Liperin vammaisneuvoston kokous 2/2019

MUISTIO

Aika
Keskiviikko 20.2.2019 klo. 15:30
Paikka
Honkalampikeskus A-talo, kokoustila Isomylly
Paikalla:
Paula Lehikoinen, pj
Hannu Pietarinen
Tuula Matikainen, Hannun avustaja
Jaana Ihalainen
Tuula Hanikka
Pekka Huikuri, poistui klo. 17.30
Ulla Jolkkonen
Hennariikka Virtanen, siht.
Riitta Lappalainen, saapui klo. 16.30, poistui 17.15
Leena Suhonen, saapui klo. 16.50
1. Kokous alkoi klo. 15.42
Muutetaan asioiden käsittelyjärjestystä siten, että käsitellään
vammaispoliittisen ohjelman laatiminen kun Riitta Lappalainen tulee
paikalle.
2. Liperin vammaisneuvoston aloite ulkopenkkien lisäämisestä
Ylämyllylle
Vammaisneuvosto pitää loistavana asiana, että Liperin
elinympäristölautakunta ja kunnanhallitus ovat hyväksyneet
vammaisneuvoston aloitteen Ylämyllyntien uusista penkeistä ja että
aloite poikii myöhemmin tarvittavat toimenpiteet, joihin
vammaisneuvosto pääsee mukaan. Vammaisneuvosto pitää hyvänä
ajatuksena, että vammaisneuvosto pitää yhdyskuntainsinöörin
kanssa katselmuksen, jossa määritellään penkkien tarve, sijainti ja
malli, kun kadunpitopäätös on saanut lainvoiman. Asiassa pitää

kuulla myös kuntalaisia, jotta tarvepaikat selviävät mahdollisimman
hyvin.
3. Omaishoidontuen myöntämisperusteiden päivittäminen
- 5.2.2019 ensimmäisessä omaishoidontuen myöntämiskriteerien
päivittämispalaverissa
käytiin
tärkeänä
pohjustuksena
myöhemmälle
päivitystyölle
läpi
omat
kokemukset
omaishoitajuudesta. Tämä kierros toi hyvin erilaisia näkökulmia
omaishoitajuudesta.
- Seuraava kokous on maanantaina 25.2.2019 klo. 12.00: kukin
perehtyy nykyisiin kriteereihin ja tehden omia ehdotuksia näihin.
Tämän
pohjalta
pureudutaan
kokouksessa
suoraan
myöntämiskriteereihin ja näin viedään ensimmäisessä
tapaamisessa käydyt asiat konkretiaan.
- tärkeitä näkökulmia ensimmäisestä kokouksesta:
Omaishoitajuuteen liittyvät arjen haasteet ovat moninaiset.
Omaishoitajuuden tukeminen tulee yhteiskunnalle halvemmaksi
kuin laitoshoito.
Kotiin annettavaa apua pitäisi tehostaa ja lisätä, omaishoito on
inhimillistä
Vuorohoitopaikan
järjestämiseen
joustoa
(useampi
vaihtoehtoinen paikka tarjolle)
2 tunnin aikaraja riittämätön (omaishoidontuen menetys, mikäli
hoidettavan jättää yli kahdeksi tunniksi): tärkeää on, että
hoidettava saa hoitoa aina, kun hoitoa tarvitsee.
päätöksenteko omaishoitoasioissa tapahtuu moniammatillisesti
4. Vammaispoliittinen ohjelma
Ensimmäinen vammaispoliittinen ohjelma pitää olla hyvin asioita
perusteleva ja käsitteitä avaava, jolloin saadaan ymmärrystä asioita

kohtaan lisättyä. Ohjelman pitää olla jokaisen kuntalaisen
ymmärrettävissä ja saavutettavissa, eli ohjelmalta vaaditaan
selkeyttä, konkretiaa ja selkeitä, tärkeitä toimenpideohjeita. Liian
raskas ja moniselitteinen ohjelma jää helposti lukematta.
Paula muistuttaa, että Liperin vammaisneuvosto on toimikunta, jolla
ei ole päätäntävaltaa. Riitta Lappalainen korostaa kaikkien kunnan
neuvostojen merkitystä kunnan näkökulmasta ja on ehdottanut, että
kunnan neuvostojen muistiot käydään läpi hyvinvointilautakunnan
kokouksissa. Näin neuvostojen esittämät asiat etenevät kunnan
tasolla, kun lautakunnassa tullaan tietoiseksi neuvostojen esille
tuomissa asioissa välittömästi. Tämä helpottaa vammaisneuvoston
toiminnan näkyvyyttä kuntapäättäjien suuntaan.
Vammaispoliittisen ohjelman aikataulu
Vammaispoliittisen ohjelman aikaansaaminen kevään 2019 aikana
on aikatauluna liian haastava. Päätetään järjestää kuntalaisten
kuulemistilaisuudet kevään 2019 aikana. Saatetaan ohjelma valmiiksi
syksyn 2019 aikana.
Kuulemistilaisuuksien aikataulu:
Penttilä-Sali tiistaina 12.3.2019 klo. 16.00–18.00 (kahvitarjoilu klo.
15.30)
- Hennariikka laittaa Hannele Mikkaselle viestiä, josko hän pääsisi
avaamaan ensimmäisen kuulemistilaisuuden
Honkalampikeskus U-talon liikuntasali maanantai 18.3.2019 klo.
16.00–18.00.
Viinijärven koulu keskiviikko 20.3 klo. 15.00–17.00
– vammaisneuvoston kokous pidetään kuulemistilaisuuden jälkeen.
Halukkaat voivat jäädä seuraamaan kokousta.

- Kuulemistilaisuuksista tiedotetaan kunnanvaltuustoa ja hallitusta,
sekä lautakuntia sekä pyydetään Kotiseutu-Uutisia tekemään
juttu aiheesta. Tiedottamisessa hyödynnetään kunnan
viestintäyksikköä. Sovitaan, että Paula ja Hennariikka tekevät
tiedotteet tilaisuuksista
Paulan Lehikoinen ja Ulla Jolkkonen kävivät tapaamassa Hannele
Mikkasta vammaispoliittisen ohjelman tiimoilta. Myös Riitta
Lappalainen oli läsnä tässä tapaamisessa:
o päällimmäisenä kunnanjohtajan tapaamisessa myönteinen
suhtautuminen ja yhteistyöhalukkuus
o keskustelussa käsiteltiin vammaispolitiikkaa ja tulevaa
vammaispoliittista ohjelmaa ja ohjelman luonnetta
o vammaispoliittinen ohjelma mukaan kunnan hyvinvoinnin
vuosikelloon
5. SiunSoten Siun valinnanvapaus -hanke ja henkilökohtaisen
budjetoinnin kokeilu
Aiheesta kävi kertomassa hankkeen projektipäällikkö Leena Suhonen
Muutamia nostoja Leenan kertomasta:
Siun valinnanvapaus, SiVa-hanke:
- valinnanvapauden kulmakivet, valinnanvapauden aikataulut
- henkilökohtainen budjetti: laaja-alainen palvelukokonaisuus vs.
asiakasseteli: yksittäinen palvelu
- valinnan vapaus: tulevan valinnanvapauslain mukaan valinnan
vapaus: edistää asiakkaan mahdollisuuksia valita palveluntuottaja
(julkinen, yksityinen a 3. sektori samalle viivalle), parantaa
palvelujen saatavuutta ja laatua (esim. nopeammin palveluiden
piiriin, omaan tilanteeseen sopivan palveluntuottajan valinta),
vahvistaa palvelujärjestelmää jatkuvaan kehittämiseen
- hankkeessa:
henk.koht
budjetin
kokeilu
toteutetaan
palvelusetelin avulla (mukana yksityiset palvelun tarjoajat), STM:n
rahoitus hankkeelle 31.10.2019 saakka, vaikka hanke päättyy, eikä

-

lakimuutos toteudu, Siunsote on sitoutunut jatkamaan
henkilökohtaista budjetointia
Mukana koko SiunSoten alue, paitsi Tohmajärvi ja Rääkkylä
mukana kokeilussa vaikeavammaiset ja kehitysvammaiset +
vammaispalvelun työntekijöitä, kokemusasiantuntijoita ja
palveluntuottajia
lähtökohtana kokeilussa ”oman näköinen elämä”
tavoitteet: palvelu- ja neuvontayksikön mallintaminen
(ammatilaiset
ja
kokemusasiantuntijat
käytettävissä),
asiakasprosessin
mallintaminen,
kokemuksia
palvelusetelikokonaisuuksien hallinnasta, palvelukokemuksia
kokeiluun osallistuvilta palvelunkäyttäjiltä, vaikuttavuusajattelu

Henkilökohtainen budjetti on tapa järjestää palvelut
(palvelusuunnitelma tehdään, lisää käyttäjän osallisuutta tehdä
omia valintoja. Vaatii asiakkaalta kykyä ilmaista omia tarpeitaan ja
toiveitaan, koska asiakas laatii itse tukisuunnitelma, josta ilmenee
henkilökohtainen, oma toive ja tarve.
- kokeiluun sisältyvät palvelut: tuettu asuminen, palveluasuminen,
tehostettu palveluasuminen, tilapäinen ympärivuorokautinen
asumispalvelu, vierihoito, päivätoiminta, henkilökohtainen apu,
kotihoito (ShL:n mukaan)
- mukaan kokeiluun ottamalla yhteyttä oman alueen
vammaispalvelun työntekijään
Vammaisneuvoston
jäsenet
saavat
Leenan
esitelmän
kokonaisuudessaan sähköpostilla.
Kokous päättyi klo. 18.20

