Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 4/2017
Aika
Paikka

Pe 17.3.2017 klo 12.10 – 15.15
Tuirankartano, Kangastie 16, Oulu

Jäsenet

Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Tiia Ikonen, Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry (Poissa)
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
Raimo Ojanlatva, Oulun kaupunki/Hyvinvointi
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
Ennen varsinaista kokousta palvelupäällikkö Terttu Turunen esitteli
vammaisneuvostolle Tuirankartanon tiloja, jotka todettiin varsin toimiviksi sosiaalija terveyspalveluiden järjestämiseen. Sihteeri laatii lausunnon huomioon otettavista
asioista saneerausta toteutettaessa.

Käsiteltävät asiat:
40§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.10.

41§

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin.

42§

Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin lisäyksellä, että Anna-Liisa Karppinen esittelee tulevaa Oulun
kaupungin toteuttamaa vaikeavammaisten palveluasumisen kilpailutusta

43§

Edellisen kokouksien pöytäkirjojen 3/2017, 24.2.2017 hyväksyminen
Tiedoksi työvaliokunnan kokouksen muistio 4/2017
Pöytäkirja hyväksyttiin vähäisillä muutoksilla ja työvaliokunnan muistio merkittiin
tiedoksi.
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44§

Seuraavasta työvaliokunnan kokouksesta päättäminen
Seuraava työvaliokunnan kokous pidetään ma 27.3.2017 klo 9.00 alkaen.
Kokoukseen osallistuvat myös Tiia Ikonen ja Kimmo Rundström.

45§

Omaishoidontuen uudet ohjeet, palveluesimies Miia Ahlroth, Oulun kaupunki,
hyvinvointipalvelut
Oulun kaupunki valmistelee uutta ohjetta omaishoidon järjestämisestä. Sen on
määrä tulla voimaan 1.5.2017. Omaishoidontukea myönnettiin vuonna 2016 n.1
500 asiakkaalle.
Laki omaishoidon tuesta on muuttunut 1.7.2016. Omaishoitajalla on oikeus kahteen
vapaapäivään kuukaudessa. Mikäli omaishoitaja on sidottu omaisensa hoitoon
ympäri vuorokauden, hänellä on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa.
Vammaisneuvosto katsoo, että ohjeessa ”Vanhusten, vammaisten ja
pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuki 1.5.2017 alkaen” kriteerien päivityksessä
on pyritty esimerkillisesti huomioimaan omaishoitajia monin tukevin
muutosehdotuksin. Seuraavat muutosehdotukset saatuun luonnokseen pyydetään
vielä huomioitavan kriteerien valmistelussa.
Kohdassa Omaishoidontuen maksuluokat esitetään poistettavaksi kohta ”tai
hoidettava käy koulua tai opiskelee,”. Kohdan lisäämistä perusteltiin
Vammaisneuvostolle yhdenmukaistamisella. Aiemmissa kriteereissä tällä kohdin
luki ”tai hoidettava käy oppivelvollisuuskoulua”, josta on useampi hallinto-oikeuden
päätös, että oppivelvollisuus ei saa laskea omaishoidon tukea. Nyt tätä hallintooikeuden kritisoimaa menettelyä laajennettaisiin yhdenmukaistamiseen vetoamalla
koskemaan kaikkia opiskeluasteita. Tällaista muutosta Vammaisneuvosto ei voi
hyväksyä, vammaisneuvosto ehdottaa lauseen osan ”tai hoidettava käy koulua tai
opiskelee,” poistettavaksi kriteereistä.
Kohtaan Omaishoidontuen keskeytykset lauseen ”Hoitajasta johtuvasta syystä
keskeytyksen ajalta ei makseta hoitopalkkiota, mikäli hoito keskeytyy yli kahden (2)
vuorokauden ajaksi kalenterikuukaudessa esim. hoitajan sairastuminen.” jälkeen
toivotaan lisättäväksi seuraava lause: ”Omaishoitajan sairastuessa tai muun
omaishoitajan akuutin terveydentilan hoidon ajaksi kaupunki on velvoitettu
huolehtimaan hoidettavan hoidosta.”
Omaishoitajan vapaat kohtaan muutos (alleviivattu) ”Oikeus lakisääteiseen kolmeen
(3) vapaapäivään säilyy aina siihen saakka, kun hoidettava saa säännöllisesti
kunnan järjestämiä kodin ulkopuolisia palveluja (esim. päivähoito ja päivätoiminta)
keskimäärin enintään 5-7 tuntia/ arkipäivä.”
Kriteereihin toivotaan muutos kohtaan Omaishoitajan vapaat, jossa vapaiden
järjestämisestä kirjoitetaan seuraavasti: ”Vapaa järjestetään säännöllisesti ja
suunnitelmallisesti ottaen huomioon hoitajan toivomukset ja kunnan mahdollisuudet
järjestää vapaa.” Muutoksen jälkeen lause kuuluisi seuraavasti: ”Vapaa järjestetään
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säännöllisesti ja suunnitelmallisesti ottaen huomioon hoitajan sekä hoidettavan
toivomukset ja kunnan mahdollisuudet järjestää vapaa.”

46§

Oulun kaupungin asiakasmaksut omaishoidon ja harkinnanvaraisen vapaan ajalta,
erityisasiantuntija Teija Lehtosaari, Oulun kaupunki, konsernihallinto
Asiakasmaksulain 4 §:n mukaan vammaispalvelulain mukaiset palvelut ovat
maksuttomia. Tällaisia palveluita ovat mm. palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut
ja omaishoidon vapaat.
Palveluasumisessa voidaan periä maksu, mm. palveluasumiseen liittyvästä
ateriapalvelusta aterian raaka-ainekustannukset, mutta ei ruoan kuljettamisesta,
esille laittamisesta tai valmistamisesta aiheutuneita kustannuksia, mikäli palvelu ei
liity palveluasumisen järjestämiseen. Maksun suuruudeksi esitetään 11,50 euroa
vuorokaudelta.

47§

Vammaisneuvoston taloustilanne
Merkittiin tiedoksi

48§

Vammaisneuvoston uusi toimintasääntö
Käsiteltiin uuden toimintasäännön luonnosta. Luonnoksen mukaan
vammaisneuvoston jäsenmäärä vähenisi 13:een nykyisen 16:n sijasta.

49§

Vammaisneuvoston ja Oulun kaupunginhallituksen tapaaminen 20.3.2017
kaupungintalolla
Keskusteltiin tapaamisessa esille tulevista asioista.

50§

Vaikeavammaisten asumispalveluiden kilpailutus, Anna-Liisa Karppinen,
asiantuntija, Oulun kaupunki, hyvinvointipalvelut
Oulun kaupunki kilpailuttaa vaikeavammaisten palveluasumisen vuoden 2017
aikana. Sitä ei ole aikaisemmin kilpailutettu, vaan palveluasuminen on järjestetty
asiakaskohtaisilla päätöksillä. Palvelu voidaan järjestää joko asumisyksikössä tai
omassa kodissa.
Kilpailutuksessa Oulun kaupunki määrittää enimmäishinnan. Kilpailutukseen
osallistujan on täytettävä ehdottomat vaatimukset, jotka on määritelty laeissa ja
muissa normeissa. Lisäksi kilpailutukseen osallistuvilta asetetaan vaatimuksia esim.
palvelun laadun suhteen.
Vammaisneuvoston työvaliokunta ja asiaa valmistelevat virkamiehet pohtivat näitä
laatuvaatimuksia 27.3.2017 pidettävässä kokouksessa.

51§

Henkilökohtaisen avun järjestäminen Oulussa.
Henkilökohtaisen avun keskus on aloittanut toimintansa 1.3.2017. Keskus auttaa
vammaisia henkilökohtaisen avun käyttäjiä henkilökohtaisen avustajien
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rekrytoinnissa ja muissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Lisätietoa
osoitteesta:https://www.ouka.fi/oulu/vammaisuus/henkilokohtaisen-avunpalkkaaminen.
52§

Palvelualueiden asiat
Liikunta: Oulu ilmoittautui mukaan Ikäinstituutin koordinoimaan kärkihankkeeseen
Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi. Lisätietoa
osoitteesta:https://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/ajankohtaista//asset_publisher/2fVr/content/oulu-on-ikaihmisten-terveysliikunnankarkikunta?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.ouka.fi%2Foulu
%2Fliikunta-jaulkoilu%2Fajankohtaista%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2fVr%26p_p_lifecycle%3
D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_count%3D1&redirect=https%3A%2F%2Fwww.ouka.fi%2Foulu%2Flii
kunta-jaulkoilu%2Fajankohtaista%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2fVr%26p_p_lifecycle%3
D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_count%3D1

53§

Tiedoksi

54§

Oulun Matkakeskuksen hankesuunnitelma
Työvaliokunta laatii ohjaavan lausunnon.
Kehitysvammaisten palvelusäätiön Suomessa koordinoima hanke
yleiseurooppalaisen vammaiskortin saamiseksi etenee. Kortti on tarkoitus ottaa
käyttöön vuoden 2018 aikana. Lisätietoa hankkeesta osoitteesta:
http://www.jaatinen.info/vaikuttamistyoe/15-vaikuttamistyoe/86-eurooppalainenvammaiskortti

55§

Muut esille tulevat asiat
Ei ollut asioita.

56§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.
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