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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 10/2012
Aika
Paikka
Läsnä

Sihteeri
Poissa

ti 30.10.2012 kello 13.30 - 16.00
Oulu10, Kokoushuone 156
Unto Lampinen, puheenjohtaja, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Lasse Jalonen, varapuheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Irja Jylhä, Opetustoimi
Mikko Marjomaa, Kiimingin vammaisneuvosto
Sakari Murtovaara, Oulun seudun MS-yhdistys
Maarit Niva, Hyvinvointipalvelut
Veli-Matti Pyhänniska, Nuorisoasiainkeskus
Virpi Rajala, Liikuntavirasto
Sirkka Rautio, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry
Martti Tihinen, Yli-Iin vanhus- ja vammaisneuvosto
Taimi Turves, Oulun Sydänyhdistys
Pirkko Tähtelä, Haukiputaan vammaisneuvosto
Katja Kuusela
Anne Filali, Hyvinvointipalvelut/Palveluohjausyksikkö
Marja-Leena Kemppainen, kaupunginhallitus
Juhani Nissilä, Oulunsalon vanhus- ja vammaisneuvosto

Käsiteltiin
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiiin läsnäolijat ja toivotettiin Taimi Turves Oulun Sydänyhdistyksestä
tervetulleeksi vammaisneuvostoon. Turves tulee Timo Huuskon tilalle. Asia on
viety kaupunginhallitukselle vahvistettavaksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen 9/2012 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
Tiedoksi työvaliokunnan muistio 9/2012
Merkittiin tiedoksi.
5. Vammaisneuvoston taloustilanne
Merkittiin tiedoksi
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6. Samanlainen - erilainen vanhemmuus SAMAT -projektin esittely
Tanja Roth projektipäällikkö ja Minna Kyngäs palveluohjaaja
SAMAT on Kynnys ry:n ja Oulun Invalidien Yhdistys ry:n yhteinen projekti, jota
koordinoi Kynnys ry ja rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Tärkeimpänä
tarkoituksena projektilla on vammaisten vanhemmuuden tukeminen, koska vielä
tänä päivänäkin vammaisten vanhemmuus ja ylipäänsä seksuaalisuus ovat
tabuja.Toimintamuotoina ovat vertaisryhmät, perhetapahtumat, neuvonta ja
ohjaus sekä seksuaalioikeuksista tiedon jakaminen vammaisille nuorille.
Projektin kohderyhmänä ovat myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka
kohtaavat vammaisia vanhempia asiakastyössään. Heille järjestetään koulutusta
ja kootaan tietopaketteja vammaisen asiakkaan kohtaamisesta sekä tuodaan
vahvasti esille asiaa ihmisoikeusnäkökulmasta.
Projekti toimii Pohjois-Suomen alueella sekä Kainuussa. Internet-sivuilta löytyvät
jo olemassa olevat ryhmät sekä puhelinneuvonta-ajat:
http://www.samat.kynnys.fi/
Keskusteltiin vilkkaasti nimenomaan kehitysvammaisten vanhemmuudesta ja
oikeudesta perheeseen. Tanja Roth kertoi, että kehitysvammaiset ovatkin
nousseet yhdeksi suureksi asiakasryhmäksi myös SAMAT-projektille. Roth on
käynyt luennoimassa jo usealle kehitysvammaisten ryhmälle.
Tanja Roth mainitsi, että neuvolat olisi tärkeä yhteistyökumppani, mutta että
Oulun kaupungin neuvolatoiminnasta ei vielä ole vastattu yhteydenottopyyntöön.
Päätettiin, että vammaisneuvosto tekee aloitteen Oulun kaupungin
neuvolatoiminnalle, että se ottaisi SAMAT-projektin tarjoaman yhteistyöpyynnön
vastaan. Lähetetään tästä pykälästä pöytäkirjan ote sosiaali- ja
terveyslautakunnalle tiedoksi.
7. Alueellisen apuvälinekeskuksen kuulumisia
Marja Rahkola toimialuejohtaja
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon apuvälinepalvelut keskitettiin
1.1.2011 alkaen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin uuteen
apuvälinekeskukseen. Tällainen järjestely ei ole kovinkaan tavallinen, mutta sillä
on haettu tehokkuutta, sillä nyt asiantuntijuus, palvelu ja päätöksen teko ovat
samassa paikassa.
Alueellinen apuvälinekeskus vastaa koko sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon
sekä seuraavien kuntien apuvälinepalveluista: Hailuoto, Haukipudas, Kempele,
Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Oulunsalo, Tyrnävä ja Yli-Ii.
Toimipiste on Rehapoliksessa Kiviharjuntie 4-6, avoinna neljänä päivänä viikossa.
Viikonloppupäivystystä ei ole.
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Alaraaja-asiakkaat on kaikki katsottu henkilökohtaisella käynnillä, mikä on
aiheuttanut ruuhkaa ja hoitotakuista oli vaikea keväällä pitää kiinni. Nyt kun kaikki
asiakkaiden tilanteet on kartoitettu, voidaan tehdä ”paperipäätöksiä”. Tällä
hetkellä tehdään prosessikuvauksia, joiden tarkoituksena on tehostaa toimintaa.
Apuvälineet ovat yksilöllisiä ja niihin joudutaan usein tekemään muutoksia, jotta
ne soveltuvat käyttäjilleen. Tämän vuoksi ne on haettava itse
apuvälinekeskuksesta. Yli-Iissä on oma jakelupiste. Huollot tehdään Oulussa.
Apuvälinekeskus järjestää apuvälineiden huoltokuljetuksia, mistä pitää kuitenkin
olla aina päätös. Apuvälineitä ei voi viedä mihin tahansa huoltoon.
Rahkola kertoi, että apuvälinekeskuksen toiminnasta kootaan asiakaspalautetta
kaksi kertaa vuodessa. Lainaamosta palaute on pääasiassa positiivista. Rahkola
korosti, että palautetta kannattaa myös antaa pitkin matkaa - sen avulla
palvelua voidaan kehittää
Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että uusien käytäntöjen muotoutuminen vie aina
oman aikansa. Valitettavasti muutosvaiheista kärsii aina asiakas, jolle palvelu on
arjen sujumisen vuoksi erittäin tärkeää.
Vammaisneuvosto esittää, että viikonloppupäivystysasiaa tulisi selvittää.
Yhteistyötä voisi miettiä Oulun kaupungin vammaispalveluiden kanssa. Akuutit,
välttämättömien apuvälineiden huollot tulisi hoitua myös virka-ajan ulkopuolella.
8. Hallintokuntien asiat
- Maarit Niva esitteli asian: käsillä on Uuden Oulun Vanhuspalveluiden
harmonisointi. Niva esittää, että työvaliokunta käsittelee ja tuo asian seuraavan
vammaisneuvoston kokouksen käsiteltäväksi. Hyväksyttiin esitys.
9. Oulun vammaisystävällisen liikkeen/toimijan valinta vuodelle 2012
Valittiin vammaisystävälliseksi liikkeeksi Linnanmaan Prisma
Kauppalinnankuja 1-3, Oulu
Perustelut:
”Liike on esteetön, siellä on hyvä valaistus ja hyllyjen väliset käytävät
ovat leveät. Näkö- tai liikuntavammainen asiakas saa neuvonnasta avukseen
myyjän tuotteita etsimään.”
Kunniamaininta päätettiin myöntää Oskarin Kellarille Uusikatu 26, 2. krs, Oulu
Perustelut:
”Toiseen kerrokseen pääsee ajamaan autolla tai kadulta hissillä, tilavia käytäviä
myöten tilaviin kabinetteihin tai ruokailutilaan.”
Palkitsemistilaisuus järjestetään vammaisneuvoston jäsenten valintakokouksen
yhteydessä ke 21.11.2012 alkaen kello 18, Kirkkotorin koulutuskeskuksessa,
Asemakatu 5.
10. Henkilökohtaisen Avun Keskus, työvaliokunnan esitys liite 1
Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi.
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11. Uuden Oulun vammaisneuvoston muodostaminen / uudelleen käsittely
Sihteeri esitteli asian. Esitys Uuden Oulun vammaisneuvoston kokoonpanosta on
valmisteluprosessissa muuttunut olennaisesti siitä esityksestä, jonka Uuden
Oulun vammaisneuvostojen edustajat laativat kokouksessaan 18.4.2012.
Vammaisneuvosto pyytää yhdistymishallitusta korjaamaan Osallisuuden- ja
vaikuttamisen toimintaohjelmassa (Dnro 1517) olevan tekstin, jossa
vammaisneuvoston jäseniksi on kaavailtu myös kunnallispolitikkoja. Uuden Oulun
vammaisneuvostossa halutaan säilyttää vammaisten ja viran- ja toimenhaltijoiden
tekemä yhteistyö. Viran- ja toimenhaltijat edustavat arkista perustyötä, johon
vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeuden, oikeuksien valvonnan sekä
osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien vahvistaminen tiiviisti liittyy.
Ohjelmatekstiksi esitetään:
7.6 Vammaisneuvosto
Vammaispalvelulain 13§ perusteella kunnanhallitus voi asettaa
vammaisneuvoston, jonka tehtävänä on edistää ja seurata
kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten
henkilöiden näkökulmasta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja
esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä
vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa. Vammaisilla sekä
heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee vammaisneuvostossa olla
riittävä edustus.
Vammaisneuvosto toimii osaltaan YK:n vammaissopimuksen toimeenpanossa ja
seurannassa paikallistasolla. Vammaisneuvosto seuraa myös VAMPO:n
toimenpiteiden toteutumista omalla alueellaan.
Vuoden 2013 alusta lähtien vammaisneuvostossa on kuusitoista (16)
varsinaista jäsentä, joista kymmenen (10) edustavat eri vammaisjärjestöjä (kuusi
kanta-Oulusta ja neljä uusilta suuralueilta). Viisi edustajaa nimetään kaupungin
eri hallinnon aloilta hyvinvointi-, sivistys- ja kulttuuri- sekä yhdyskunta- ja
ympäristöpalveluista; edustajat ovat viran- ja toimenhaltioita. Lisäksi
kaupunginhallitus nimeää yhden edustajansa vammaisneuvostoon.
Vammaisneuvoston puheenjohtaja on yksi vammaisjärjestöjen edustajista.
Vammaisneuvoston sihteerinä toimii osa-aikainen asiantuntijasihteeri.
Vammaisneuvosto päättää sille myönnetyn määrärahan käytöstä, osallistuu
aktiivisesti suoran demokratian eri muotoihin mm. käyttäjälähtöiseen
demokratiaan ja antaa lausuntoja eri hallinnonaloille.
Päävastuu: konsernipalvelut, päätöksenteko ja kuntalaisvaikuttaminen
Kumppani: kaikki palveluprosessit
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12. Tiedoksi
- merkittiin tiedoksi: Timo Huuskon muistaminen
- merkittiin tiedoksi: Pirkko Tähtelä luovutti Oulun kaupungin vammaisneuvostolle
Haukiputaan kunnan viirin
13. Saapuneet kirjeet
- Teknisen Keskuksen suunnitelmat ja hankkeet:
www.ouka.fi/tekninen/suunnitelmat
14. Lähteneet kirjeet
- sähköpostitse Oulun seudun vammais- ja kansanterveystyön järjestöt ry:n
jäsenlistalle ja Kumppanuuskeskuksen uutiskirjeessä sekä Ajankohtaispalstalla
Kumppanuuskeskuksen internet-sivuilla, kutsu vammaisneuvoston jäsenten
valintakokoukseen + valtakirja
- 23.10.2012 lausunto Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja ympäristön
yleissuunnitelma, Antti Määttä, kaavoitusarkkitehti
15. Muut esille tulevat asiat
Ei ollut.
16. Seuraava kokous ti 20.11.2012 klo 13.30 - 16.00 (h. 156)
17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.00.

Oulussa 20.11.2012

Katja Kuusela
sihteeri

MERK. Unto Lampinen
puheenjohtaja

Liite 1
OTE TYÖVALIOKUNNAN MUISTIO 9/2012
3) Aloite ”Avustajakeskus Ouluun vammaisille, vanhuksille ja lapsiperheille”
Vammaisneuvoston kokous 9/12 palautti asian työvaliokunnalle
pohdittavaksi.
Tarkennettiin, että vammaisneuvoston tiimoilta puhutaan nimenomaan
Henkilökohtaisen Avun Keskuksesta.
Käytiin läpi Sentteri ry:n Avustajakeskusmallia ja todettiin, että siinä on hyvä
pohja myös oululaiselle Henkilökohtaisen Avun Keskukselle. Keskusteltiin
siitä, että Avustajakeskusta on hyvä lähteä suunnittelemaan laajalla
rintamalla ja ottaa mukaan toimijoita, jotka sen tyyppistä työtä ovat jo
tehneet esim. Oulun Invalidien Yhdistyksen Wep-projekti sekä Lintulammen
asukasyhdistyksen projekti, joka kouluttaa oppisopimuksella
pitkäaikaistyöttömiä kotityöpalveluiden ammattitutkintoon henkilökohtaisen
avustajan painotuksella.
Päätettiin siirtää asia Uuden Oulun vammaisneuvoston käsiteltäväksi ja
eteenpäin vietäväksi. Päätettiin lisätä Henkilökohtaisen Avun Keskus
vammaisneuvoston toimintasuunnitelmaan. Viedään asiasta lopullinen
päättäminen vammaisneuvoston seuraavaan kokoukseen.

