Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 8/2016
Aika
Paikka

Pe 9.9.2016 klo 12.00 – 15.10
Oulu 10, kokoushuone 142, Torikatu 10, Oulu

Jäsenet

Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Miia Ahlroth, Oulun kaupunki/Hyvinvointi
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
Karoliina Kivilompolo, Oulun kaupunki/Sivistys ja kulttuuri
Lauri Louhivirta, varapuheenjohtaja, Kynnys ry
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
Martti Tihinen, Yli-Iin järjestöt
Ari Vanttaja, Oulun kaupunki/Yhdyskunta- ja ympäristö
Sinikka Vuoti, Oulunsalon järjestöt

Sihteeri

Riku Syrjälä

Käsiteltävät asiat:
96§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00.

97§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.

98§

Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.

99§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan 7/2016, 10.6.2016 hyväksyminen
Tiedoksi työvaliokunnan kokouksen muistiot 11,12 ja 13/2016
Edellisen kokouksen pöytäkirja 7/2016 hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi
työvaliokunnan muistiot 11, 12 ja 13/2016.

100§

Seuraavasta työvaliokunnan kokouksesta päättäminen
Seuraava työvaliokunnan kokous pidetään ma 19.9. klo 9.00.

101§

www.ouka.fi

Erityisryhmien tilapäishoito, palveluesimies Eija Säilynoja, erityisryhmien asumis- ja
päiväpalvelut, Oulun kaupunki, hyvinvointipalvelut
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Eija Säilynoja esitteli kehitysvammaisten lasten ja nuorten tilapäishoidon
järjestämistä. Sitä järjestetään Lehtorannan toimintakeskuksen tiloissa syksyllä
2016 viikonloppuisin, jolloin tilat eivät ole kehitysvammaisille järjestettävän
päivätoiminnan käytössä. Syynä ratkaisuun on toimintaan soveltuvien tilojen puute
Oulun kaupungin alueella. Tilapäishoidon jatkamista näissä tiloissa arvioidaan
myöhemmin tehtävien tilaratkaisuiden yhteydessä.
Vammaisneuvosto kiinnittää lausunnossaan huomiota seuraaviin seikkoihin:
1. Vammaisneuvostolta kannanotto jo valmisteluvaiheessa
Miksi Oulun kaupungin hyvinvointijohtaja tai sosiaalijohtaja eivät ole asian
valmisteluvaiheessa pyytäneet Vammaisneuvoston tai palvelun käyttäjien lausuntoa
tai kannanottoa? Hyvä sinänsä, että lautakuntakäsittelyn aikana on huomattu tämä
puute.
2. Lehtorannan toimintakeskuksen soveltuvuus
Ilmeisesti tilapäishoitoa valmistelevat virkamiehet ovat todenneet Lehtorannan
päiväkeskuksen soveltuvan tilapäishoitoon, vaikka tekstissä sanotaankin, että
"Lähtökohtaisesti tilapäishoito on asumispalveluissa järjestettävää hoitoa eikä
laitoshoitoa."
Päivätoiminta ja asumispalvelu ovat kaksi eri palvelumuotoa. Vammaisneuvosto
haluaa korostaa, että tilapäishoidon tilojen tulee olla kodinomaiset ja puitteiltaan
täyttää asumisen edellytykset ja luoda lapsille turvallinen olo. Höyhtyälle tulevan
päivätoiminnan yksikön tilasuunnitelmissa ei tietääksemme toistaiseksi ole
varauduttu viikonloppuhoitoon.
3. Henkilöstö
Esittelytekstissä todetaan, että "Viikonloppuhoidon toiminnasta vastaa Paussin
palveluesimies ja tiimivastaava. Lehtorannan tilapäishoidon henkilöstö koostuu
Paussin henkilökunnasta ja määräaikaisista työntekijöistä. Lehtorannan
toimintakeskuksen ohjaajien osaamista hyödynnetään toiminnan sisällön
suunnittelussa ja tarvittaessa toiminnallisten ryhmien ohjauksessa."
Ymmärrämme, että Paussin palveluesimies ja tiimivastaava voivat vastata
viikonloppuhoidon toiminnasta. Sen sijaan emme ymmärrä, miksi tähän
Lehtorannan yksikköön ei tule omaa henkilöstöä, vaan henkilökunta on Paussin
henkilökuntaa ja määräaikaisia työntekijöitä. Jo nyt on palvelua käyttäviltä perheiltä
tullut viestiä siitä, ettei Paussissa ole riittävästi ammattitaitoista ja koulutettua
henkilökuntaa huolehtimassa tilapäishoidossa olevien kehitysvammaisten lasten ja
nuorten yksilöllisistä tarpeista. Miten sen oletetaan riittävän Lehtorannan
viikonloppujaksoille? Myös Lehtorannassa tarvitaan riittävästi pysyviä ja
kelpoisuusehdot täyttäviä työntekijöitä. Määräaikaiset työsuhteet tarkoittavat joskus
sitä, että palkataan epäpäteviä työntekijöitä ja myös sitä, että työntekijöiden
vaihtuvuus on suurta. Se ei ole omiaan lisäämään kehitysvammaisen lapsen tai
nuoren luottamusta ja turvallisuudentunnetta tilapäishoitojaksoilla.
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Miten henkilökunnan määrä voidaan todellisuudessa mitoittaa ja toteuttaa
lapsen/nuoren hoidollisuuden mukaan? Jo nyt on todistettavasti tapauksia, jossa
henkilökunnan määrän lisäystä ei ole toteutettu, vaikka hoidollisuus olisi selkeästi
näin vaatinut. Perusteluina on ollut resurssien puute. Epäilemme, miten tässä
tilanteessa Paussin henkilökuntaa voidaan venyttää uuteen viikonloppuyksikköön.
Määräaikaisten avulla toteutettava hoito ei ole laadukasta henkilökunnan
pysyvyyden, hoitosuhteiden jatkuvuuden ja lapsen turvallisuudentunteen
huomioiden. Herääkin epäilys epäpätevien työntekijöiden suunnitellusta käytöstä.
Nythän Paussin esimiehet ovat myöntäneet sinne hankitun ja haalitun työntekijöitä
Oulun kaupungin henkilöstöstä lyhyellä ajalla vuosi takaperin.
4. Tilapäishoitopaikkojen riittävyys
Nykyaikana pitäisi asiakkailla olla mahdollisuus valita joko kunnan tai yksityisen
palveluntuottajan tuottamat palvelut. Oulun kaupungissa on tilapäishoidon tarve
todella suuri ja tarvitaan lisää tilapäishoitopaikkoja, niin kaupungin omana
toimintana kuin yksityisenä toimintana. Perhehoidon mahdollisuutta tulee tukea
yhtenä tilapäishoitomuotona, samoin kuin perheiden itsensä jo kehittelemiä
hoitomalleja. Nyt kyseessä oleva leirityyppinen, mutta vain muutaman kerran
toteutettava tilapäishoito antanee hyvää kokemusta erilaisista mahdollisuuksista.
Kuinka huolellisesti palvelusuunnitelmiin sisältyvät tarpeet ja niiden määrät todella
huomioidaan toiminnan suunnittelussa?
5. Hintavertailun uskottavuus
Lautakunnan esityksessä todetaan, että Lehtorannan osalta ei tule erillisiä
vuokrakustannuksia. Ilmeisesti laskelmaan ei ole siten sisällytetty huoneistomenoja.
Sen sijaan yksityiset palveluntuottajat joutuvat väistämättä sisällyttämään
hoitopäivämaksuihin huoneistokuluja. Ts. hoitopäivien hintavertailu ei ole
oikeudenmukainen yksityisen palveluntuottajan näkökulmasta. Hintavertailu saattaa
johtaa pitkällä aika välillä siihen, että yksityiset palveluntuottajat joutuvat
alentamaan hintoja ja samalla myös palvelun tasoa.
Lopuksi vammaisneuvosto haluaa muistuttaa, että ”saadakseen yhtä paljon kuin
muut toiset tarvitsevat enemmän”. Kehitysvammaisilla lapsilla ja nuorilla on oikeus
yksilöllisiin tarpeen mukaisiin palveluihin. Samalla tähdennämme, että tilapäishoitoa
tulee tarjota lähipalveluna myös kaupungin eri alueilla.
Vammaisneuvosto ehdottaa, että tilapäishoitoa suunnittelevat viranhaltijat ja Oulun
Kehitysvammaisten Tuki ry sekä vammaisneuvosto kokoontuisivat yhdessä
pohtimaan, miten järjestetään monipuolinen, laadukas ja yksilöllisen tilapäishoito
oululaisille kehitysvammaisille.
Oulussa 15.9.2016
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Pirkko Perkiö

jäsen

jäsen
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102§

Yli-Iin kehitysvammaisten päivätoiminnan järjestäminen, palveluesimies Leena
Säävälä, erityisryhmien asumis- ja päiväpalvelut, Oulun kaupunki,
hyvinvointipalvelut
Toimintakeskus Virike on toiminut Yli-Iissä kaupungin omistamissa tiloissa. Yli-Iin
Virikkeen päivätoiminta on ollut väliaikaisesti siirrettynä Jäälin Majakan yhteyteen
Virikkeen tilojen kosteusongelman vuoksi. Kehitysvammaisten päivätoiminta
aiotaan tulevaisuudessa järjestää lähipalveluna Yli-Iin hyvinvointikeskuksen tiloissa.
Vammaisneuvosto kiinnittää lausunnossaan huomiota seuraaviin seikkoihin:
On hyvä, että kehitysvammaisten päivätoiminta aiotaan järjestää lähipalveluna.
Yli-Iin hyvinvointikeskuksen tilat ovat pienillä muutoksilla soveltuvat
kehitysvammaisten päivätoiminnan järjestämiseen.
Asiakkaiden sekä henkilökunnan turvallisuus on otettava huomioon
päivätoiminnan henkilökuntaresursseja mitoitettaessa.
Päivätoiminnan asiakkaille tuttu henkilökunta vähentää pelkotilojen ja
konfliktitilanteiden riskiä.
Hyvinvointipisteen muulla henkilökunnalla ei ole välttämättä ammattitaitoa
kehitysvammaisten asiakkaiden yksilölliseen ohjaukseen.
Jos päivätoiminnan järjestämiseen aiotaan käyttää muuta hyvinvointikeskuksen
henkilökuntaa, pystyvätkö he tällöin hoitamaan omat työtehtävänsä?
Oulussa 15.9.2016
Oulun kaupungin vammaisneuvosto

103§

Mäntylän päiväkodin korjaus- ja saneeraushanke, arkkitehti Martti Karsikas,
Arkkitehtitoimisto Karsikas Oy
Mäntylän päiväkoti on rakennettu 1930-luvulla. Sitä on viimeksi peruskorjattu
vuonna 1986. Päiväkoti tunnettiin aikaisemmin nimellä Joulumerkkikoti. Se on
haastava kohde esteettömyyden parantamisen kannalta, mm. sen tilojen
sokkeloisuuden vuoksi.
Vammaisneuvosto kiinnittää lausunnossaan huomiota seuraaviin seikkoihin:
Päiväkodin piha-alue ja sisätilat ainakin ateriatilojen, juhlasalin ja käytävien osalta
on tehtävä mahdollisimman esteettömiksi peruskorjauksen yhteydessä. Kaiken
suunnittelun lähtökohtana tulee olla esteettömyyden parantaminen.
Pääsisäänkäynnin edessä oleviin portaisiin on asennettava käsijohteet.
Käytävien väliovien tulee olla sähköovia, ja on huolehdittava, että ne voidaan pitää
auki sähköisesti.
Käytävien kynnykset tulee luiskata kiinteästi tilaan sopivalla tavalla.
Vaikka päiväkodissa ei ole havaittu akuuttia sisäilmaongelmaa, niitä voi olla
piilevinä. Sisäilman laatu tulee tutkia huolellisesti.
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Päiväkotiin on suunniteltu invavessoja. Vammaisneuvosto suosittelee toispuoleisia
vessoja tilan ja rahan säästämiseksi sekä käytettävyyden parantamiseksi (niissä
voi tällöin käyttää inva wc:hin suunniteltuja kalusteita esim. Gaius)
Kuulovammaisia varten päiväkodin kokoontumistiloihin, ruokalaan ja juhlasaliin on
asennettava induktiosilmukka.
Akustiikkaan ja kontrasteihin on myös kiinnitettävä huomiota peruskorjausta
toteutettaessa.
Oulussa 15.9.2016
Oulun kaupungin vammaisneuvosto
104§

Varapuheenjohtaja Lauri Louhivirran osallistuminen Tulevaisuuden Terveyskeskusseminaariin, joka järjestettiin Helsingissä 6.9. – 7.9.2016.
Varapuheenjohtaja kertoi seminaarissa esille tulleita asioita esim. SOTEuudistuksesta ja tulevaisuuden terveydenhoidosta terveyskeskuksissa.

105§

Asiantuntijasihteeri Riku Syrjälän osallistuminen Henkilökohtaisen avun päiville,
jotka pidetään Helsingissä 21.9. – 22.9.2016.
Päätettiin, että asiantuntijasihteeri voi osallistua Henkilökohtaisen avun päiville.

106§

Vammaispoliittisen ohjelman seuraava vaihe
Puheenjohtaja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi
varapuheenjohtaja Lauri Louhivirta.
Vammaisneuvosto on saanut palautteet lautakunnilta. Päätettiin, että puheenjohtaja
Lasse Jalonen viimeistelee Vammaispoliittisen ohjelman ja tekee siihen
palautteissa pyydetyt muutokset. Hänelle päätettiin maksaa palkkio työn
suorittamisesta. (Liite)

107§

Huomioita oululaisesta rakentamisesta
Tuiran S-Market
Varapuheenjohtaja laatii lausunnon.

108§

Palvelualueiden asiat
Tuija Kemppainen Sivistys- ja kulttuuripalveluista kertoi, että Oulussa järjestetään
Unelmien liikuntakuukausi syyskuussa. Lisätietoa tapahtumista osoitteesta
http://oulu.unelmatliikkeelle.fi.
Lisäksi hän kertoi liikuntaryhmien uusista hinnoista. Lisätietoa osoitteesta
hhttp://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/hinnasto.
Tapahtuma-avustusten hakuohjeet löytyvät osoitteesta
https://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/terveysliikunnan-tapahtuma-avustus.
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109§

Tiedoksi
Viittomakielinen teatteri vieraili kulttuuritalo Valveella 8.9.2016.
Vammaisneuvosto antoi lausunnon Valtioneuvoston asetusluonnoksesta
rakennusten esteettömyydestä.
Invalidiliitto järjestää seminaarin kuljetuspalveluista Tampereella 20.10.2016.
Yhteisötoiminta ja Villa Victor järjestävät avoimet ovet pe 16.9.2016 klo. 12.00 –
15.30.
Mylö Hostel aikoo perustaa Helsinkiin hotellin, joka työllistäisi kehitysvammaisia
henkilöitä.
Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tiedustelleet vammaisneuvostolta
sopivaa aihetta opinnäytetyön tekemistä varten. Opiskelijoille on esitetty työn
aiheita.
Yritystä!-projekti tukee vammaisten ja osatyökykyisten yrittäjyyttä. Lisätietoa
hankkeesta osoitteesta: http://www.vates.fi/tyontekijalle/uutisia/yritysta-projektikaynnistyy-yrittajapaivalla.html

110§

Muut esille tulevat asiat
Seuraava kokous pidetään Caritaksessa. Sihteeri sopii kokousjärjestelyistä.

111§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10
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