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Elin:  Vammaisneuvosto, Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä  

   

Aika:  28.6.2022 klo 15.00- 17.50 

 

Paikka:  Vaasan keskussairaala, T1 ja Teams 

 

Läsnäolijat:   Ann-Britt Backull jäsen, Vöyri 

Kurt Erlands  jäsen, Kristiinankaupunki 

Marja Forsén  jäsen, Närpiö 

Janina Hannus  jäsen, Korsnäs 

Seppo Kangas  jäsen, Pietarsaari 

Lina Käldström  jäsen, Luoto 

Ingrid Nykänen  jäsen, Kaskinen 

Camilla Roslund-Nordling  jäsen, Pedersöre 

Oili Airaksinen-Rajala  jäsen, Vaasa 

Ann-Christine Stenkull-Aura   jäsen, Mustasaari 

Bertil Stormblad  jäsen, Maalahti 

 

Poissaolijat:  Anna Caldén jäsen, Uusikaarlepyy  

  Ritva Lämpsä jäsen, Laihia 

 

Asiantuntijat: Christer Rönnlund Yhdistyksen puheenjohtaja, Psykosociala 

Förbundet 

  Annica Sundberg Toimialajohtaja, kuntoutus 

 

   

Muut läsnäolijat:  Elisabeth Hästbacka Vaikuttamistoimielimen edustaja kuljetuspalvelun                              

    selvitystyöryhmässä 

 

Esittelijät:  Suvi Einola §13 Strategia- ja kehitysjohtaja 

  Hanna Kangasmaa §14 Johtava hammaslääkäri 

 

Sihteeri:  Johanna Skarper Alueellinen palvelupäällikkö (Mustasaari-Vöyri) 

 

Pykälät:  10-16 

 

Pöytäkirja allekirjoitettu: Pöytäkirja hyväksytty ja Pöytäkirja hyväksytty ja allekirjoitettu 

  Allekirjoitettu 1.7.22 1.7.22 

  

  Marja Forsén    Johanna Skarper 

  Puheenjohtaja          Sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastaja: Pöytäkirja tarkastettu ja Pöytäkirja tarkastettu ja 

  allekirjoitettu 1.7.22 allekirjoitettu 1.7.22 

  Seppo Kangas  Janina Hannus 

  _____________________ ___________________________ 

  

 

Asetettu nähtäväksi: Pidetty yleisesti nähtävillä Otteen oikeaksi todistaa: 

     

  ___/___-___/___.20___  ___________________________ 
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Elin: Vammaisneuvosto, Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä 
Aika: 28.6.2022 klo 15.00- 17.50 

Paikka: Vaasan keskussairaala, T1 sekä Teams 

  

Asialuettelo 

 

Pykälä Käsiteltävä asia     Sivu 

 
§ 10 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 

§ 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 

§ 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4 

§ 13 Vammaisneuvoston strategiaworkshop 4 

§ 14 Kaskisten suunterveydenhuollon toimipistettä koskeva lausuntopyyntö 5 

§ 15 Muut asiat   6 

§ 16 Kokouksen päättäminen  6 
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Vammaisneuvosto   § 10-11  28.6.2022 

 

§ 10 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 87 §:n mukaan toimielin 

päättää kokoustensa ajan ja paikan. 

 

Hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen 

estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen 

aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

 

Hallintosäännön 96 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä 

olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

Kuntalain (410/2015) 103.2 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on 

päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

Kokouksen puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Marja Forsén. Puheenjohtaja 

avaa kokouksen. 

 

 
 Vammaisneuvosto:  

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Puheenjohtaja totesi 

kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 ___________  

 
 

§ 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 106 §:n mukaan 

pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti. 

 Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Janina Hannus ja Seppo Kangas. 
 

  Vammaisneuvosto:  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janina Hannus ja Seppo Kangas. Pöytäkirja 
tarkastetaan sähköisesti.  

  __________ 
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Vammaisneuvosto  § 12 - 13  28.6.2022 

 

§ 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 88 §:n mukaan 

kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen 

päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön § 98 mukaan asiat 

käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin 

voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa 

enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.  

 

  Vammaisneuvosto: Hyväksyi työjärjestyksen.  
   __________ 
 
 

§ 13 Vammaisneuvoston strategiaworkshop 

Esittelijä Strategia- ja kehitysjohtaja Suvi Einola  

Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiatyön osana osallistetaan eri 
vaikuttamistoimielimiä workshoppien välityksellä. Strategiatyössä käytetään Must win 
battles työkalua. Työkalun sisältö esitellään kokouksessa. Työkalun esittely ja työohje 
liitteenä.  
 
Ehdotus: Vammaisneuvosto keskustelee strategiatyökalun sisällöstä ja antaa 
tarvittaessa sisältöä koskevia kehitysideoita. 
 
Strategiarbete – Strategiatyö    LIITE 1 § 13 
Strategiaworkshop     LIITE 2 § 13  

 

 Vammaisneuvosto:  

Strategialuonnoksesta keskusteltiin. Vammaisneuvosto pitää helposti 

saavutettavia palveluita, yhteistyötä muun muassa kuntien, koulujen ja 

yliopiston kanssa sekä monikanavapalveluiden kehittämistä tärkeinä. 

Digitaalisten palveluiden lisäksi on myös tärkeä, että vammaisten 

mahdollisuudet fyysisesti asioida palveluyksiköissä huomioidaan. Tieto 

palveluista tulee olla helposti saatavilla. Kotisivu tulee pitää päivitettynä ja 

tieto pitää olla helposti löydettävissä, palautetta tiedon ja palveluiden 

saatavuudesta pitää kerätä.     

Suvi Einola poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.  

__________   
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Vammaisneuvosto   § 14  28.6.2022 

 

§ 14 Kaskisten suunterveydenhuollon toimipistettä koskeva lausuntopyyntö   

Esittelijä Johtava hammaslääkäri, Hanna Kangasmaa  

  
Keväällä 2022 on noussut esiin kysymys Kaskisten suun terveydenhuollon yksikön 
soveltuvuudesta erillään sijaitsevaksi toimipisteeksi. Toiminta on ontunut henkilöstön 
poissaolojen vuoksi, ja potilaita on ohjattu sekä Närpiöön että Kristiinankaupunkiin. 
Asiasta on keskusteltu suun terveydenhuollon johdossa ja se on otettu esille myös 
toimitilatyöryhmässä. Kaskisten suun terveydenhuollon yksikköä ehdotetaan 
siirrettäväksi Närpiöön (osa-aikainen hammaslääkäri, ei omaa hammashoitajaa eikä 
suuhygienistiä).   

  
Perustelut:   
 tilat sijaitsevat erillään, mikä merkitsee yksintyöskentelyä. Suun terveydenhuollon 
yksikkö sijaitsee täysin erillään muusta sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta   
 henkilöstön rekrytointi ollut vaikeaa jo kauan (nykyään ei hammashoitajaa, mutta 
muunkin henkilöstön rekrytointi vaikeaa)   
 ei omaa suuhygienistiä   
 lisäkustannuksia, jos Kaskisten sosiaali- ja terveyskeskukseen sisustetaan uudet tilat   
 Närpiöön valmistuu uudet suun terveydenhuollon tilat   
 Kaskisten ja Närpiön välinen etäisyys lyhyt   
 jo nykyään tarve hoitaa potilaita Kristiinankaupungissa tai Närpiössä henkilöstön 
poissaolojen aikana   
 Kaskisten suun terveydenhuollon henkilöstö suhtautuu asiaan myönteisesti   
 toimitilatyöryhmän kannanotto on yhteneväinen ehdotuksen kanssa   
  
Ennen asiasta päättämistä toivotaan kannanottoa niiltä tahoilta, joita muutos koskee, sen 
varmistamiseksi, ettei toimenpide heikennä palveluja. Lisäksi selvitetään mahdollisuus 
käyttää tulevaisuudessa liikkuvia yksikköjä mm. suun terveydenhuollossa esimerkiksi 
koululaisten suun terveystarkastuksiin.   
  
  

Ehdotus: Vammaisneuvosto keskustelee asiasta ja antaa lausunnon.  
   

Lausuntopyyntö     LIITE 1 § 14 
Vaikutusten arviointi, suun th, Kaskinen    LIITE 2 § 14  

  

   Vammaisneuvosto:   

Käydyn keskustelun jälkeen vammaisneuvosto tuki yksimielisesti suun 
terveydenhuollon siirtämistä Närpiöön. Liikkuvia yksiköitä koululapsille, 
mutta myös iäkkäille toivottiin, ja tätä mahdollisuutta kartoitetaan.  

Hanna Kangasmaa osallistui kokoukseen pykälän käsittelyn ajan.  

__________ 
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Vammaisneuvosto   § 15–16  28.6.2022 

   

§15 Muut asiat 

Ajankohtaista kunnista. 
Tilannekatsaus budjettityöstä vuodelle 2023. 
Kuljetuspalveluiden järjestämisen työryhmän kokouksia.  
 

  Vammaisneuvosto:  

Merkittiin tiedoksi. Elisabeth Hästbacka osallistuu myös jatkossa 

kuljetuspalveluiden järjestämisen työryhmän kokouksiin ja informoi 

vammaisneuvostoa kokouksissa keskustelluista asioista.  

Camilla Roslund-Nordling poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 

17.22. 

__________ 

 

    

 

§ 16 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
  Vammaisneuvosto:  
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50. 
  __________ 
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