OULUN KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTO
JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 8/2017
Aika Pe 25.8.2017 klo 12.00
Paikka: Oulun kaupungintalo, nh 111, Kirkkokatu 2a Oulu
Jäsenet:
Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Hilkka Nivukoski, Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry
Kaisu Rundelin, Oulun Seudun Omaishoitajat ry
Satu Syrjälä, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Juha Uhlgren, Hyvänmielen Talo ry - poissa
Sinikka Vuoti, Oulun kehitysvammaisten tuki r.y
Lyly Rajala, Oulun kaupunginhallitus - poissa
Tuija Kemppainen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Merja Peteri, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri - poissa
Raimo Ojanlatva, Oulun kaupunki/Hyvinvointi
Jaana Potkonen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Ari Vanttaja, Oulun kaupunki/Yhdyskunta- ja ympäristö
Pasi Laukka, esittelijä
Antti Koistinen, sihteeri

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Lasse Jalonen avasi kokouksen klo 12.00.
Kokouksen alussa puheenjohtaja kertasi vammaisneuvoston historiaa ja
vammaisneuvoston toimintaa. Oulun vammaisneuvosto on toiminut kiitettävällä
tavalla.
Siirtyminen sivistys- ja kulttuuripalveluihin on muutos vuoden 2017 alusta.
Ensimmäisen kerran vammaisneuvoston jäsenet valittiin siten, että vuoden 2013
alussa laajentunut Oulu esiintyi yhtenäisenä alueena. Edellisessä vammaisneuvostossa
Oulunsalon, Kiimingin, Haukiputaan ja Yli-Iin edustajat valittiin erikseen. Uusi
vammaisneuvosto sai myös oman esittelijän. Esittelijänä toimii yhteisötoiminnan
päällikkö Pasi Laukka.
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3§ Vammaisneuvoston sihteerin nimeäminen
Sihteeriksi nimettiin suunnittelija Antti Koistinen sivistys- ja
kulttuuripalveluista.
4§ Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

5§ Vammaisneuvoston varapuheenjohtajan valinta
Vammaisneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Sinikka Vuoti.
6§ Keskustelu vammaisneuvoston varajäsenten valinnasta
Vammaisneuvosto valtuutti esittelijän ja sihteerin ottamaan yhteyttä
vammaisjärjestöihin pyytäen nimeämään neljä jäsentä. Sivistys- ja kulttuurijohtaja
nimeää ko. edustajat varajäseniksi.Sivistys- ja kulttuurijohtajalle esitettiin Lauri
Louhivirran nimeämistä ensimmäiseksi varajäseneksi.
7§ Työvaliokunnan nimeäminen
Työvaliokunnan jäseniksi nimettiin puheenjohtaja Lassen Jalonen, varapuheenjohtaja
Sinikka Vuoti ja jäsen Satu Syrjälä.
8§ Vammaisneuvoston talous
Merkittiin tiedoksi.
9§ Vammaisneuvoston tehtävät ja toimintatapa
Käytiin läpi vammaisneuvoston toimintasääntö ja käytännön toimintatavat.
Sovittiin, että vammaisneuvosto pyrkii lisäämään tapaamisia kaupunginhallituksen
kanssa.
Vammaisneuvosto ei ota kantaa yksityisten henkilöiden tilanteisiin vaan laajempiin
kokonaisuuksiin.
10§ Vammaisneuvoston jäsenten edustukset
MPK-seurantaryhmään nimettiin Lasse Jalonen ja Satu Syrjälä.
Päihde- ja mielenterveysneuvostoon nimettiin Jorma Inkamo.
Tuiran hyvinvointipistetyöryhmään nimettiin Lasse Jalonen.
Joukkoliikennejaostoon nimettiin Lyly Rajala.
11§ Kehitysvammahuollon toimintaohje itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta
Lausunto laadittiin työvaliokunnassa maanantaina 11.9.2017
Raimo Ojanlatva esitteli Oulun kaupungin kehitysvammahuollon toimintaohjeen
itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta.
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta (381/2016) on
tullut voimaan 10.6.2016. Suomi ratifioi vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn
YK:n yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan 11.5.2016 ja ne tulivat Suomen
osalta voimaan samaan aikaan lakimuutoksen kanssa. Nyt kehitysvammalakiin tehdyt
muutokset liittyvät myös yleissopimuksen määräyksiin.
Oulun kaupungin ohjeistuksessa kerrotaan, mitä muutoksia kehitysvammalakiin on
tullut ja miten lainmuutosta tullaan soveltamaan Oulun kaupungin
kehitysvammahuollon palveluissa. Ohjeistus on laadittu yhteistyössä PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin kehitysvammahuollon tulosalueen kanssa.
Vammaisneuvoston työvaliokunta toteaa toimintaohjeesta seuraavaa:
Oulun kaupungin ohjeistus lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain
muuttamisesta on tärkeä. Se antaa konkreettiset toimintaohjeet henkilöstölle ja
ohjeistuksessa tulee hyvin esille myös henkilöstön koulutuksen sekä työhön
perehdytyksen tärkeys.

Tämä hyvä ohjeistus tulee saattaa myös yksityisten toimijoiden tietoon. Ohjeistuksen
noudattamista tulee myös valvoa riittävän tehokkaasti. Rajoittamistoimenpiteitä tulee
välttää viimeiseen saakka ja niitä pitää voida ennakoida ja estää.
Vammaisneuvoston työvaliokunta muistuttaa vielä, että ostopalveluna hankittu
palveluntarjoaja noudattaa laadittua ohjeistusta soveltuvin osin. Oulun kaupungin
ohjeistuksen valmisteluprosessi olisi hyvä näkyä ohjeistuksen alussa.
12§ Syksyn kokousaikataulu
Kokous hyväksyi seuraavan kokousaikataulun:
Perjantaina 25.8.2017 klo 12.00-, Ktalo nh 111
Keskiviikkona 20.9.2017 klo 12.00-, Ktalo 103
Perjantaina 13.10.2017 klo 12.00-, Oulu 10 nh 142
Perjantaina 3.11.2017 klo 12.00, Oulu 10 nh 142
Perjantaina 24.11.2017 klo 12.00, Oulu 10 nh 142
Perjantaina 15.12.2017 klo 12.00, Oulu 10 nh 142
13§ Työvaliokunnan kokoukset
Ensimmäinen työvaliokunnan kokous on maanantaina 11.9.2017 klo 14.00 Villa
Victorissa.
14§ Palvelualueiden asiat
Tuija Kemppainen kertoi erityisliikunnan tarjonnasta syksyn 2017 aikana.
Tiedot löytyvät osoitteesta; https://www.ouka.fi/oulu/liikunta-jaulkoilu/erityisryhmat
Liikuntaryhmät ovat ajalla 4.9.-15.12.2017 ja 8.1.-11.5.2018 (ei vko 43, 10)

15§ Muut mahdolliset asiat
Kylpylä Edenin estettömyyden parantaminen.

16§ Tiedoksi
Liikenneturva järjestää seminaarin – saat tietoa Lasselta ti 26.9. 13 – 16 hotelli Scandic
Design all Finland – semaari saavutettavuudesta – kuntatalo helsinki 19.9. klo 9.00
Kuntaliiton Johanna Laaja tulee vierailemaan Oulussa – rainbow rights –
yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta 31.8.

17§ Kokousen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo14.35

