammaisneuvostojen yhteiseen 

työpajaan päätettiin  Laihian edustajiksi Tuula Mäkelä ja Pertti Vieri. 

 

 

7. SEURAAVA KOKOUS  
Seuraava kokous pidetään ke 28.11 klo 15, mahdollisesti osastopäälliköiden TA2019 ja 
evästystä. 
 

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päättti kokouksen klo 16.18. 
 
 
 
 

Pertti Vieri    Helena Lahtinen 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
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VAMMAISKORTTI Yhdenvertaisuus, osallisuus, aktiivisuus 

Vammaiskortti tutuksi maanantaina 22.10.2018 
Vaasan kaupunginkirjasto, Kirjastonkatu 13, Vaasa 

Mikä on EU:n Vammaiskortti? Mitä hyötyä siitä voisi olla? Miten korttia haetaan?  
 

Kaksi tilaisuutta EU:n Vammaiskortista kiinnostuneille: 
klo 13-15 Alueellisille toimijoille, järjestöille ja palveluntarjoajille 
klo 17-19 Kortin käyttäjille ja  hakemisesta kiinnostuneille, tukihenkilöille ja läheisille 
 

Tilaisuudet ovat maksuttomia. Kahvitarjoilu. 
Ilmoittaudu tilaisuuksiin 12.10. mennessä https://bit.ly/2ItJjY1 

Lisätietoja:vammaiskortti@kvps.fi / p. 0207 713 534 www.kvps.fi/tapahtumat, 
www.vammaiskortti.fi 

 
Järjestämme tilaisuuden yhteistyössäVaasan seudun yhdistykset ry:n kanssa 
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Suomi uudistaa sosiaaliturvaa, https://vnk.fi/toimi/perustiedot 

Sosiaaliturva 2030 -uudistustyö antaa päätöksentekijöille kokonaisvaltaisen kuvan sosiaali- ja 

perusturvan uudistustarpeista ja vaihtoehdoista. Työssä haetaan suunta tulevaisuuden sosiaaliturvan 

ratkaisuille ja tähtäimessä ovat seuraavilla hallituskausilla tehtävät päätökset. Tavoitteena on löytää 

suuntaviivat sosiaaliturvan perinpohjaiseksi uudistamiseksi niin, että jokainen voi luottaa 

järjestelmän toimivuuteen ja oikeudenmukaisuuteen elämäntilanteen muutoksissa. Keskeistä on, 

että työn tekeminen on aina kannattavampaa kuin jättää työtilaisuus käyttämättä. 

Työvälineenä on Sosiaaliturva 2030 -vaihtoehtokartta, jota valmistelee valtioneuvoston kanslian 

Toimi-hanke. Hankkeessa on edustettuna sekä alan huippuasiantuntemus että parlamentaarinen 

päätöksenteko. Työhön osallistuvat kaikki eduskuntapuolueet. Ilmiölähtöisyys lähestymistapana 

palvelee monimutkaista ja poikkihallinnollista kysymystä. Sosiaaliturva 2030 -vaihtoehtokartan 

ensimmäinen versio julkaistiin toukokuussa 2018, ja sen työstämistä jatketaan avoimesti 

keskustellen, faktatietoa tuottaen ja erilaisia pohdintoja jakaen. Toimi-hanke luovuttaa Sosiaaliturva 

2030 -vaihtoehtokartan hallitukselle helmikuussa 2019. 

Vaihtoehdot lyhyesti ovat: 

1 Perhe ja työ. Painottaa perheen ja työn roolia perustoimeentulossa. Tavoitteena on 

yksinkertaistaa ja selkeyttää perusturvaa eri elämäntilanteissa ja turvata perustoimeentulo silloin, 

kun ei ole oikeutta työ- tai vakuutusperustaiseen turvaan. 

2 Työ ja osallistuminen. Kannustaa työllistymiseen ja osaamisen kehittämiseen. Keskeistä on 

työikäisen väestön sosiaaliturvan ja palveluiden kattava uudistaminen. Työ ja osaamisen 

kasvattaminen torjuvat syrjäytymistä ja työttömyyttä työn murroksessa. 

3 Osallistuminen ja omat valinnat. Osallistumiseen kannustava ja vapaan valinnan mahdollistava 

vaihtoehto. Kaikille on taattu selkeä perusturvaverkko työn muotojen ja merkitysten muuttuessa. 

Vaihtoehtokartta 

Vaihtoehtojen ohella Toimi-hanke tuottaa sosiaali- ja perusturva-aiheista tietoa kiteytetyssä ja 

visuaalisessa muodossa päätöksenteon tueksi ja yhteiskunnallisen keskustelun virikkeeksi. 

Materiaalipankki 

Miksi sosiaaliturvan uudistus on tehtävä juuri nyt? 

Työelämässä jo nyt näkyvissä vaihtelevuus ja projektiluonteisuus, ja työn tekemisen muotojen 

monipuolistuminen lisääntyy reilusti tulevaisuudessa. Nykyinen sosiaaliturva on suunniteltu paljon 

pysyvämpiä elämäntilanteita ajatellen. Esimerkiksi lyhytaikaisen työn tekemisen tulisi olla aina 

tekijälleen houkuttelevampi vaihtoehto kuin tekemättä jättäminen, mutta näin ei aina ole. 

Ikärakenteen muutoksen myötä huoltosuhde muuttuu ja palvelujen tarve kasvaa merkittävästi jo 

lähitulevaisuudessa. Se on huomioitava sosiaaliturvan kokonaisuudessa. Laajamittainen uudistustyö 

on realistista nyt kun teknologian kehitys antaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia tiedon käyttöön ja 

asioiden sujuvoittamiseen. Esimerkiksi valtakunnallinen tulorekisteri otetaan käyttöön portaittain 

vuodesta 2019 alkaen. Sen myötä saadaan ajantasaisesti tiedot maksetuista palkoista ja etuuksista. 

Lue lisää tulorekisteristä 
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