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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvosto 

 

Työvaliokunnan kokous 

Muistio 

Aika 22.2.2023 klo 13:00 - 15.55 

Paikka Teams  

Osallistujat 

Maija Koistinen, puheenjohtaja, poissa klo 14.09 - 14.44 

Raili Louhimaa, varapuheenjohtaja, puheenjohtaja klo 14.09 - 14.44 

Paavo Lähetkangas  

Tuula Mustonen 

Lasse Jalonen  

Sinikka Soukka    

Muut osallistujat 

Marjo Riitta Tervonen, osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö 

Sirpa Hyyrönmäki, osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattori, 

sihteeri 

Päivi Lauri, toimialuejohtaja, Vammaispalvelut klo 14.01 - 14.44 

Erja Jaatinen, toimitusjohtaja, Tervia klo 14.01 - 14.44 

Miia Kekarainen, hankintapäällikkö klo 13.15 - 14.08 

Heli Marjeta-Huhtalo, asiantuntija klo 13.15 - 14.08  

Mari Hemmilä, asiantuntija klo 13.15 - 14.08 

Mika Kynsilehto klo 14.01 - 14.44 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00. 

2. Asialistan hyväksyminen 
 
Lisätään kohta 9. Aloite aluehallitukselle. Asialistan seuraavat kohdat siirtyvät pykälällä 



eteenpäin. 
 

3. Kokouksen päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

4. Kokouskäytännöt 
 
Työvaliokunnan kokouksista laaditaan muistio. Puheenjohtaja hyväksyy muistion ja saatetaan 
tiedoksi vammaisneuvostolle seuraavassa kokouksessa. Muistio viedään Pohteen 
verkkosivuille. Vammaisneuvoston kokouksissa asiantuntijoiden infot merkitään tiedoksi. 
Puheenjohtajan on mahdollista tehdä infoista yhteenveto pöytäkirjaan. 
 

5. Lausuntopyyntö: kotipalvelun tukipalvelun kriteerit 
 
Kuultiin Heli Marjeta-Huhtalon info tukipalveluiden myöntämisen perusteiden valmistelusta 
ja Mari Hemmilän info asiakasmaksuista. 
 
Raili Louhimaa viimeistelee lausunnon yhteistyössä työvaliokunnan kanssa. Lausunto 
lähetetään tulevaisuuslautakunnalle tämän viikon aikana. Tulevaisuuslautakunta päättää 
kotipalvelun tukipalveluiden kriteereistä 2.3.23 kokouksessa. 
  

6. Toiminta- ja viestintäsuunnitelma ja budjetti 2023 
 
Keskusteltiin osallisuus- ja yhdyspintapäällikön ja sihteerin laatimasta toiminta- ja 
viestintäsuunnitelma ja budjetti 2023 luonnoksesta. Täydennettiin luonnosta keskustelun 
pohjalta ja esitetään luonnos neuvoston kokouksessa. 
 
Keskusteltiin hybridillä toteutettavista kokouksista. Hybridikokoukset toisivat väljyyttä 
budjettiin, mikä mahdollistaisi tarvittaessa ylimääräisten kokousten järjestämisen. 
 

7. Matkapalvelukeskuksen valmistelu 

Maija Koistinen poistui esteellisenä kohdan 7. käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana jatkoi Raili 
Louhimaa. 
 
Kuultiin Päivi Laurin info Matkapalvelukeskuksen valmistelusta. 
 
Matkapalvelukeskuksen tehtävänä on lakisääteisten kuljetuspalvelujen välitys ja hankinta. 
Työvaliokunta pitää tärkeänä, että vammais- ja vanhusneuvostot sekä käyttäjäasiakkaat 
otetaan aktiivisesti mukaan Matkapalvelukeskuksen valmisteluun ja suunnitteluun. 
Käyttäjäasiakkaille ja palvelujen tuottajille perustetaan yhteistyöryhmät. Oulussa on hyvä 
kokemus yhteisestä työryhmästä käyttäjäasiakkaille ja kuljetusyrittäjille. Yhteistyöryhmiin 
nimeäminen tapahtuu sen jälkeen, kun varmistuu tieto, mitkä alueet lähtevät mukaan 
Matkapalvelukeskukseen. Arvioitu ajankohta on 4/-23. 
 
Matkapalvelukeskuksen valmistelu lisätään vammaisneuvoston esityslistalle 15.3.22. 
 

8. Pohteen ja kuntien vammaisneuvostojen välinen yhteistyö 



Pohde on linjannut, että Pohteen edustajat voivat osallistua kuntien vanhus- ja 
vammaisneuvoston kokouksiin säännöllisesti kutsuttuna vuosittain, mutta eivät enää 
pysyvinä asiantuntijajäseninä. Pohteen palveluista palvelualuejohtajia ja 
vastuuyksikköpäälliköitä voi pyytää kertomaan Pohteen palveluista kunnan 
vammaisneuvoston kokouksiin. Alueellisia koordinaattoreita voi pyytää kokouksiin. 
 
Keskusteltiin palautteesta, että Pohteen työntekijöiden yhteystietoja ei ole saatavilla. Sirpa 
Hyyrönmäki kertoi, että palveluista yhteystietoja löytyy verkko-osoitteista; 
https://pohde.fi/palvelut/vammaisten-palveluohjaus/ , 
https://pohde.fi/tuki-arkeen/vammaisten-palvelut/ .  
Pohteen viestinnän asiantuntija Aune Hinkulalle, aune.hinkula@pohde.fi, voi laittaa 
kysymyksiä ja ideoita viestintään liittyen. Aune Hinkula työskentelle asukas- ja 
asiakasviestinnässä vastaten mm. vammaispalveluiden viestinnästä.  Työntekijöiden 
puuttuvista yhteystiedoista otetaan yhteyttä viestintään. 
 

9. Aloite aluehallitukselle 

 

Maija Koistinen oli laatinut yhdessä työvaliokunnan jäsenten kanssa aloitteen 
vammaisneuvoston puhe- ja läsnäolo-oikeudesta kaikkiin- Pohteen lautakuntiin ja 
aluevaltuustoon. Aloite viedään vammaisneuvoston käsiteltäväksi 15.3.2023 kokoukseen. 
 

10. Vammaisneuvoston kokouksen 15.3.2023 esityslista 

Toiminta- ja viestintäsuunnitelma ja budjetti 2023 
Matkapalvelukeskuksen valmistelu info, Päivi Lauri ja Marja Salo  
Vammaispalvelujen valmistelu (kuntoutus, apuvälineet), Päivi Laurilta tiedustelu esittelijästä, 
jos ei mahdollista 15.3.23 kokouksessa, siirretään 5/-23 kokoukseen. 
Pohteen ja kuntien vammaisneuvostojen välinen yhteistyö 
Aloite aluehallitukselle 
 

11. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita asioita. 

12. Seuraava työvaliokunnan kokous 

 
Kokousajankohta päätetään myöhemmin, kysytään järjestämisjohtajaa esittelemään 
tarpeenmukaisten sotekeskusten suunnitelmaa.  
 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55. 
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