Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 7/2016
Aika
Paikka

Pe 10.6.2016 klo 12.00 – 13.50
Oulu 10, kokoushuone 142, Torikatu 10, Oulu

Jäsenet

Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Miia Ahlroth, Oulun kaupunki/Hyvinvointi, poistui klo. 13.30
Tiia Ikonen, Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Marja-Leena Kemppainen, Oulun kaupunginhallitus
Tuija Kemppainen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri (Poissa)
Karoliina Kivilompolo, Oulun kaupunki/Sivistys ja kulttuuri (Poissa)
Lauri Louhivirta, varapuheenjohtaja, Kynnys ry (Poissa)
Seppo Matilainen, Kiimingin järjestöt
Hilkka Nivukoski, Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry
Jaana Potkonen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Pirkko Perkiö, Haukiputaan järjestöt
Kimmo Rundström, Oulun Selkäyhdistys ry (Poissa)
Martti Tihinen, Yli-Iin järjestöt
Ari Vanttaja, Oulun kaupunki/Yhdyskunta- ja ympäristö
Sinikka Vuoti, Oulunsalon järjestöt (Poissa)

Sihteeri

Riku Syrjälä

Käsiteltävät asiat:
85§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 12.00.

86§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.

87§

Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.

88§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan 6/2016, 20.5.2016 hyväksyminen
Tiedoksi työvaliokunnan kokouksen muistio 10/2016
Edellisen kokouksen pöytäkirja 6/2016 hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi
työvaliokunnan muistio 10/2016.

89§

Seuraavasta työvaliokunnan kokouksesta päättäminen
Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin sähköpostitse.
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90§

Perhehoidon uusi ohjeistus, palvelupäällikkö Teija Sulisalo, lastensuojelu, Oulun
kaupunki, hyvinvointipalvelut
Perhehoito voidaan järjestää mm. vammaispalvelulain ja kehitysvammalain nojalla.
Se voidaan järjestää toimeksiantosuhteisena tai ammatillisena perhehoitona. Hoito
voidaan järjestää perhehoitajan kodissa tai hoidettavan kotona.
Perhehoitoon sijoitetulle laaditaan aina asiakas- tai palvelusuunnitelma.
Perhehoidon tavoitteena on antaa hoidettavalle mahdollisuus kodinomaiseen
hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja
sosiaalisia suhteitaan.
Jos hoidettava muuttaa asumaan perhehoitajan kotiin (tai hoitaja muuttaa asumaan
hoidettavan kotiin), hoito on perhehoitoa, vaikka hoitajana olisi oma aikuinen lapsi.
Perhehoitajan on ennen perhehoidon alkamista asuttava eri osoitteessa kuin
hoidettava, jotta hänet voidaan hyväksyä perhehoitajaksi.
Vammaisneuvosto edellyttää, että vammaisen henkilön perhehoito järjestettäisiin
ensisijaisesti hoitoa saavan omassa kodissa, koska se on hänelle tuttu ja turvallinen
ympäristö. Kotona asuessaan hän voi helposti käyttää omia apuvälineitään. Lisäksi
palvelu- tai asiakassuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon perhehoitoon
sijoitettavan yksilölliset tarpeet.
Vammaisneuvosto antaa lausunnon perhehoidon ohjeluonnoksesta 5.8.2016
mennessä.

91§

Palvelualueiden asiat
Ei ollut tiedotettavia asioita.

92§

Tiedoksi tulleet asiat
Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelualue on avannut 18.1.2016
karttapohjaisen palautejärjestelmän. Karttapohjainen järjestelmä mahdollistaa
palautteen kohdistamisen kartalle. Uudella palautejärjestelmällä voi ilmoittaa
infrastruktuuriin ja ympäristöön liittyvistä puutteista ja vioista.
Palautejärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön muilla palvelualueilla vuoden 2017
alussa.
Asiantuntijasihteeri Riku Syrjälä osallistui 9.6 Suomen vanhempain liiton Epelihankkeen järjestämään tilaisuuteen, jossa käsiteltiin kouluihin ja opiskeluun liittyvän
esteettömyyden parantamista sekä oppilaiden että heidän vanhempiensa kannalta.

93§

Muut esille tulevat asiat
Varapuheenjohtaja Lauri Louhivirta haluaisi osallistua Tulevaisuuden terveyskeskus
2016 -tapahtumaan, joka järjestetään Helsingissä 6.9. – 7.9.2016. Hänen
mahdollisesta osallistumisestaan ko. tapahtumaan päätetään seuraavassa
kokouksessa taloustilanteen niin salliessa.
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94§

Seuraavista kokouksista päättäminen
Seuraavat kokoukset pidetään 19.8., 9.9., 30.9., 21.10, 18.11. alkaen klo 12 ja
9.12.2016 alkaen klo 11.

95§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13.50.

www.ouka.fi

3

