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Asiantuntijat: Christer Rönnlund Yhdistyksen puheenjohtaja, Psykosociala 

Förbund 

  Annica Sundberg Toimialajohtaja, kuntoutus 

  Erkki Penttinen Sektorijohtaja 

   

Esittelijät:  Hannele Grankvist Asiantuntija, vammaispalvelut 

Muut läsnäolijat: Elisabeth Hästbacka Vaikuttamistoimielimen edustaja kuljetuspalvelun                              

    selvitystyöryhmässä 

 

Sihteeri:  Johanna Skarper Alueellinen palvelupäällikkö (Mustasaari-Vöyri) 
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Pöytäkirja allekirjoitettu: Pöytäkirja hyväksytty ja  Pöytäkirja hyväksytty ja allekirjoitettu 

  Allekirjoitettu 8.12.2022 12.12.2022 

  

  Anna Caldén    Johanna Skarper 

  Puheenjohtaja          Sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastaja: Pöytäkirja tarkastettu ja  Pöytäkirja tarkastettu ja  

  allekirjoitettu 12.12.2022 allekirjoitettu 9.12.2022 

  Ritva Lämpsä Oili Airaksinen-Rajala 
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Vammaisneuvosto   § 26-28  21.11.2022 

 

§ 26 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. 

 

Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

 
Vammaisneuvosto: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.  

 

   

  
 

§ 27 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 106 §:n mukaan 

pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti. 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Ritva Lämpsä ja Camilla Roslund-Nordling. 
 

Vammaisneuvosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Lämpsä ja Oili 
Airaksinen-Rajala. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. 

 
    
 

§ 28 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön 88 §:n mukaan 

kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan  
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Vammaisneuvosto  § 28-30  21.11.2022 

 

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. 
                   _________________ 
 
 
 

§ 29 Palveluseteleiden soveltamisohjeet 1.1.2023 alkaen 

 Esittelijä Toimialajohtaja kuntoutus, Annica Sundberg 
 

Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 26.9.2022 palveluseteleiden soveltamisohjeet 
1.1.2023 alkaen. Ohjeista tiedotetaan lisää kokouksessa.  
 

 
Ehdotus: Keskustelu palveluseteleiden soveltamisohjeista 1.1.2023 alkaen. Merkitään 
tiedoksi.  

      LIITE 1 §29 
   

 Vammaisneuvosto: Merkittiin tiedoksi. Soveltamisohjeisiin on kirjattava, että ohjeiden 

toteutumista on seurattava kerran vuodessa ja että vaikuttamiselimiä on 

kuultava. Vammaisneuvosto tekee keväällä 2023 seurannan siitä, miten 

palvelusetelijärjestelmä on toiminut. Asiakkaiden, joille palveluseteli 

myönnetään, on saatava ohjausta siitä, miten järjestelmä toimii.  

  Seppo Kangas saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana, klo 15.27. 
 

   

    

 
 

§ 30 Aloite tulkkauspalvelun tarpeen kartoittamiseksi 

                Esittelijä Toimialajohtaja kuntoutus, Annica Sundberg 
 

Marja Forsén on 20.10.2022 tehnyt vammaisneuvostolle aloitteen tulkkaustarpeiden 
selvittämisestä Pohjanmaan hyvinvointialueella. Forsén kysyy, onko hyvinvointialueella 
tilastoja siitä paljonko ja mitä eri kieliä käyttäviä palveluntarvitsijoita alueellamme asuu. 
Mikäli tilastoa tai muuta tietoa ei ole saatavilla, Forsén ehdottaa tehtäväksi kartoitusta,  
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Vammaisneuvosto  § 30-31  21.11.2022 

 
niin että hyvinvointialue voi budjetoida tarvittavat tulkkauspalvelut näiden eri kielisten 
palveluntarvitsijoiden turvaamiseksi.    

  
Ehdotus: Keskustelu aloitteesta. Merkitään tiedoksi.     
     LIITE 1 §30 
   

Vammaisneuvosto: Alueella tarvitaan tulkkaustarpeen kartoittamista ja 
tilastoja asiasta. Toimialajohtaja Annica Sundberg vie aloitteen 
hyvinvointialueen johtoryhmälle jatkoselvitystä varten.  

    
 
 

§31  Soveltamisohjeet kuljetuspalvelun ja liikkumisen tuen myöntämiseen 

  Esittelijä Asiantuntija vammaispalvelu, Hannele Grankvist 

 
Tiedottaminen ja keskustelu soveltamisohjeista kuljetuspalvelun ja liikkumisen tuen 
myöntämiseen Pohjanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen. Liitteenä 
soveltamisohjeen ehdotus sekä yhteenveto vammaisneuvoston sähköpostitse 
lähettämistä kommenteista.  
 
Ehdotus: Keskustelu soveltamisohjeista. 

       LIITE 1 §31 
      LIITE 2 §31  
      LIITE 3 §31 

Vammaisneuvosto: Soveltamisohjeista keskusteltiin. Aluehallituksen joulukuun 

2022 kokoukseen laaditaan lausunto. Lausuntoon liitetään kooste sähköpostitse 

annetuista kommenteista. Vaikuttamiselimen jäsenet hyväksyvät lausunnon 

sähköpostitse ennen kuin se lähetetään hallitukselle ja pannaan tämän 

pöytäkirjan liitteeksi. Vammaisneuvosto keskusteli muun muassa seuraavista 

asioista:  

 Soveltamisohjeita koskeva prosessi on ollut liian nopea ja vammaisneuvosto 

painottaa, että vaikuttamiselimille on annettava riittävästi aikaa keskustella ja 

mahdollisuus tulla kuulluksi.  

 Soveltamisohjeiden toteutumista on seurattava kerran vuodessa, jolloin myös 

asiakasnäkökulma huomioidaan. 

 Työmatkojen pitää kuulua kuljetuspalvelun piiriin. Ehdotetaan, että työnantaja 

maksaa normaalin kilometrikorvauksen ja ylimenevä osa menee 

kuljetuspalvelumatkojen kautta, jolloin kynnys vammaisen palkkaamiseen 

alenee.  

 Kuljetuspalvelun lasku on jaettava niin, että kerralla maksettava summa 

pienenee.  

 On oltava mahdollista ottaa taksin kyytiin yksi tai tarvittaessa useampia henkilöitä 

eli olisi tulkittava laajemmin sitä, kuka voi tulla taksin kyytiin. 

 Kuljetuspalvelupäätöksen on oltava helposti ymmärrettävä ja sisällettävä selkeät 

ohjeet. Asiakkaille on annettava ohjausta ja tukea siihen, miten kuljetuspalvelu 

toimii.  
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Vammaisneuvosto  § 31-33  21.11.2022 

 

 Kuljetuspalvelun anomista koskevaa prosessia ei tule vaikeuttaa ja pidentää 

vaatimalla lääkärinlausuntoa.  

 On oltava mahdollista ottaa yhteyttä suoraan taksinkuljettajaan. On myös oltava 

mahdollista käyttää tuttua taksia, sillä tuttu taksinkuljettaja tuo turvaa asiakkaalle. 

Taksinkuljettajat tarvitsevat koulutusta, jotta he voivat antaa hyvää palvelua.  

 Taksimatkoja naapurikuntiin ja sitä, mistä taksi tilataan, olisi tarkasteltava. Olisi 

solmittava sopimuksia myös naapurihyvinvointialueiden taksiyritysten kanssa, 

jotta esimerkiksi Teerijärvellä asuvat asiakkaat voisivat tilata taksin Kaustiselta, 

joka on lähempänä kuin esimerkiksi Pietarsaari tai Kruunupyy.  

 On myös tärkeää, että kuljetuspalvelua voidaan käyttää molemmille Pohjanmaan 

hyvinvointialueen lentokentille, ei vain Vaasaan vaan myös Kruunupyyhyn. 
 Vammaisneuvoston edustajia on oltava mukana, jos päätetään asettaa työryhmä 

käymään ohjeita uudelleen läpi ensi vuonna.  
 
Ann-Britt Backull ja Kurt Erlands poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn 
aikana, klo 17.14.  

 
 

 

    

 
 

§ 32  Muut asiat 

Ajankohtaista kunnista. 
 

 Vammaisneuvosto: Marja Forsén ehdotti, että myös viittomakielisiä 
henkilöitä pitäisi ottaa mukaan testiryhmään, jossa testataan Pohjanmaan 
hyvinvointialueen kotisivun chattipalveluita. Asia viedään asiakas- ja 
resurssikeskuksen käsiteltäväksi.  

 

    

 
 
 

§ 33 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
  
 
 Vammaisneuvosto: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 17.43. 
   

  ______________________ 
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