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AJANKOHTAISTA SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSESTA
1. Sote- ja maakuntauudistusta koskeva lakipaketti on
parhaillaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan
(StV) käsittelyssä, suurimmat korjaustarpeet on
valinnanvapauslaissa.
2. Jotta uudistus saadaan tällä hallituskaudella
eduskunnasta ulos, on valiokunnan käsiteltävä se
syyskuun loppuun mennessä ( ja sitten vielä
perustuslakivaliokunnan käsittely sekä
täysistuntokäsittely äänestyksineen)

3. Tämän hetken arvio aloituksesta on vuoden 2021 alusta.

4. Lakipaketissa on lähes 4000 sivua, 9 osiota, josta StV
tekee mietinnön seitsemästä ja lausunnon kahdesta
osiosta.
5. StV on istunut soteuudistuksen äärellä kolessa
kuukaudessa 300 tuntia, kun se yleensä kalenterivuoden
aikana on koolla yhteensä noin 100 tuntia.
6. Valinnanvapausesityksen kakkosversio annettiin
eduskunnalle keväällä ja se(kin) törmäsi perustuslaillisiin
ongelmiin; yli puolet pykälistä meni uudelleen
valmisteluun (53 pykälää 103:sta).
7. Vammaislakien uudistaminen/yhdistäminen etenee
rinnan soteuudistuksen kanssa ja tämän hetken tiedon
mukaan VALAS annetaan eduskunnalle lokakuussa
käsittelyyn.
Invalidiliiton käsityksen (lausunto hallintovaliokunnalle
huhtikuu 2018) mukaan valinnanvapausmalli tuo
vaikeavammaisille ihmisille uusia mahdollisuuksia siihen,
miten he voivat vaikuttaa omien palveluidensa järjestämiseen.
Samalla valinnanvapausmalli mahdollistaa uusien palveluiden
ja kokonaisuuksien toteuttamisen nimenomaan
vaikeavammaisille ihmisille.
Invalidiliitto muistuttaa maakuntauudistuksen voivan
selkeyttää tilannetta vammaispalveluiden osalta: ”
Vammaisen asiakkaan oikeuksien toteuttamisen kannalta
kriittisin piste on siinä, miten maakunta pystyy arvioimaan ja
tunnistamaan palvelutarpeen edellyttämän
tarkoituksenmukaisen palveluketjun. Tällä hetkellä
vammaisten palveluja järjestetään ja toteutetaan hyvin
eriarvoisesti eri kunnissa. Jatkossa lähtökohtana tulisi olla

valtakunnallisesti yhdenvertaisesti saatavilla olevat
yksilölliset vammaispalvelut.”
Invalidiliitto haluaa, että valiokunta huomioi esteettömyyden
paremmin kuin esitys tällä hetkellä tekee: ”sote-palveluiden
esteettömyys sekä hoito- ja tutkimusvälineiden
saavutettavuus on kirjattava lakiin osaksi maakunnan
palvelutuotannolle asetettavia ehtoja.”
Tällä hetkellä meillä ei ole ajantakaista tietoa siitä, miten
nämä vammaisia koskevat asiat valiokunnassa on käsitelty,
koska valiokuntavaihe on luottamuksellinen eikä edustajat saa
referoida käytyjä keskusteluja.

Lopuksi lyhyesti: Kymenlaaksoon perustetaan vuoden 2019
alusta sote kuntayhtymä, jonka nimi on KymSote.

7.1.2018

Sote tulee – oletko valmis
Sosiaali- ja terveysuudistus tulee vuoden 2020 alusta.
Kokonaisuudessaan uudistus alkaa täydellä teholla vaikuttaa
vuoden 2022 alusta alkaen.
Olen toiminut Sote – johtoryhmän puheenjohtajana kaksi
vuotta. Sinä aikana me olemme antaneet useita esityksiä
sosiaali- ja terveysministeriöön siitä, miten vammaisten asiat
on otettava huomioon tulevassa uudistuksessa.
Kun perustuslakivaliokunta esitti
valinnanvapauslainsäädäntöön 14 muutosta, homma meni

uusiksi. Tähän uuteen lakiluonnokseen olemme antaneet omat
kannanotot.
Me painotimme muutamia vammaisille tärkeitä asioita:
1. Henkilökohtaisen avun työnantajamalli on jatkuttava
nykyisellään, ettei vammaiset henkilöt joudu todella
vaikeaan tilanteeseen, kun avustaja saattaisi vaihtua
lähes mielivaltaisesti. Tämä nykyinen malli on
kolmanneksen halvempi kuin se, mitä muutamat
maakunnat ajavat.
2. Esitimme myös, että henkilökohtainen budjetti tulisi
sisältämään vammaisille pitkäaikaisia tarpeita vaativia
asioita, kuten asumiseen liittyvät palvelut,
henkilökohtainen apu ja tietyt apuvälinepalvelut.
3. Lisäksi painotimme sitä, että todella vaikeavammaisilla
henkilöillä tulee olla todellinen mahdollisuus valinnan
vapauteen. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi
harvinaista sairautta potevat henkilöt, jotka saavat heille
kuuluvia palveluja vain muutamista erikoissairaaloista.
Hallitus on tehnyt yhden muutoksen tulevaan valinnan
vapauslakiin. Maakunnan ei tarvitse antaa asiakasseteliä
erikoissairaanhoitoon kuin pakottavissa tarpeissa. Mutta
asiakasseteli tulee koskemaan julkista perusterveydenhoitoa.
Tässä johtamassani johtoryhmässä oli jäseninä kuntaliiton
edustaja, Sitran (Suomen itsenäisyyden rahaston) edustaja,
pääjohtaja, yhteiskuntasuhdejohtaja, lakimies ja kaksi
hallituksen edustajaa ja kaksi valtuuston edustajaa.
Parin kuukauden päästä tiedämme tuleeko koko sotesta
mitään. Toivon, että se menee maaliin, koska sitä on jo
rakennettu kolmen hallituksen aikana.

Keijo Kaskiaho
Puheenjohtaja
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YHDISTYS 70 VUOTTA
Yhdistyksemme täyttää 31.8.2017 70 vuotta. Varsinaisen
juhlan pidämme 3.9. kaupungin talon juhlasalissa kello 13.00
alkaen.
31.8. 1947 pidetyssä perustavassa kokouksessa oli paikalla
15 asiasta kiinnostunutta henkilöä. Asiakirjoista voimme lukea
seuraavaa. ”Yksimielisesti päätettiin perustaa yhdistys
Kouvolan ja sen ympäristön invalideja yhdistäväksi
yhdistykseksi ja sen nimeksi tulee Kouvolan ja Ympäristön
Invalidien Yhdistys”, joka päätettiin myös ilmoittaa
rekisteriviranomaisille.
Kun vielä päätettiin yhdistyksen jäsenmaksuna periä
varsinaisilta jäseniltä 20 markkaa ja kannattavilta jäseniltä 50
markkaa vuodessa, oli perustetun yhdistyksen ensimmäiset
muodollisuudet täytetty. Noin kuukausi perustamisesta
pidettiin yleiskokous, johon osallistui samat 15 henkeä, kun
perustamiskokouksessa. Tässä kokouksessa päätettiin
yksimielisesti liittyä Suomen Siviili- ja asevelvollisuusliittoon,
nykyinen Invalidiliitto.
Edellä mainitulla tavalla Kouvolan Seudun Invalidit ry sai
alkunsa.
Rantamaja, nykyisin Invamaja, on ollut lähes koko toiminnan
ajan jäsenistön henkireikä.
Miten nykyinen Invamaja sai alkunsa.

1954 herätettiin ajatus kesäpaikan saamiseksi yhdistyksen
jäsenten kokous-, virkistys- ja kesänviettopaikaksi.
Kesäpaikalle sopiva paikka oli löytynyt Kouvolan
lähituntumasta Valkealan kunnan alueella sijaitsevan
Käyräjoen rannalta. Hanke eteni niin pitkälle, että 13.6.1954
pidetyssä yhdistyksen kokouksessa nuijittiin pöytään
seuraava päätös:
”Yhdistys päätti vuokrata Käyrälammen rannalta tontin
rantasaunan tekoa varten, jossa yhdistyksen jäsenillä
perheineen olisi oikeus viettää vapaa-aikojaan.
Jo saman vuoden aikana tontille kohosi pienoinen yhden
huoneen ja saunan sisältävä rakennus. Sen käyttö oli alusta
alkaen erittäin vilkasta. Siellä pidettiin kokouksia, käytiin
saunomassa, pistäydyttiin kesäiltoina ja viikonloppuina,
vietettiin jäsenten nimi- ja syntymäpäiviä jne. Kun seuraavana
vuonna hankittiin majalle vene, oli se mieleen kalastuksesta
kiinnostuneille yhdistyksen jäsenille. Rantamajaa laajennettiin
vuonna 1974.
Vuonna 1992 tuli hätkähdyttävä tieto yhdistykselle, että
huhujen mukaan rantamajan tontin omistajat laittavat tontin
myyntiin. Tästä alkoi pitkä ja osin hankala aika johtokunnan
jäsenille.
Syyskokouksessa 10.11.1992 oli seuraava
pöytäkirjamerkintä: ”Anottiin johtokunnalle lupa mahdollista
tontin ostoa varten. Johtokunta velvoitettiin selvittämään
tontin hinta ja muut ostoon liittyvät seikat. Vuoden 1993
tammikuussa selvisi se mitä oltiin pelätty, Seppälän perikunta
on sanonut kirjatulla kirjeellä rantatontin vuokrasopimuksen
irti vuoden irtisanomisajalla.

vuoden 1993 lopulla voitiin todeta, että mahdollinen tontin
ostaminen tulee toteutumaan. Vilhonranta rek nro 1:129
hinnaksi tulisi 195 000 markkaa, josta summasta maksetaan
kaupanteon yhteydessä 150 000 markkaa ja loput
maaliskuuhun mennessä.
Nykyisen invamajan rakentaminen alkoi 8.2. 96, kun oltiin
saatu Valkealan kunnalta rakennuslupa. Majan rakentaminen
tapahtui pääosin jäsenten talkootyönä, naisten hoitaessa
ruokailut.
Avajaiset INVA-majalla pidettiin jo rakennusvuotena elokuun
30. päivänä 1996.
Tässä lyhyt katsaus yhdistyksen toimintaan varsinkin
invamajan osalta.
Keijo Kaskiaho
Puheenjohtaja

