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Sirkka Nummela

Raision Seudun Sydänyhdistys ry

Helena Eskonmaa

1§

Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry

Maija Räsänen (vpj.)

Raisio-Naantali Fountain House ry, Karvetin Klubitalo

Kalevi Laitinen

Raision kaupunki, tekninen keskus (estynyt)

Leena Tuikkala (siht.)

Raision kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Janne Mäki-Imppula avasi kokouksen klo 17.00.

2§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN
Asialista hyväksyttiin.

4§

VIERAILIJANA ARTO RAASSINA JA PÄIVI KOKKILA
Arto Raassina on johtava ylilääkäri ja vastaa kaikista terveydenhuollon avopalveluista Raisiossa.
Päivi Kokkila on Raision terveyskeskuksen ylilääkäri, jonka alaisuudessa on yht. 18 lääkäriä.

Osa kysymyksistä koski soteen liittyviä muutoksia, joihin vieraat eivät voineet vastata, koska asia ja
sitä koskevat lait ovat vasta valmistelussa. Raassinan mukaan Kimpassa – Allihopa –nettisivuilta
löytyvät kaikki soten valmisteluun liittyvät asiakirjat.
Kysymykseen ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta Raassina vastannut, että soten myötä osa
työstä jää kuntiin ja osa maakuntiin. Tästäkään ei tarkempaa tietoa vielä voi antaa. Raassina
korostanut, että suurin osa ennaltaehkäisevästä terveyden edistämisestä löytyy muualta kuin
terveydenhuollosta (esim. liikunta-, ravitsemus- ym. palveluiden puolelta).
Kysymyksenä ollut myös Raision kaupungin yhteistyö järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Raassina
toteaa, ettei vastaa näistä asioista, mutta järjestöjen ja yhdistysten rahoitusasiat käsitellään
vuosittain vapaa-ajan lautakunnassa. Avustukset julkaistaan haettaviksi maaliskuun loppupuolella.
Vierailijat myös todenneet yhdistysten tärkeyden ja välttämättömyyden.
Vierailijoilta kysytty, että onko Raision kaupunki varautunut sähköisten palveluiden
esteettömyyteen? Raassinan mukaan mahdollisuuksien mukaan pyritään sähköisten palveluiden
kehittämiseen. Laki kuitenkin vaatii hoidon tarpeen arvioinnin. Raassinan mukaan esteettömyys
tulee ottaa huomioon, ja alkuun kokeiluilla katsotaan palvelun toimivuutta. Raision kaupungin
sivuille on koottu tiedot kaupungin sähköisistä palveluista.
Vammaisneuvostosta annettu palautetta koskien hoitotarvikejakelun ohjeistuksia ja vierailijat
luvanneet viedä asiaa eteenpäin. Kokkilan mukaan hoitotarvikejakelusta tulevaa sähköpostiohjetta
on aikomuksena muuttaa, niin, ettei puhuta max. viidestä vaipasta, mikä johtaa osaa hakijoista
tyytymään tähän määrään, vaikka todellinen tarve olisi suurempi.
Hoitotarvikkeiden osalta Raassina korostanut, että lainsäädäntö ohjaa kilpailutusta ja
sairaanhoitopiiri määrittää kriteereitä, koska yhdellä kunnalla ei ole riittävästi asiantuntemusta
kaikkia sairausryhmiä koskien.
Kysymykseen esteettömyyden huomioimisesta vierailijat todenneet, että se otetaan ilman muuta
huomioon. Tekninen keskus selvittää, että esteettömyys toteutuu lainmukaisesti. Lisäksi
vammaisneuvostolta on pyydetty lausuntoa jo suunnitteluvaiheessa.
Terveyskeskuksen ilmoittautumisautomaatin käytön hankaluudesta vammaisneuvosto on antanut
palautetta. Raassina todennut, että sen tarkoituksena on purkaa jonoja ja potilailla on aina
mahdollisuus asioida luukulla.
Yhtenä keskustelun aiheena on ollut kuntoutussuunnitelmien tekeminen. Raassina kertonut tämän
olevan useamman alan yhteistoimintaa ja terveydenhuoltolain mukaisesti se tehdään aina, kun on
tarpeen. Julkisen terveydenhuollon lääkäri kokoaa eri asiantuntijoiden tiedot ja asiakas otetaan
aina mukaan suunnitelman tekemiseen. Eri ikävaiheissa kuntoutussuunnitelma tehdään eri tavalla
ja joskus se edellyttää lähetettä erikoislääkärille.
Vammaisneuvoston jäsenistöltä tullut palautetta, että aina ei ole tehty asiakkaalle
kuntoutussuunnitelmaa. Ilmeisesti Kelan linjausten muuttuminen, niin, että se on siirtänyt vastuuta
kunnille, on jättänyt kuntoutumissuunnitelmien toteutumisen epävarmemmalle pohjalle. Raassina
kertonut, että kuntoutussuunnitelmien teossa on sairaanhoitopiiri vahvasti mukana ja tätä kautta
on luotu yhteisiä toimintakäytäntöjä. Alkuun pääsee varaamalla ajan lääkärille, joka tekee arvion
asiassa.
Vierailijat kokeneet vammaisneuvoston tehtävän tärkeäksi ja toteavat sen toimineen hyvin
esteettömyysasioissa. Lopuksi neuvoston jäsenet antaneet palautetta terveyskeskuksen
toiminnasta. Esimerkiksi ulko-ovien toivottu aukeavan ennen klo 8.00. Raassina tuonut esiin, että

palautetta kannattaa antaa ja jokainen tapaus käydään läpi heidän tahollaan. Myös lääkärin
vaihtamisesta kysytty, minkä Raassina todennut olevan mahdollista.

5 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Kokouksessa hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.
6§

ILMOITUS ASIAT
Sovittu, että seuraavassa kokouksessa 18.4 käydään läpi vammaisneuvostopäivien info. Aikaa
purkuun varataan 15 min per henkilö, eli yhteensä 30 min.

7§

MUUT ASIAT
Sihteerille tullut sähköpostitse viestiä, että Lions Ladyt haluaisivat lahjoittaa pienen summan
keräämäänsä rahaa raisiolaisten vammaisten lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemiseen.
Heikki Voutilainen kysellyt, että löytyykö Raisiosta sopivaa kohdetta,
esimerkiksi vammaisten liikuntavälineeseen tai leiriin? Lahjoitusasia otetaan esille seuraavassa
kokouksessa.
Sovittu Kalevi Laitisen lahjan lähettämisestä hänelle, koska hän ei päässyt paikalle viimeiseen
kokoukseen. Sihteeri luvannut toimittaa lahjan perille. Jatkossa teknisen keskuksen edustajana
toimii Ari Jalonen.
Seuraavaan kokoukseen pyritään saamaan suunnitelluksi vierailijaksi vammaispalveluista Hannele
Leppänen.
Seuraavassa kokouksessa palataan myös vammaisneuvoston toimintaohjeisiin jäsenmäärän
osalta.

8§

SEURAAVAT KOKOUKSET
18.4 klo 17.00
16.5 klo 17.00
13.6 klo 17.00

Kokous päättyi klo 18.15

Janne Mäki-imppula

Leena Tuikkala

Puheenjohtaja

Sihteeri

