PÖYTÄKIRJA

Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 8/2015
Aika

pe 13.11.2015 klo 12.00 – 15.04

Paikka

Oulu10, Torikatu 10, kokoushuone 142

Jäsenet

Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Miia Ahlroth, Oulun kaupunki/Hyvinvointi
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Irja Jylhä, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri, poistui klo 14.30
Lauri Louhivirta, varapuheenjohtaja, Kynnys ry
Seppo Matilainen, Kiimingin järjestöt
Hilkka Nivukoski, Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry
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 14.46
Sinikka Vuoti, Oulunsalon järjestöt

Vieraat

Erwin Fischer
Bernadett György
Marjo Salo-Laaka

Poissa

Marja-Leena Kemppainen, Oulun kaupunginhallitus
Tuija Kemppainen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Ari Vanttaja, Oulun kaupunki/Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Sihteeri

Katja Kuusela

Käsiteltiin
107§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

108§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Käytiin läpi hieman tarkempi esittäytymiskierros, johon sisältyi myös
maahanmuuttajaneuvoston jäsenten esittäytymiset.
Päätös: Todettiin.

109§

Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin Palvelualueiden pykälään Palveluohjausyksikön organisaatiomuutoksen
esittely.
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Päätös: Hyväksyttiin.
110§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan 7/2015 (23.10.2015) hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin.

111§

Työvaliokunnan kokouksesta päättäminen
Päätös: Pidetään tarvittaessa tiistaina 1.12.2015 kello 15.00. Sihteeri ilmoittaa
paikan.

112§

Vieraita Oulun kaupungin maahanmuuttajaneuvostosta
puheenjohtaja Erwin Fischer ja jäsen Bernadett György
Maahanmuuttajaneuvosto pääsi aloittamaan työnsä kuluvana vuonna vähän ennen
Juhannusta. Neuvostossa on maantieteellisesti aika kattava edustus.
Kokoonpanoon kuuluu
kaupungin asiantuntijajäseniä sekä Kelan ja TE-toimiston edustus.
Maahanmuuttajaneuvoston nettisivut:
www.ouka.fi/mmn

Keskusteltiin vammais- ja maahanmuuttajaneuvostoja yhdistävistä aiheista, joita
ovat mm.:
• tavoitteena yhdenvertaisuuden ja osallisuuden lisääminen
• Suomen hallituksen leikkaukset koskevat heikoimmassa asemassa olevia
ihmisiä sekä erityisryhmiä
• tuen tarve asioinnissa
• päättäjien ja virkamiesten tiedon puute.
Todettiin, että Suomessa vammaisille maahanmuuttajille on oma tukikeskus, josta
saa tietoa ja tukea. Tukikeskus toimii Helsingissä, mutta palvelee koko maata.
Vammaisten maahanmuuttajien Tukikeskus Hilma
http://www.tukikeskushilma.fi/
Vammaisneuvoston jäsenet kannustivat maahanmuuttajia menemään mukaan itseä
kiinnostavaan yhdistystoimintaan.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Vammaisneuvoston edustajia vierailee
maahanmuuttajaneuvostossa lähiaikoina. Tehdään yhteistyötä yhteisten asioiden
tiimoilta.
113§

Lausuntopyyntö: Tilapäishoidon järjestämisestä Oulun kaupungissa
Marjo Salo-Laaka, Hyvinvointipalvelut
”Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto nimitti 14.5.2014 Tilapäishoidon
tarveselvitystyöryhmän.
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Työryhmän tehtävänä on selvittää vaihtoehtoiset mahdollisuudet järjestää eri
asiakasryhmien tarvitsema tilapäishoito. Tarkastelussa otetaan huomioon nykyiset
kaupungin omat yksiköt, palvelusetelin käyttömahdollisuus tai erillisen toiminnan
kilpailuttamisen vaihtoehdot ja muut mahdolliset vaihtoehdot järjestää tilapäishoito.
Työryhmä ottaa työssään huomioon palvelumalli 2020 linjaukset ja valtakunnalliset
ohjeistukset ja suositukset.”
Marjo Salo-Laaka esitteli raportin. Käsillä oleva raportti on linjaus- ja työpaperi.
Raportissa käydään perusteellisesti läpi tilapäishoidon määrittely, tavoitteet,
järjestämistavat ja arvio tulevista tarpeista ikäihmisten, kehitysvammaisten ja
vaikeavammaisten osalta. Lisäksi todettiin, että mielenterveys- ja
päihdeasiakkaillakin on tarvetta tilapäishoitoon. Tilapäishoidon tarvetta lisää myös
se, että neurologisten sairauksien määrä on kasvussa.
Vammaisneuvosto esittää lausuntonaan, että:
Raportista puuttuu tilapäishoidon käyttäjien ääni. Ehdottomasti jatkossa
asiakkaiden osallistamiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota, jotta
palvelut voidaan suunnitella aidosti asiakaslähtöisiksi.
Asiakkailla tulee olla valinnan mahdollisuus. Esim. Melukylän asiakkaiden
”pakkosiirto” Paussiin ei ole hyväksyttävää. Toimenpiteet voivat johtaa
lapsen hyvinvoinnin tasapainon järkkymiseen.
Tilapäishoidon tulee tukea perheen kasvatustyötä.
Kentällä on huolta autismiosaamisesta: mihin Melukylän osaava
henkilökunta tulevaisuudessa sijoittuu.
Tilapäishoidon varaus on tehtävä todella hyvissä ajoin. Tämä ei tuo
joustavuutta perheiden elämään.
Perhehoidon lisääminen on hyvä suunta, mutta huomioitavaa on, että liian
haastavia asiakkaita ei voida perhehoidolla hoitaa.
Toimintaohje omaishoitajan sairastumisen varalta on huolellisesti käytävä
läpi omaishoitajien kanssa. Varsinkin, jos sairastuminen tapahtuu virka-ajan
ulkopuolella. Ohjeessa sosiaalipäivystyksen numero virka-ajan ulkopuolella
on hätänumero 112.
Viikonloppuleiritoiminnan jatkamista omaishoidon vapaiden yhtenä vaihtoehtona
lapsille ja nuorille pidetään hyvänä asiana.

Päätös: Sihteeri toimittaa lausunnon esittelijälle.
114§

Vuoden 2015 vammaisystävällisen liikkeen/toimijan valinta
Esityksiä oli määräaikaan mennessä saapunut kaksi.
Päätös: Valittiin yksimielisesti Oulun taidemuseo vuoden 2015
vammaisystävälliseksi toimijaksi Oulussa. Palkintoperusteluissa todetaan, että
Oulun taidemuseo on kehittänyt pitkäjänteisesti palvelumuotoja, joissa vammainen
asiakas otetaan huomioon. Mm. näkövammaisille järjestettävät Taiteesta kuvaillen -
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opaskierrokset järjestyvät joustavasti ja taidemuseo tuottaa moniaistista
havainnemateriaalia, kuten kosketeltavia versioita maalauksista. Vuosien varrella
on nähty Aistikaaos, moniaistinen taidenäyttely.
Taidemuseon vuosien varrella tekemä saavutettavuustyö on ollut hyvin tasokasta,
joten Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry suositteli Näkövammaisten
Keskusliitolle taidemuseokäynnin Oulussa järjestettyjen Näkövammaisten
valtakunnallisten kesäpäivien ohjelmaan vuonna 2014. Käynti oli onnistunut ja se
sai hyvää palautetta.
Taidemuseon tekemä työ on mahdollistanut sen, että kuvataide on alkanut
kiinnostaa myös sellaisia näkövammaisia, jotka ovat kuvitelleet, etteivät he saa
kuvataiteesta mitään irti.
Palkinnon saajana oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa Oulun kaupungin oma
toimija
Sihteeri hankkii kunnialaatan ja kukat. Palkintolaatan luovutustilaisuus pidetään
20.11.2015 kello 13 Oulu-hallin isossa kokoustilassa.
115§

Palvelualueiden asiat
Palveluohjausyksikön organisaatiomuutoksen esittely,
Miia Ahlroth, palveluesimies, Hyvinvointipalvelut
Palveluohjausyksikkö perustettiin 1.1.2012 ja sijoittui silloisessa tilaajatuottajamallissa palveluja järjestävään organisaatioon. Oulussa tilaaja-tuottajamalli
purettiin 1.3.2014 ja palvelujen järjestäminen ja tuottaminen keskitettiin saman
johtajan alaisuuteen.
Palveluohjausyksikössä on siirrytty tämän vuoden aikana takaisin käytäntöön, jossa
sosiaalityöntekijät ja palveluohjaajat erikoistuvat palvelemaan tiettyjä
asiakasryhmiä. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (POSKE)
tekemien tutkimusten mukaan työ on näin järjestettynä mielekkäämpää ja asiakkaat
saavat parempaa palvelua.
Palveluohjausyksikön toiminnot jaetaan kahtia vuoden2016 alusta
Sosiaalijohtajan alaisuuteen sijoittuu:
- Erityisryhmien asiakasohjaus/palveluohjaus
o vammaispalvelut
o kehitysvammahuollon palvelut
o mielenterveyden avopalvelut
o päihdehuollon palvelut
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-

Vanhustyön johtajan alaisuuteen sijoittuu:
Ikäihmisten asiakasohjaus/palveluohjaus
o kotiin annettavat palvelut
o omaishoidon tuki
o SAS (moniammatillinen työryhmä: selvitä-arvioi-sijoita) / laitoshoito
Irja Jylhä poistui klo 14.30.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

116§

Tiedoksi
-lähtenyt aloite 25.10.2015: Korjauksia Raksilan uimahallille hallin käytettävyyden ja
turvallisuuden parantamiseksi / Niina Epäilys, liikuntajohtaja
-lähtenyt aloite 25.10.2015: Esteettömyystietouden lisääminen Oulussa Karttatie Oulun seudun karttapalvelua kehittämällä / Ari Heikkinen, hallintojohtaja / Pasi
Laukka, yhteisötoiminnan päällikkö
-lähtenyt tiedustelu 25.10.2015: Henkilökohtaisen Avun Keskus -hankkeen tilanne
Oulussa / Kirsti Ylitalo-Katajisto, hyvinvointijohtaja
-saapunut sähköpostivastaus 26.10.2015: Henkilökohtaisen Avun Keskus hankkeen tilanne Oulussa / Arja Heikkinen, sosiaalijohtaja
-lähtenyt anomus 27.10.2015: Ouluhallin ison kokoustilan tilavuokran poistamisesta
20.11.2015 /Niina Epäilys liikuntajohtaja
-saapunut sähköpostivastaus 28.10.2015: Ouluhallin ison kokoustilan tilavuokran
poistamisesta 20.11.2015 /Niina Epäilys liikuntajohtaja
-toimikuntien ja neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien yhteistapaaminen
28.10.2015 / Katja Kuusela osallistui
-tapaaminen 29.10.2015 Viittomakielisten osallisuus Oulussa Lena Wenman
Finlandssvenska teckenspråkiga rf, projekt Accola / Katja Kuusela osallistui
-saapunut ALOITEVASTAUS 5.11.2015: OUKA/9400/2015 Oulun uimahallin
käytettävyyden ja turvallisuuden parantaminen / Matti Rautio, liikuntalaitospäällikkö
-yhteydenotto: Jäälin Vanhusten- ja Vammaisten Tuki ry pj. Tapani Siira, vapaita
esteettömiä asuntoja tarjolla.

117§

Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin tulevan seminaarimatkan järjestelyistä Valtakunnallisille
vammaisneuvostopäiville 3.-4.12.2015 Helsinkiin. Matkajärjestelyt on tehty.
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Päätös: Lisättiin asiantuntijasihteeri Katja Kuusela lähtiöiden joukkoon, hänen
nimensä oli jäänyt pois päätöksestä 6/2015 86§.
Pirkko Tähtelä poistui klo 14.46.
118§

Seuraava kokous 11.12.2015 kello 11
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

119§

Kokouksen päättäminen
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.04.

Oulussa 11.12.2015

Lasse Jalonen
puheenjohtaja

Katja Kuusela
sihteeri
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