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Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 2/2013
Aika
Paikka
Läsnä

Vierailija

Sihteeri
Poissa

pe 22.3.2013 klo 12 - 14.35
Oulu10, Torikatu 10, kokoushuone 142
Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Anne Filali, Oulun kaupunki/Hyvinvointi
Mika Huhtala, Oulun kaupunki/Yhdyskunta- ja ympäristö
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Irja Jylhä, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Marja-Leena Kemppainen, Oulun kaupunginhallitus
Lauri Louhivirta, varapuheenjohtaja, Kynnys ry
Seppo Matilainen, Kiimingin suuralue
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 suuralue
Pirkko Tähtelä, Haukiputaan suuralue
Sinikka Vuoti, Oulunsalon suuralue
Heidi Niemelä
Leena Joensuu
Mervi Uusimäki
Helena Hemmilä
Katja Kuusela
Tuija Kemppainen, Sivistys- ja kulttuuri

Käsiteltiin
17§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
18§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
19§ Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin pienin muutoksin.
20§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan 1/2013 hyväksyminen
Hyväksyttiin.
Tiedoksi työvaliokunnan muistio 1/2013
Merkittiin tiedoksi.
21§ Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan esittely,
projektisuunnittelija Heidi Niemelä, Oulun kaupunki
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Kuultiin Heidi Niemelän esitys kuntalaisvaikuttamisesta ja yhteisötoiminnasta.
Oulussa yhteisötoiminta on vilkasta, se koostuu 22 alueellisesta yhteistyöryhmästä,
joiden toiminta on kaikille kuntalaisille avointa. Toimintaa koordinoi viisi
kuntalaisvaikuttamisen koordinaattoria. Oulussa on tällä hetkellä 15 asukastupaa,
joita asukasyhdistykset pyörittävät kaupungin tuella. Lisätietoa
kuntalaisvaikuttamisesta ja yhteisötoiminnasta
http://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/etusivu
Todettiin, että vammaisneuvoston olisi hyvä jalkautua esittelemään toimintaansa
asukastuville ja yhteistyöryhmille. Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta on mitä
parhainta vaikuttamistoimintaa. Vierailukutsuihin vastataan resurssien mukaan.
Ollaan myös itse aktiivisia mahdollisuuksien mukaan.
22§ Höyhtyän suuralueen esteettömyysselvitys, Plaana Oy, suunnittelija Leena
Joensuu
Kuultiin suunnittelija Leena Joensuun esitys. Mukana oli myös Mervi Uusimäki
liikuntavirastosta. Kartoitus liittyy Oulun kaupungin strategiaan ja sen tilaaja on
Oulun kaupungin katu- ja viherpalvelut. Kartoitus on rajattu katualueiden
esteettömyyden tarkasteluun, joten siinä ei oteta kantaa julkisten rakennusten
erityistason esteettömyysvaatimuksiin. Mäntylän kaupunginosa oli rajattu tämän
tarkastelun ulkopuolelle. Kartoitus ei myöskään ota kantaa talvikunnossapitoon.
Kartoituksessa oli erityisesti kiinnitetty huomiota alueisiin, joissa on paljon esim.
palveluasumista; Taka-Lyötty, Höyhtyän terveysaseman ja ostoskeskuksen
lähialueet. Liikuntavirasto oli mukana tarkastelemassa urheilualueiden
esteettömyyttä ja selvittämässä minkälaisilla toimenpiteillä niitä voitaisiin kehittää
esteettömämmiksi. Kartoituksessa oli käytetty Invalidiliiton suosituksia.
Kartoituksessa esille tulleet korjaustarpeet on ilmoitettu tilaajalle ja tilaaja tekee
korjauksia kiireellisyysjärjestyksessä. Vammaisneuvoston ja vammaisjärjestöjen
asiantuntijuutta ei kartoituksessa käytetty, koska tilaaja ei sitä ollut vaatinut. Päätös: Vammaisneuvosto esittää lausuntonaan, että esteettömyyskartoituksien
tilaajan tulee huomioida tarjouspyyntöä laadittaessa käyttäjänäkökulma. Projektin
ohjausryhmässä tulisi olla vammaisneuvoston edustus. Näin varmistettaisiin, että
kartoituksen toteuttaja ottaa vammaisneuvoston ja vammaisjärjestöjen
kokemusasiantuntijuuden käyttöön, kuten esim. Tuiran esteettömyyskävelyssä.
Vammaisneuvosto huomauttaa, että esteettömyyskartoituksissa katualueiden
lisäksi tulee tarkastella myös julkisten rakennusten esteettömyyttä, sillä
esteettömällä liikkumisella ei ole paljoakaan merkitystä, jos palvelut eivät ole
saavutettavia.
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Toimitetaan lausunto sekä esittelijälle että katu- ja viherpalveluille.
23§ Kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan siirto sivistys- ja
kulttuuripalveluihin, palveluesimies Anne Filali, Hyvinvointipalvelut
Selvityksen kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan
järjestämisestä esittelivät Anne Filali ja Helena Hemmilä.
Oulun kaupungissa toteutetaan tällä hetkellä perusopetus- ja kehitysvammaisten
erityishuoltolain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa. Tällä hetkellä Hyvinvointipalvelut järjestää kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan.
Suuri osa toiminnassa mukana olevista työntekijöistä toimii kuitenkin
pääsääntöisesti opetuspalveluiden koulunkäynninohjaajina.
Selvitystyöryhmä esittää kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnan järjestämisvastuun siirtämistä Sivistys- ja kulttuuripalveluihin
1.8.2013 alkaen. Siirto vähentäisi kuljetuspalveluiden tarvetta. Järjestelyllä
hyödynnettäisiin yhden vastuujärjestäjän tuomat synergiaedut. Henkilöstön
osaaminen ja työpanos saataisiin myös tehokkaammin käyttöön. Työntekijät,
seitsemän vakanssia, siirtyisivät vanhoina työntekijöinä Hyvinvointipalveluista
Kulttuuri- ja sivistyspalveluihin.
Kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat
hakemukset käsiteltäisiin ja päätökset tehtäisiin jatkossakin
palveluohjausyksikössä. Myös kuljetuksia koskevat päätökset tekee
sosiaalityöntekijä.
Päätös: Vammaisneuvosto esittää lausuntonaan, että kehitysvammaisten
erityishuoltolain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta on hyvä siirtää Sivistys- ja
kulttuuripalveluihin. Synergiaetujen lisäksi positiivisena nähdään lasten
yhdenvertaisen kohtelun paraneminen. Vammaisneuvosto edellyttää, että
kehitysvammaisten lasten erityistarpeista huolehditaan eikä tähän työhön
kiinnitettyjä työntekijäresursseja siirretä muihin tehtäviin. Vammaisneuvosto
edellyttää myös, että kehitysvammaisten lasten kanssa työskentelevillä on työhön
vaadittava pätevyys/koulutus. Myös esim. yksilöterapioiden vaatimat
tilakysymykset tulisi ratkaista siten, että terapioita on mahdollista järjestää aamu- ja
iltapäivätoiminnan tiloissa. Vammaisneuvosto suosittaa, että toiminnalle nimetään
vastuuhenkilö, joka toimintaa koordinoi.
24§ Valtakunnallisen vammaisneuvoston pääsihteeri Sari Loijaksen vierailu
sekä vammaisneuvoston jäsenten koulutustilaisuus
Järjestetään maanantaina 13.5.2013 iltatilaisuus vammaisjärjestöjen edustajille kuin
myös luottamushenkilöille ja viranhaltijoille aiheena ajankohtaiset vammaispoliittiset
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kysymykset. Tiistaina 14.5. järjestetään aamupäivällä vammaisneuvoston jäsenille
koulutusta vammaisneuvostotyöskentelystä.
Päätös: Kutsutaan valtakunnallisen vammaisneuvoston pääsihteeri Sari Loijas
luennoimaan ja kouluttamaan em. aikoina. Työvaliokunta jatkaa asian valmistelua.
25§ OIY:n selvitys Henkilökohtaisen Avun Keskuksesta
Käsiteltiin toiminnanjohtaja Jussi Lotvoselta saapunut kirjallinen selvitys, tarpeesta
perustaa Ouluun Henkilökohtaisen Avun keskus.
Henkilökoht ainen apu on Vammaispalvelulain mukainen kunnan järjestettävä
palvelu. Yksi järjestämistapa on, että vammainen toimii itse työnantajana, jolloin
vammaisella säilyy itsemääräämisoikeus omiin asioihin. Työnantajuudessa on
kuitenkin kosolti asioita, joihin useimmat vammaiset henkilökohtaisten avustajien
työnantajat tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa. Tähän ”kädestä pitäen ohjaukseen”
kaupungilla ei resursseja ole.
Henkilökohtaisen avun keskus helpottaisi niin palveluohjausyksikön työntekijöiden,
vammaisten työnantajien kuin avustajienkin toimintaa. Vammaisneuvosto suhtautuu
myönteisesti ajatukseen Henkilökohtaisen Avun Keskuksesta.
Päätös: Työvaliokunta muotoilee asiasta kannanoton, joka toimitetaan
Hyvinvointipalveluihin sosiaalijohtaja Sirkka-Liisa Ollille.
26§ Palvelualueiden asiat
Ei ollut.
27§ Tiedoksi
Lähteneet lausunnot
- 1.3.2013 Kivikkokankaan päiväkoti, Saila Palviainen, Arkkitehti
SIPARK OY
Saapuneet
- vastaus: 6.3.2013 aloitteeseen Samanlainen - erilainen vanhemmuus SAMATprojektin yhteistyöaloitteeseen (Ouka 5962/01/2012 12.11.2012), Sirkku
Pikkujämsä terveysjohtaja ja Tuula Tähtinen palvelujohtaja, terveyspalvelut
- tiedote: Valtakunnallinen vammaisneuvosto 1/2013
- uutiskirje: VATES-säätiö 1/2013
- yhteydenotto: Avustaja- tai saattajakortti henkilökohtaiselle avustajalle (liite)
- vastaus: 19.3.2013 Mari-Leena Talvitien sähköposti joukkoliikennejaoksen
kokoonpanosta, johon ei johtosäännön mukaan voida vammaisneuvoston
edustajaa nimetä (viite ouka vane pk 1/9§)
Muuta
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- Henkilökohtaisen avun järjestämisen kehittämistä koskeva yhteistyötapaaminen,
ke 27.2.2013 / Lasse Jalonen, Jorma Inkamo, Riku Syrjälä, Pirkko Tähtelä, Katja
Kuusela
- Samanlainen - erilainen vanhemmuus -projektin 1-vuotissynttärikahvit 13.3.2013 /
Lasse Jalonen
- Yhteistyötapaaminen Oulun Invalidien Yhdistys ry:n toimijoiden kanssa 19.3.2013
/ Lasse Jalonen, Katja Kuusela
28§ Muut asiat
Keskusteltiin Mari-Leena Talvitien sähköpostiviestistä koskien
joukkoliikennejaoksen kokoonpanoa, johon ei johtosäännön mukaan voida
vammaisneuvoston edustajaa nimetä.
Päätös: Laaditaan esitys, jossa jaoston johtosääntöä vaaditaan muutettavaksi.
Työvaliokunta laatii esityksen.
Keskusteltiin joukkoliikennetaksoista.
29§ Seuraava kokous 19.4.2013 klo 12.00 - 14.30
30§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.35.

Oulussa 19.4.2013

Katja Kuusela
sihteeri

Lasse Jalonen
puheenjohtaja
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