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Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 11/2013
Aika
Paikka
Läsnä

Sihteeri
Poissa

pe 13.12.2013 klo 11.00 – 12.30
Oulu10, Torikatu 10, kokoushuone 142
Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Irja Jylhä, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Mika Huhtala, Oulun kaupunki/Yhdyskunta- ja ympäristö
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Tuija Kemppainen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Marja-Leena Kemppainen, Oulun kaupunginhallitus (saapui klo 12)
Lauri Louhivirta, varapuheenjohtaja, Kynnys ry
Hilkka Nivukoski, Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry
Seppo Matilainen, Kiimingin järjestöt
Kimmo Rundström, Oulun Selkäyhdistys ry
Riku Syrjälä, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Martti Tihinen, Yli-Iin järjestöt
Pirkko Tähtelä, Haukiputaan järjestöt
Katja Kuusela + henkilökohtainen avustaja
Anne Filali, Oulun kaupunki/Hyvinvointi
Jaana Potkonen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Sinikka Vuoti, Oulunsalon järjestöt
Nautittiin kokouksen yhteydessä joululounas.

Käsiteltiin
151§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
152§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
153§ Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin.
154§ Edellisen kokouksen pöytäkirjan 10/2013 hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin.
155§ Kevään kokousaikataulusta päättäminen
Päätös: Alustavasti sovittiin seuraavat kokousajat:
pe 10.1. klo 13
pe 31.1. klo 12
pe 28.2. klo 12
pe 21.3. klo 12
pe 11.4. klo 12
pe 9.5. klo 12
pe 30.5. klo 12
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156§ Työvaliokunnan kokouksesta päättäminen
Päätös: Sovittiin alustavasti työvaliokunnan kokousajaksi 17.1.2014 klo 15. Riku Syrjälä
osallistuu kokoukseen asiantuntijajäsenenä.
157§ Taloustilanne
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
158§ Terveiset kaupunginhallituksen ja vammaisneuvoston tapaamisesta 2.12.2013
Vammaisneuvostosta olivat paikalla: puheenjohtaja Lasse Jalonen, varapuheenjohtaja Lauri
Louhivirta, Jorma Inkamo, Kimmo Rundström, Riku Syrjälä, Martti Tihinen, Pirkko Tähtelä ja
sihteeri Katja Kuusela.
Kaupunginhallituksesta olivat paikalla: puheenjohtaja Riikka Moilanen, 1. varapuheenjohtaja
Vaili Jämsä-Uusitalo, Veikko Ervasti, Paula Grekelä, Juha Huikari, Juha Hänninen, Raimo
Järvenpää, Tuija Pohjola, Mikko Raudaskoski, Anne Snellman ja Anne-Maria Takkula,
Liitteenä vammaisneuvoston tausta-aineisto, joka oli toimitettu kaupunginhallituksen jäsenille
etukäteen. Tilaisuus oli keskusteleva ja hyvä avaus avoimelle dialogille. Tapaamisesta
toivottiin vuosittain toistuvaa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
159§ Vaasan vammaisneuvoston haaste asennetalkoisiin
Vaasan vammaisneuvosto kutsuu vammaisneuvostoja ympäri Suomen mukaan
Asennetalkoisiin. Kutsu on tullut Valtakunnallisen Vammaisneuvoston kautta. Vaasan
vammaisneuvosto on nimennyt vuoden 2014 "Asennetalkoo vuodeksi".
VETOOMUS VAMMAISTEN HENKILÖIDEN HUOMIOIMISEKSI PÄÄTÖKSENTEOSSA
"…Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo elämän eri osa-alueilla ovat meidän kaikkien asenteista kiinni.
Siksi haluamme vaikuttaa juuri niihin. Jokainen ihminen ansaitsee arvokkaan kohtaamisen.
Toivomme kiinnittävän päätöksenteossa huomiota, että vammaisten henkilöiden omaa
aktiivisuutta ja toimintamahdollisuuksia tuetaan, vammaisia henkilöitä ei syrjitä eikä heidän
ihmisoikeuksiaan loukata, lähipalveluja ja ympäristöä kehitetään kaikille saavutettavaksi, sekä
omaisten, vapaaehtoisten ja kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä vammaisten henkilöiden
tukemiseksi parannetaan.
Työ todetaan parhaaksi sosiaaliturvaksi ja osallisuus on saanut ihmisoikeuden luonteen.
Hallitusohjelma 2011- 2015 sisältää monia sekä vammaisten henkilöiden työllistymistä, että
osallisuutta tukevia toimenpidekirjauksia. Myös YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva
yleissopimus, jota Suomi ei ole ratifioinut. Suomen vammaispoliittinen ohjelma sisältävät
työelämän ja osallisuuden parantamiseen tähtääviä tavoitteita…"
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
160§ Palvelualueiden asiat
Ei ollut.
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161§ Tiedoksi
- lähtenyt pöytäkirjan ote 9.12.2013: Honkalakodin toiminnan esittely / kehitysvammaisten
asumisyksikkö / Merja Halonen, tilaaja-asiantuntija, Hyvinvointipalvelut
- saapunut: mediatiedote 2.12.2013: Invalidiliitto ja Kynnys tyytyväisiä
oikeuskanslerin kannanottoon: Ympäristöministeriön toimivaltaan ei kuulu
esteettömyysmääräysten lieventäminen kuntatasolla
- saapunut: esteettömyystiedote 4/2013 / Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE
- saapunut: tiedote, Aleksinkulman tulevaisuutta pohditaan työryhmässä
- saapunut: avoin kutsu Aleksinkulman toimijoille ja tilojen käyttäjille
162§ Muut esille tulevat asiat
Pohdittiin Oulun kaupungin hissiavustusten jatkoa. Tuli esille esitys, että vammaisneuvosto
tekisi esityksen kaupungin avustuksen korottamisesta 10 %:sta 15 %:iin. Otetaan selvää kuka
on Oulun kaupungilla konsulttina hissiasioissa.
163§ Seuraava kokous
Päätös: Pidetään tarvittaessa pe 10.1.2014. klo 13.
164§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen kaikkia vuoden 2013 hyvästä ja tehokkaasta
työskentelystä ja toivottaen hyvää joulua.
Oulussa

________________________
Lasse Jalonen
puheenjohtaja

________________________
Katja Kuusela
sihteeri
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Oulun kaupunginhallitukselle

VAMMAISNEUVOSTON KÄRKITEEMAT
Henkilökohtaisen Avun Keskus Ouluun
Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa
toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella. Vammaispalvelulain mukaan
vaikeavammaisilla on subjektiivinen oikeus henkilökohtaiseen apuun. Henkilökohtainen apu on
saajalleen maksutonta.
Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua kolmella tavalla
1. Työnantajamalli
Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta
aiheutuvat kustannukset työnantajan maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja
korvauksineen sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut.
2. Palveluseteli
3. Oma tai ostopalvelu
Vammaispalvelulain (8§d 3. mom.) mukaan kunnan on myös annettava riittävästi ohjausta ja
neuvontaa henkilökohtaisten avustajien työnantajille työnantajuuteen ja -johtajuuteen liittyen.
Lintulammen asukasyhdistys ry:n Minun elämäni -projektin ja Oulun Invalidien Yhdistys ry:n
Wep-projektin kokemusten mukaan Oulussa kaivataan kipeästi koordinoitua ohjausta ja
neuvontaa sekä sijaisvälitystä. Henkilökohtaisen Avun Keskus helpottaisi sekä
Palveluohjausyksikön työntekijöiden että vaikeavammaisten palvelun käyttäjien työtä hoitaa
henkilökohtaiseen apuun liittyviä järjestelyjä rekrytoinnista sijaisvälitykseen.
Lintulammen asukasyhdistys ry ja Oulun Invalidien Yhdistys ry valmistelevat yhteistyössä Oulun
kaupungille esitystä Henkilökohtaisen Avun Keskuksen perustamisesta Ouluun.
Toteutuminen: vuonna 2014.

Vammaisten mahdollisuus tehdä työtä
"Sosioekonomisesta näkökulmasta vammaisten yhdenvertainen ja laaja-alainen osallisuus
työhön ja tuloihin ei yhteiskunnassa toteudu pientä joukkoa lukuun ottamatta. Erityisen vaikea
tilanne on niillä, joilla terveydentilan vajavuudet yhdistyvät koulutustason alhaisuuteen tai
koulutuksen puutteeseen…
Vammaispoliittisen ohjelman, VAMPO:n, yhtenä kärkenä painotetaan toimenpiteitä, joilla
parannetaan vammaisten henkilöiden sosioekonomista asemaa ja torjutaan köyhyyttä. Työ on
tehokkain keino aikaansaada kestäviä parannuksia vammaisten henkilöiden elämässä ja
yhteiskuntaan integroitumisessa." (Lähde: THL/Kaventaja)
Vammaisten työllistämiseksi kaupungin tulisi:
- varmistaa, ettei kaupungin rekrytoinneissa tapahdu syrjintää
- kehittää avointa ja suvaitsevaista ilmapiiriä osatyökykyisten työllistämiseksi
- ottaa palveluita kilpailuttaessa käyttöön myös sosiaaliset ja yhteiskunnalliset kriteerit
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Toteutuminen: kuluvalla vaalikaudella

Vammaisasiamiehen toimen perustaminen Ouluun
Yhteiskunnan rakenteelliset esteet ja vallitsevat asenteet rajoittavat vammaistenihmisten
itsenäistä suoriutumista, itsemääräämisoikeuttaja yhteiskunnallista osallisuutta kaikkina
ikäkausina (VAMPO 2011-2015). Vammaisasiamiehen tehtävänä on edistää vammaisten ja
liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa
yhdenvertaisena kaupunkilaisena.
Vammaisasiamies mm. toimii asiantuntijana kaupungin työryhmissä, kehittämishankkeissa ja
projekteissa vammaisuuteen ja palvelujen saavutettavuuteen liittyvissä asioissa sekä toimii
vammaisneuvoston sihteerinä.
Toteutuminen: kuluvalla vaalikaudella

Kehitysvammaisten kuntalaisten asuminen
Laatusuositukset velvoittavat, että kehitysvammaisten ihmisten asuminen järjestetään tavallisilla
asuinalueilla normaaleissa asunnoissa joko omassa asunnossa tai pienissä asuinryhmissä.
Kustannussäästöjen tavoitteleminen suuria asumisyksikköjä perustamalla johtaa uusiin
laitosmaisiin ratkaisuihin. Pitkällä tähtäyksellä ne tulevat kuitenkin kalliiksi heikentämällä
asukkaidensa elämänlaatua ja sitä myötä omaehtoista suoriutumista ja elämänhallintaa.
Säästöt voivat jäädä lyhyelläkin aikavälillä näennäisiksi tai kääntyä lisäkustannuksiksi.
Piilokustannuksia voi tulla nopeasti mm. akuuttien mielenterveyden ongelmien lisääntymisen tai
kriisipaluumuuttojen kautta.
Kehitysvammaisten ihmisten ja heidän omaistensa kanssa tehtävä yhteistyö ja
asiakaspalautteen huomioiminen on äärimmäisen tärkeää samoin kuin oikea-aikainen ja
asiallinen tiedottaminen.
Palveluiden kilpailuttamisessa pitäisi ottaa enemmän huomioon palveluiden laatu ja se miten
palvelun tarjoaja aikoo palvelun toteuttaa, esim. henkilöstöresurssit ja erilaiset turvallisuuteen
liittyvät näkökohdat.
Toteutuminen: kuluvalla vaalikaudella
LIsätietoja:
http://www.thl.fi/fi_FI/web/kaventaja-fi/eriarvoisuus/vahemmistot/vammaisuus/tyollistyminen /
http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/vammaispalvelujen-kasikirja/

