OULUN KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTO
Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 3/2018
Pöytäkirja
Aika: ma 12.3.2018 klo 12.00−14.30
Paikka: Oulu10, nvh 142
Jäsenet
Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Hilkka Nivukoski, Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry
Kaisu Rundelin, Oulun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Satu Syrjälä, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Juhani Uhlgren, Hyvän mielen talo ry
Sinikka Vuoti, Oulun kehitysvammaisten tuki ry
Tuija Kemppainen, Oulun kaupunki/sivistys ja kulttuuripalvelut
Merja Peteri, Oulun kaupunki/sivistys ja kulttuuripalvelut
Raimo Ojanlatva, Oulun kaupunki/hyvinvointipalvelut
Jaana Potkonen, Oulun kaupunki/sivistys ja kulttuuripalvelut -poissa
Lyly Rajala, kaupunginhallitus 13.09-14.30
Ari Vanttaja, Oulun kaupunki/yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Kutsuttu asiantuntija Lauri Louhivirta -poissa
Esittelijä Pasi Laukka
Asiantuntijasihteeri Merja Niemelä
Taina Vainionpää,
projektipäällikkö, Yhdessä yhdenvertainen -hanke,
Lintulammen asukasyhdistys ry
Miia Ahlroth,
sosiaalityön asiantuntija, hyvinvointipalvelut,
Oulun kaupunki
29 §

Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 12.01.

30 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

31 §

Asialistan hyväksyminen
Kokouksen asialista hyväksyttiin.

32 §

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Tiedoksi työvaliokunnan kokousmuistio
Puheenjohtaja kertoi, että vammaisneuvoston edellisen kokouksen pöytäkirjan
kohtaan § 21 liittyen Laivakankaan koulun hankesuunnitelmasta tehty
esteettömyysselvitys ei ole ollut asianmukainen, joten lausuntoa ei ole voitu
vielä laatia. Esteettömyysselvitykseen on pyydetty täydennystä arkkitehdiltä.
Työvaliokunnan 2.3.2018 pidetyn kokouksen muistio merkittiin tiedoksi.
Työvaliokunnan 19.2. pidetyn kokouksen muistio lähetetään
vammaisneuvoston jäsenille tiedoksi.

33 §

Työvaliokunnan seuraava kokous
Uusi esteettömyyskoordinaattori Jaana Solasvuo kutsutaan seuraavaan
työvaliokunnan kokoukseen ja seuraavaan vammaisneuvoston kokoukseen
6.4.
Vammaisneuvoston seuraavan kokouksen asialistalle on pyydetty työpajaa
kulttuuripääkaupunkihankkeesta. Yhteyshenkilönä toimii projektipäällikkö Heli
Metsäpelto sivistys- ja kulttuuripalveluista.

34 §

Yhdessä yhdenvertainen hanke, projektipäällikkö Taina Vainionpää,
Lintulammen asukasyhdistys ry
Yhdessä yhdenvertainen -hanke toteutetaan ajalla 1.8.2017-31.8.2019.
Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät ja alle 25-vuotiaat.
Työllistämistoimenpiteenä on mm. oppisopimuskoulutus. Työtehtävinä
oppisopimuskoulutuksessa oleville ovat vammaisasiakkaiden avustaminen
päivittäisissä toiminnoissa kodissa ja kodin ulkopuolella sekä
liikuntaharrastuksissa ja muissa vapaa-ajan toiminnoissa. Tavoitteena on
myös tarjota pitkäaikaistyöttömille pääsy ammatilliseen koulutukseen.
Työllistämistoimenpiteissä hankkeessa on vuosittain 126−155 kohderyhmään
kuuluvaa henkilöä. Oppisopimusvalmennuksessa on 45−50 henkilöä
vuodessa ja oppisopimuskoulutuksessa 41−55 henkilöä vuodessa.
Oppisopimuskoulutuksessa tavoitteena on sataprosenttinen työllistyminen.
Muille kuin oppisopimuskoulutuksessa oleville tavoitteena on, että 80 %
henkilöistä työllistyy tai lähtee opiskelemaan 6 kuukauden kuluessa
valmistumisesta. Yhteistyötä tehdään kaupungin lisäksi yrittäjien ja
yhdistysten sekä eri hankkeiden kanssa.
Vammaisneuvostolle välitettiin avoin kutsu Yhdessä yhdenvertainen hankkeen
ohjausryhmään osallistumisesta.

35 § Oulun kaupungin kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja
rajoitustoimenpiteet, ohjeistus, sosiaalityön asiantuntija Miia Ahlroth,
hyvinvointipalvelut

Kehitysvammalaki tuli voimaan 10.6.2016. Lakiin tehtyjen muutosten myötä
Suomi oli valmis ratifioimaan YK:n vammaissopimuksen. Muutosten tavoitteena
on vahvistaa erityisvammahuollossa olevan henkilön itsemääräämisoikeutta.
Toimintaohje korostaa kehitysvammaisen henkilön oikeutta tehdä valintoja.
Toimintaohjetta tullaan käyttämään soveltuvin osin myös ostopalveluihin.
Ohjeistuksessa määritellään vastuutahot päätöksille.
Vammaisneuvosto toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Vammaisneuvosto katsoo, että ohjeistus on perusteellisesti kuvattu.
Ohjeistuksen laatimisesta tulee esittää prosessikuvaus. Ohjeistuksen
noudattaminen vaatii yksiköissä lisää henkilöresursseja. Ongelmaksi voi
muodostua ostopalvelujen laadun ja laillisuuden valvonta.
Jälkiselvittelytilanteisiin olisi hyvä kutsua myös omaisia. Tämä saattaisi myös
ehkäistä ennalta vastaavanlaisten tilanteiden syntymistä.
36 § Palvelualueiden asiat
Palveluverkkoselvitys/Lyly Rajala
Kaupunginhallituksen edustaja kertoi lyhyesti kuulumisia
valtuustoseminaarista. Seminaarissa on käsitelty sivistys- ja
kulttuuripalvelujen palveluverkkoselvityksessä esitettyjä vaihtoehtoja.
37 § Muut esille tulevat asiat
Sote-palveluiden valinnanvapauden pilotointia koskeva tiedotustilaisuus
järjestetään 12.3., johon vammaisneuvosto on kutsuttu. Koska päätös pilottiin
hakeutumisesta tehdään jo 13.3., vammaisneuvosto katsoo, ettei sillä ole
todellista mahdollisuutta ottaa kantaa hankkeeseen. Siten vammaisneuvoston
kuuleminen toteutuu vain näennäisesti, mikä ei vastaa YK:n
vammaissopimuksen ajatusta siitä, että vammaisia on kuultava heitä
koskevien asioiden valmistelussa.
38 § Tiedoksi
Asioita ei ollut.
39 § Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 14.30.

Merja Niemelä
asiantuntijasihteeri

Lasse Jalonen
Vammaisneuvoston puheenjohtaja

