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Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 5/2014

Aika
Paikka
Jäsenet

Sihteeri
Poissa

pe 30.5.2014 klo 12.00 – 13.54
Oulu10, Torikatu 10, kokoushuone 142
Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Miia Ahlroth, Oulun kaupunki/Hyvinvointi
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Irja Jylhä, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Marja-Leena Kemppainen, Oulun kaupunginhallitus
Hilkka Nivukoski, Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry
Seppo Matilainen, Kiimingin järjestöt
Jaana Potkonen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Kimmo Rundström, Oulun Selkäyhdistys ry
Riku Syrjälä, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Martti Tihinen, Yli-Iin järjestöt
Pirkko Tähtelä, Haukiputaan järjestöt (poistui klo 13.49)
Sinikka Vuoti, Oulunsalon järjestöt
Katja Kuusela
Mika Huhtala, Oulun kaupunki/Yhdyskunta- ja ympäristö
Tuija Kemppainen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Lauri Louhivirta, varapuheenjohtaja, Kynnys ry

Käsiteltiin

57§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.00.

58§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin.

59§

Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin.

60§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan 4/2014 hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin, 45§:ään tehdyn tarkennuksen jälkeen.
Tiedoksi työvaliokunnan kokouksen muistio 5/2014
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

61§

Työvaliokunnan kokouksesta päättäminen
Päätös: Sovitaan sähköpostin välityksellä.

62§

Taloustilanne
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

63§

15-paikkainen kehitysvammaisten palvelutalo, esittely
Susanna Uhari, arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto Juhani Romppainen Oy
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Vammaisneuvosto on käsitellyt kohteen aiemman suunnitelman
kokouksessaan 20.6.2013 ja antanut siitä lausunnon. Lausunnossa
vammaisneuvosto otti voimakkaasti kantaa kaavoituksen kohteelle
osoittamasta tontista, jonka naapurissa toimi toinen
asumispalveluyksikkö. Nyt ko. kohteelle on osoitettu uusi paikka
Rajakylästä ja rakennuksen muoto on sijainnista johtuen muuttunut Lmalliseksi.
Vammaisneuvosto esittää lausuntonaan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Yksikkö on edelleen liian suuri. ARA:n sekä KVANK:n suositus on,
että ryhmäkotimuotoisessa asumisessa on korkeintaan 15
asukasta, mieluummin vähemmän.
Asunnot on suunniteltu pienimmällä mahdollisella mitoituksella 25
m2. Näin ollen asukkaiden yksilölliset tarpeet on vaikea huomioida.
Kodikkuus puuttuu, koska rakennus on pitkänomainen, pieni laitos.
Yksiköstä puuttuu tila, jossa voi purkaa fyysistä turvallisesti
aggressiota.
Terassille kulku tulee olla niin leveä, että sinne voidaan tarvittaessa
kuljettaa asukas sängyllä.
Sähköpistorasioita tulee olla riittävästi eri korkeuksilla.
Äänieristyksen riittävyys on taattava.
Seinä- ja kattorakenteiden tulee mahdollistaa tukirakenteiden, kuten
esimerkiksi kahvojen tai siirtolaitteiden, asentamisen.
Yksikössä tulee olla apuvälinevarasto, jossa on akkujen
latauspaikka sähköpyörätuoleja varten.
Poistumisturvallisuus on taattava hyvällä suunnittelulla.
Saattoliikenne on suunniteltava siten, että joustava ja turvallinen
liikkuminen mahdollistuu mm. invatakseilla.
Yksikön sisustukseen tulee kiinnittää erityishuomiota: värit,
kontrastit, valaistus, ikkunoissa turvalasi, tukikaiteet. Lattiapinnoiksi
on valittava materiaaleja, jotka eivät ole liukkaita, eivät kiillä tai
häikäise.
Suositellaan suunnittelutiimille ja tilaajalle tutustumista mm
seuraaviin julkaisuihin:
Liisa Sievänen ja Markku Sievänen (Arkkitehtitoimisto L&M
Sievänen Oy), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen
raportteja 1 | 2014. Lahti 2014
Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK)
Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen
rakentamiseen
vuosiksi 2010 - 2017

Lausunto toimitetaan esittelijälle.
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Henkilökohtaisen avun keskus
Asiaa on käsitelty kahdella foorumlilla:
Kokouksessa 9.5.2014, jossa olivat läsnä kaupungin puolelta
sosiaalijohtaja Arja Heikkinen, hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto
sekä palvelupäällikkö Raimo Ojanlatva ja Lintulammen
asukasyhdistyksen edustajat Taina Vainionpää ja Joni Meriläinen.
Kaupungin edustajat tiedostavat ja tunnistavat keskuksen tarpeen,
mutta rahaa ei ole. Kokouksessa nousi esille eri rahoituskanavien
selvittämistarve.
28.5.2014 kokouksessa puolestaan olivat läsnä Taina Vainionpää,
Tuija Pohjola, Joni Meriläinen, Jussi Lotvonen, Katja Kuusela ja Riku
Syrjälä. Kokouksessa todettiin, että henkilökohtainen apu on kunnan
järjestettävä palvelu, jolloin rahoitusta on muualta vaikea saada, ellei
ole kyse kehittämishankkeesta. Henkilökohtaisen avun tiimoilta on
toteutettu valtakunnallisessa mittakaavassa jo useita hyviä kehittämisja tutkimushankkeita, joiden tulokset ja hyvät käytännöt ovat myös
Oulun kaupungin käytössä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Asian käsittelyä ja valmistelua jatketaan
pienemmässä ryhmässä.

65§ Selvityspyyntö Palveluohjausyksikölle henkilökohtaisten avustajien
tuntilistojen käsittelystä.
Oulun kaupungissa suurin osa vaikea vammaisten henkilökohtaisesta
avusta toteutetaan työnantajamallilla. Pääsääntöisesti kaupunki on
palkan sijaismaksaja. Juridisesti työnantajavastuu on kuitenkin
työnantajalla eli vammaisella henkilöllä.
Vammaisneuvoston tietoon on tullut tapaus, jossa
Palveluohjausyksikön palvelusihteeri on muuttanut vuosien ajan
henkilökohtaisen avustajan tuntilistoja kysymättä työnantajalta
epäselvissä kohdissa tarkennuksia tai lisätietoja. Tuli myös ilmi, että
työnantaja ei ollut saanut minkäänlaista ohjausta tuntilistojen täytöstä
tai muista työnantajavelvollisuuksista. Yleisesti todettiin, että työnantaja
ei saa työntekijän palkkalaskelmaa. Palkkalaskelmassa työnantajan
kohdalle on merkitty Oulun kaupunki.
Päätös: Tehdään selvityspyyntö Palveluohjausyksikölle, kuinka montaa
avustajaa tämä koskee ja mitä Palveluohjausyksikkö aikoo tehdä asian
selvittämiseksi ja korjaamiseksi?
66§ ”Koko Oulu askeltaa maailman ympäri"
Tuija Pohjolan yhteydenotto (kt. työvaliokunnan muistio)
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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67§

Palvelualueiden asiat
Jaana Potkonen toi tiedoksi tapahtuman "Kirjavaa kulttuuria – erityisryhmien
taidetta", suurelle yleisölleLa 27.9. klo 14 Vierailee näkövammaisteatteri
Sokkelo esityksellä Pelastaja pimeässä, ohjaus Erkki Aura
25.9. ja 26.9. ohjelmaa koululaisille.

68§

Tiedoksi
- Lähtenyt pöytäkirjan ote: 27.5.2014 ouka vane 4/2014/50§ / Tapio
Siikaluoma ja Mirjam Larinkari / Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut

69§

Muut esille tulevat asiat
VAU ry/Erityisliikuntakysely alueille
Kyselyllä selvitetään erityisliikunnan ja vammaisurheilun tilaa
urheiluseuroissa. Kysely liittyy VAU:n ja liikunnan aluejärjestöjen yhteiseen
kehittämistyöhön, jolla pyritään auttamaan urheiluseuroja erityisliikuntaan ja
vammaisurheiluun liittyvissä kysymyksissä.
https://www.webropolsurveys.com/S/C0407EE9E430D2EE.par
Kysely on avoinna 13.kesäkuuta 2014 saakka.

70§

Syksyn 2014 kokousaikataulu
pe 29.8.
pe 19.9.
pe 10.10.
pe 31.10.
pe 21.11.
pe 12.12.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

71§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.54.

Oulussa 29.8.2014

Lasse Jalonen
puheenjohtaja
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Katja Kuusela
asiantuntijasihteeri
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