OULUN KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTO
Vammaisneuvoston kokous 5/2018
Pöytäkirja
Aika: pe 27.4.2018 klo 12.00-13.25
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 -poissa
Sinikka Vuoti, Oulun kehitysvammaisten tuki ry
Tuija Kemppainen, Oulun kaupunki/sivistys ja kulttuuripalvelut -poissa
Merja Peteri, Oulun kaupunki/sivistys ja kulttuuripalvelut -poissa
Raimo Ojanlatva, Oulun kaupunki/hyvinvointipalvelut
Jaana Potkonen, Oulun kaupunki/sivistys ja kulttuuripalvelut klo 12.30-13.25.
Lyly Rajala, kaupunginhallitus klo 12.00-13.15, §§ 52-60.
Ari Vanttaja, Oulun kaupunki/yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Kutsuttu asiantuntija Lauri Louhivirta -poissa
Esittelijä Pasi Laukka -poissa
Asiantuntijasihteeri Merja Niemelä
Miia Ahlroth,
sosiaalityön asiantuntija, hyvinvointipalvelut,
Oulun kaupunki

52 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00.
53 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
54 § Asialistan hyväksyminen
Asialistalle lisättiin pykäläksi 57 työvaliokunnan 17.4. laatima lausunto
Linnanmaan yhteiskampushankkeesta. Listalle lisättiin myös kohta Tiedoksi.

55 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja työvaliokunnan
kokousmuistion tiedoksi merkitseminen
Pöytäkirja hyväksyttiin ja kokousmuistio merkittiin tieodksi.
56 § Työvaliokunnan seuraava kokous
Työvaliokunnan seuraava kokous on ma 7.5. klo 14-16.
57 § Lausunto Linnanmaan yhteiskampushankkeesta
Vammaisneuvoston työvaliokunnalle on esitelty päivitetty yliopiston ja
OAMK:n yhteiskampushankkeen 564-2018-326 esteettömyyssuunnitelma,
joka on päivätty 16.4.2018 ja sen pohjalta vammaisneuvoston puoltaa
rakennustöiden aloittamista. Koska hanke on hyvin laaja, vammaisneuvosto
antaa erillisen yksityiskohtaisen lausunnon mahdollisimman pian liitettäväksi
hankkeen rakennuslupa-asiakirjoihin. Hankkeessa noudatetaan ns.
design&build-konseptia ja arkkitehtitoimisto Helamaa&Heiskanen ja
vammaisneuvoston työvaliokunta ovat sopineet sitoutuvansa todellisten
esteettömien ratkaisujen yhteiskehittämiseen suunnittelun edetessä.
58 § Lausunto Laivakankaan koulun rakennushankkeesta
Oulun kaupungin vammaisneuvoston työvaliokunta on käsitellyt
kokouksessaan 17.4.2018 Laivakankaan koulun rakennuslupaa. 16.4.2018
päivättyjen esteettömyyssuunnitelmien mukaan koululle voidaan myöntää
rakennuslupa.
59 § SHL:n mukaisen avustajapalvelun palvelusetelin esittely ja lausuntopyyntö,
Mia Ahlroth hyvinvointipalvelut
Osana kotona asumisen tuen vahvistamista otetaan kokeilun kautta käyttöön
määrärahasidonnaisena sosiaalihuoltolain mukaisen avustajapalvelun
palveluseteli. Avustajapalvelun tavoitteena on tukea asiakkaan omatoimisuutta
ja ennaltaehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä. Painopisteenä on asiakkaan
mahdollisuus hoitaa itse mm. kodin ulkopuolelle suuntautuvia asioita.
Käydyn keskustelun pohjalta työvaliokunta laatii asiasta lausunnon (liite).
59 § Vammaisneuvoston taloustilanne
Taloustilanne merkittiin tiedoksi.
60 § Palvelualueiden asiat
61 § Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin vammaisneuvoston lausuntokäytännöstä. Työvaliokunta
valmistelee asiaa.
Varajäsenjärjestelmä ja toimintasäännön muutos sekä
esteettömyyskoordinaattorin saaminen vammaisneuvoston jäseneksi ovat
edelleen selvitettävinä.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman ja
toimenpiteet vuosille 2018−19.
62 § Tiedoksi
EU:n vammaiskortin voi tilata toukokuun lopulla hintaan 10 euroa. Linkki
tiedotteeseen: http://www.vammaiskortti.fi/
Yhdenvertaisuussuunnitteluun on laadittu käytännönläheinen opas
Koordinaatissa. Linkki oppaaseen:
http://www.koordinaatti.fi/sites/default/files/kaikki-mukana.pdf
63 § Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 13.25.

Merja Niemelä
asiantuntijasihteeri

Lasse Jalonen
Vammaisneuvoston puheenjohtaja

LIITE Vammaisneuvoston lausunto SHL:n mukaisten avustajapalveluiden
palvelusetelikokeilun suunnitelmasta
Vammaisneuvoston kokouksessa 27.4.2018 kuullun esittelyn ja käydyn keskustelun
pohjalta työvaliokunta esittää kokouksessaan 7.5.2018 lausuntonaan seuraavaa:
Vammaisneuvosto toteaa, että esitetty avustajapalvelu on tarpeellinen kotona asuville,
jotka eivät ole esimerkiksi kotipalvelujen piirissä. Vammaisneuvosto toteaa kuitenkin, että
tuloraja 1100,12 euroa kuukaudessa on liian alhainen. Em. summaan sisältyy
eläkkeensaajan hoitotuki, joka on tarkoitettu kattamaan muita kuin avustajasta aiheutuvia
kuluja. Vammaisneuvosto esittää, että bruttotuloja koskeva minimiraja olisi 1300 euroa
kuukaudessa. Uudesta palvelusta tulee tiedottaa kattavasti ja monikanavaisesti
esimerkiksi Oulu-posti, hyvinvointikeskukset, seurakunnat ja nettisivut.

