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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 8/2012
Aika
Paikka
Läsnä

Sihteeri
Poissa

ti 18.9.2012 kello 13.30 - 15.45
Oulu10, Kokoushuone 156
Unto Lampinen, puheenjohtaja, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Lasse Jalonen, varapuheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Anne Filali, Hyvinvointipalvelut/Palveluohjausyksikkö
Timo Huusko, Kynnys ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Irja Jylhä, Opetustoimi
Marja-Leena Kemppainen, kaupunginhallitus
Maarit Niva, Hyvinvointipalvelut
Veli-Matti Pyhänniska, Nuorisoasiainkeskus
Martti Tihinen, Yli-Iin vanhus- ja vammaisneuvosto
Virpi Rajala, Liikuntavirasto
Sirkka Rautio, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry
Pirkko Tähtelä, Haukiputaan vammaisneuvosto
Katja Kuusela
Mikko Marjomaa, Kiimingin vammaisneuvosto
Juhani Nissilä, Oulunsalon vanhus- ja vammaisneuvosto
Sakari Murtovaara, Oulun seudun MS-yhdistys

Käsiteltiin
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen 7/2012 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
Tiedoksi työvaliokunnan muistio 7/2012
Merkittiin tiedoksi.
5. Vammaisneuvoston taloustilanne elokuun 2012 loppuun mennessä
Merkittiiin tiedoksi.
6. Hyvinvointipalveluissa meneillään olevat projektit sekä mielenterveys- ja
päihdeselvitys 2012, Maarit Niva, Oulun kaupungin Hyvinvointipalvelut
Kuultiin Maarit Nivan selostus Hyvinvointipalveluissa meneillään olevista
hankkeista ja useista selvityksistä. Päihde- ja mielenterveysselvitys on esitelty
sotelautakunnalle maaliskuussa, kouluterveyskysely huhtikuussa sekä sosiaali- ja
potilasasiamiesten selvitykset toukokuussa.
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AVAUS-hanke, tulevaisuuden sote-palveluita kehittävä kansallinen hanke.
http://www.ouka.fi/avaus
www.innokyla.fi
Kuultiin, että Uuden Oulun vammaisneuvostoasia on yhdistymishallituksen
käsittelyssä 19.9.2012.
Käytiin vilkas keskustelu ja merkittiin selostus tiedoksi. Sihteeri toimittaa esityksen
vammaisneuvoston jäsenille sähköpostitse.
7. Vammaisystävällisen liikkeen/toimijan hakujulistus 2012
Päätettiin julistaa perinteinen vammaisystävällisen liikkeen/toimijan haku auki.
Esitykset tulee toimittaa sihteerille 30.10.2012 mennessä. Perusteltuja esityksiä
pyydetään vammais- ja kansanterveysyhdistyksiltä.
8. Kangasrouskun asukkaiden omaisten tekemä reklamaatio
Merkitään tiedoksi ja otetaan kantaa tarvittaessa, sen jälkeen kun sosiaali- ja
terveyslautakunta on tehnyt omat selvityksensä. Asia on keskeneräinen.
9. Esitys Raatin uimahallin sisäänkirjautumispäätteen uusimiseksi
Yksityishenkilö on ottanut yhteyttä Raatin uimahallin sisäänkäynnistä:
”Raatin uimahallilla sisäänkirjautumisen yhteydessä maksullisiin ryhmiin ... on
näpsyteltävä koodinumero. Koodin näppäimistö on erittäin pieni ja
valaisemattomassa paikassa. Kirkas valo tulee suoraan näppäilijän silmiin. Mikäli
ikääntyvällä on hämäränäkö ei näppäimistön numeroita ja enter- painiketta
yksinkertaisesti näe. Portti ei aukea ilman näppäimistön käyttöä maksullisille
ryhmäläisille.”
Liikuntaviraston vastaus: Lukijaa ei ole mahdollista vaihtaa toisenlaiseen.
Palvelupisteen henkilöstöllä on jo nyt käytäntö, että he päästävät mm.
liikuntarajoitteiset ja ikääntyneet joilla portista kulkeminen on vaikeaa, kulkemaan
salille invaovesta. Asiakas voi pyytää oven avaamista palvelupisteestä.
10. Hallintokuntien asiat
Ei ollut.
11. Tiedoksi
- Maahanmuuttajat kuntoutuksen asiakkaina seminaari
ke 12.12.2012 klo 9.30 -16, Helsinki
Järjestäjät: Invalidiliitto ry ja Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma
- Apuvälinekeskuksen vastaus Kynnys ry:n aluesihteerin tiedusteluun
Työvaliokunta esittää Marja Rahkolan kutsumista vammaisneuvoston kuultavaksi
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12. Saapuneet kirjeet
- STM ohje kunnallisille vammaisneuvostoille
- Teknisen Keskuksen suunnitelmat ja hankkeet:
www.ouka.fi/tekninen/suunnitelmat
13. Lähteneet kirjeet/lausunnot
- 17.9.2012 kannanotto ”Tavaratalon sisäänkäynnin esteettömyys”, Oulun Anttila
- 10.9.2012 kutsu työllisyystoimikunnan puheenjohtaja Miia Hirsikangas-Haataja
- 3.9.2012 lausunto Dementiakoti Merikotkantie, Hannu Kangas
Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy
- 3.9.2012 lausunto Honkala-koti, Mikko Kämäräinen Linja Arkkitehdit Oy
- 3.9.2012 lausunto Caritaksen palvelutalo/Tuiran Matriitti, Martti Karsikas
Arkkitehtitoimisto Karsikas Oy
14. Muut esille tulevat asiat
- Pyydetään Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja ympäristön
yleissuunnitelman esittelyä seuraavaan kokoukseen.
- Liitteenä Kehitysvammaisten asumisen neuvottelukunnan kannanotto
kunnallisvaalien alla ”Hankintalain ja käytäntöjen muuttaminen”
15. Seuraava kokous ti 9.10. klo 13.30 - 16.00 (h. 156)
Todettiin.
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.45.

Oulussa 9.10.2012

Katja Kuusela
sihteeri

MERK. Unto Lampinen
puheenjohtaja

Liite
HANKINTALAIN JA HANKINTAKÄYTÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
KEHITYSVAMMA-ALAN ASUMISEN NEUVOTTELUKUNNAN PERUSVIESTI JA
TAVOITTEET:
VAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT JA MUU JOKAPÄIVÄISEN ELÄMÄN
APU JA TUKI IRROTETAAN HANKINTALAIN PIIRISTÄ
1. Kehitysvammaisen henkilön ja hänen läheisensä ääni ei kuulu nykyisessä
hankintamenettelyssä. Asiakkaan valinnanoikeuden varmistamisen tulee olla
hankintamenettelyn kehittämisen lähtökohtana. Asiakkaat ja heidän läheisensä eivät ole
tällä hetkellä osallisia hankintaprosessissa eivätkä he pysty vaikuttamaan itseään
koskeviin asioihin. Tämä heijastuu asenteina ja käytäntöinä myös arkeen ja
palvelutuotantoon. Suomessa on EU-tason kirein hankintalaki, joka johtaa tähän
asetelmaan. Asiakkaan aseman huomioon ottamiseen julkista valtaa ja palveluntuottajia
velvoittaa ennen kaikkea YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimus, jonka keskeinen
vaatimus ja henki on, että vammaisten henkilöiden tulee olla kaikessa subjekteja,
aktiivisia toimijoita ja päätöksentekijöitä ja tähän on heillä oikeus saada tukea.
KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN JA HEIDÄN LÄHEISTENSÄ ASEMAA ON
VAHVISTETTAVA HANKINTAPROSESSISSA
2. Nykyinen hankintalaki ei johda pitkäaikaiseen ja kestävän kehityksen mukaiseen
palvelutuotantoon. Nykyisen kaltainen kilpailutus sopii huonosti kehitysvammaisten
henkilöiden asumispalveluiden järjestämiseen, koska yksilöiden avun ja tuen tarpeet
poikkeavat suuresti toisistaan. Hankintalaki edellyttää vertailukelpoisia tarjouksia, mikä
johtaa pakettiratkaisuihin, jotka eivät sovellu tuen tarpeiltaan hyvin erilaisille asiakkaille.
Tämä voi johtaa sekä yli- että alihintaisiin tarjouksiin. Todellisilla, arkeen vaikuttavilla
laatutekijöillä ei ole ollut merkitystä hankinnoissa. Kuntien on hylättävä hankintalain 63
§:n mukaisesti alihintaiset tarjoukset, joilla vallataan ns. markkinoita. On aina
varmistettava yksilöllinen avun ja tuen tarve ja sen toteuttaminen kestävällä tavalla
hankintaprosessissa.
KUNNAN MAHDOLLISUUKSIA SOSIAALIPOLIITTISIN PERUSTEIN TEHTÄVÄÄN
HANKINTAAN ON LISÄTTÄVÄ NYKYISEN HALLITUKSEN HALLITUSOHJELMAN
MUKAISESTI. VAMMAISTEN HENKILÖIDEN KOHDALLA MYÖS
SUORAHANKINTAMAHDOLLISUUTTA TULEE LISÄTÄ.
3. Muutto on moniportainen kokonaisuus, joka sisältää mm. avun ja tuen tarpeen
kartoituksen, muuttovalmennuksen, rakentamisen suunnittelun ja toteutuksen,
palvelutuotannon, muuton ja kotiutumisen. Siirtymistä laitosasumisesta tai
lapsuudenkodista tavalliseen asumiseen ei pystytä tekemään hyvällä ja kestävällä tavalla,
mikäli kilpailutetaan kokonaisuudesta vain yhtä osaprosessia kerrallaan. Euroopan
unionissa laadittiin vuonna 2009 mietintö laitoshajautuksesta ja sen hyvistä periaatteista.
Keskeinen lähtökohta on kehitysvammaisen henkilön ja hänen läheistensä osallisuus
kaikissa vaiheissa. Hankintalaki johtaa Suomessa huonoihin tuloksiin kehitysvammaisten
henkilöiden näkökulmasta. Meillä on nyt jo esimerkkejä siitä, että omaiset eivät lähde
mukaan ko. prosesseihin, kun kilpailutus johtaa epäeettisiin tuloksiin ja seurauksiin.
KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISESSA PITÄÄ MAHDOLLISTAA
KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KANNALTA TARKOITUKSENMUKAISET
SUORAHANKINNAT JA KOKO PROSESSIN YHDISTÄMINEN AINA KEHITYSVAMMAISIA
HENKILÖITÄ JA HEIDÄN LÄHEISIÄÄN KUUNNELLEN JA OIKEUSASEMA TURVATEN.
VALMISTEILLA OLEVA EU:N UUSI HANKINTADIREKTIIVI ANTAA TÄHÄN UUSIA
MAHDOLLISUUKSIA, JOTKA ON KANSALLISESSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ
HYÖDYNNETTÄVÄ.

