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Pääkirjoitus

Kevät saapuu jälleen. Se saapuu aina, vaikka kuten sanonta sanoo, keikkuen. Olen työni puolesta matkustanut Oulun, Helsingin ja Vaasan väliä sekä Invalidiliiton nimissä myös Rovaniemelle ja tätä kevään tuloa olen päässyt
seuraamaan hyvin laajassa mittakaavassa. Kun Helsingissä
kukkivat kevään ensikukkaset, oli Rovaniemellä vielä täysi talvi kera uunituoreen lumipeitteen. Kuten tuo kevään
ensimmäinen kukkanen, myös Oulun Invalidien Yhdistys
herää talven horroksesta kohti kevään loistoa. Horros tosin on ollut vain vähäistä, sillä yhdistyksessämme tapahtuu erittäin paljon asioita myös talvisin.
Kuluneen talven teemoja ovat olleet aivan uudenlaisten
asioiden suunnittelua sekä toiminnan vakauttamista vanhoilta osilta. En malta olla kertomatta tässä, että kesällä meillä on tiedossa aivan uudenlainen, etenkin nuorille
vammaisille suunnattu tapahtuma, jolla saamme varmasti niin uusia jäseniä kuin myös näkyvyyttä sille hyvälle
työlle, jota teemme. Samoin suunnitteilla on myös toinen
tapahtuma, jota kohdistetaan vähän pienemmälle väelle.
Molemmista tulemme kuulemaan – vielä paljon!
Työntekijäkaartimme on pysynyt samanlaisena, kun Jussi on toiminnanjohtajana hoitanut tointaan esimerkillisesti niin jäsenistön kuin potentiaalisten jäsenten keskuudessa. Jussin erinomaisena työparina on ollut Kirsi, joka
toimistolla takaa käytännön asioiden onnistumisen ja toteutumisen. Näin ollen hallitus saa keskittyä siihen, mikä
on päätehtävä – suurempien linjojen suunnitteluun ja sopimiseen. Kummallekin kuuluu suurkiitos työpanoksesta!

Hallitustyöskentely on niin viimevuoden lopun kuin tämän vuoden alun osalta ollut varsin seesteistä ja yhteisymmärryksessä tapahtuvaa. On ollut ilo tehdä töitä porukassa, jossa erimielisyyksiäkin on, mutta päämäärä on joka
hetkessä yhteinen – vammaisten asioiden ajaminen ja laadukkaan elämän edustaminen Oulun alueella. Tätä työtä olemme saaneet tehdä yhteistyössä niin toimiston väen
kuin hallituksen kanssa. Kiitos jokaiselle!
Viimeiset sanat haluan omistaa hallituksen edesmenneelle jäsenellemme Ari-Pekka Aholalle. Ari-Pekka nukkui pois helmikuun 2015 alussa kotonaan. Saimme suruviestin melko pian tapahtuman jälkeen. Ari-Pekka oli
yhdistyksemme vaikuttajana vasta alkutaipaleellaan ja hänellä oli paljon intoa ja halua tehdä asioita. Hänelle rakkaita asioita olivat sähkärisalibandy sekä Irjala, joissa
kummassakin hän vaikutti aivan viimeisiin päiviinsä saakka. Hallituksessa Ari-Pekka, kavereiden kesken AP, edusti uutta ajattelua ja omalla tavallaan toi aina jäsenistön syvien rivien ääniä pöytään pitäen ehdottomasti kiinni siitä,
että asiat menevät oikeudenmukaisesti. Jäämme niin toimiston väellä, hallituksena kuin yhdistyksen jäsenistönä
kaipaamaan Ari-Pekan omalaatuista ja uutteraa persoonaa. Samalla haluan puheenjohtajana toivottaa Ari-Pekan
vanhemmille ja läheisille voimia jokaiseen päivään.
Otso Z. Laxenius
puheenjohtaja
Oulun Invalidien Yhdistys – OIY ry

KOKOUSKUTSU
Oulun Invalidien Yhdistys ry:n sääntömääräinen

K E VÄT KOKO
KO KO US
torstaina 23. päivänä huhtikuuta 2015 lo.19.00 alkaen,
Paikka: Carita-kodin Caritas-sali,
os. Kapellimestarinkatu 2, 90140 Oulu
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6§:ssä kevätkokoukselle määrätyt asiat.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa!
Hallitus
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TOIMISTO TIEDOTTAA!
Jumppakimppa - Caritas-Koti:
torstaisin klo: 16.00-18.00
Lisätietoa: Kaija Annala, p. 040 765 4142

LIIKUNTATOIMINTA
Kevään 2015 toiminnat
PT-Koripallo - Maikkulan ylä-aste:
keskiviikkoisin klo: 18.00-19.30
Lisätietoa: Hannu Korvala p. 044 577 4784
Pyörätuolikoripallo on vammaisurheilulaji, joka on sovellettu varsin
vähäisin muutoksin tavallisesta koripallosta. Joukkueeseen voi kuulua
korkeintaan 12 pelaajaa, joista kerrallaan viisi voi olla kentällä. Harjoitukset ovat kaikille avoimia, jotka kykenevät lajia harrastamaan. Yhdistykseltä löytyy myös tuoleja kokeilua varten.
SPT-Salibandy - Linnanmaan liikuntahalli, sali 3:
ma ja ke, klo: 18.00-19.30
Lisätietoa: Anni Mannelin, 041 549 7915, anni.mannelin@gmail.com
Sähköpyörätuolia käyttävien vauhdikas harrasteryhmä, joka järjestetään yhteistyössä Merikoski SBT, Oulun Invalidien yhdistyksen ja liikuntaviraston kanssa.

Jumppakimppaan sisältyy ohjattu kuntosali ja allasjumppa, jonka jälkeen on mahdollisuus vielä kahvitella neuvottelutilassa muiden kanssa. Ryhmä on kaikille avoin.
Boccia-vuoro - Urheilutalo:
perjantaisin klo: 10.00-12.00
Lisätietoa: Kaija Annala, p. 040 765 4142
Boccia on kaikille avoin, jossa on erityisjärjestöjen Boccia-sarjaa ja vapaata harjoittelua. Tule mukaan!
KAIKKI LIIKUNTATOIMET OVAT
MAKSUTTOMIA YHDISTYKSEMME JÄSENILLE!

HALLITUS 2015
Nimi
Asema
Otso Laxenius Puheenjohtaja
Riku Syrjälä
Varapuheenjohtaja
Anni Mannelin Jäsen
Satu Syrjälä
Jäsen
Pauli Elsilä
Jäsen
Mikko Saukko Jäsen
Kaija Annala
Jäsen
Paula Rantatorikka
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Yhteys
pj(at)oiy.fi
riku.syrjala(at)dnainternet.net
anni.mannelin(at)pp.inet.fi
satusyrjala(at)dnainternet.net
040 7712 675
040 4123 407
040 7654 142
jäsen
040 064 0462

Puheenjohtajan yhteystiedot:
email: pj(at)oiy.fi, puhelin: 050 574 1567
Sihteerin yhteystiedot:
email:jussi.lotvonen(at)oiy.fi, puhelin: 0440 836 838

Startti-stipendi on helppo tapa saada
vauhtia uuteen liikuntaharrastukseen
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry ja Tukilinjalehti käynnistivät vuoden 2015 alussa Startti-stipendijärjestelmän, jolla tuetaan matalan kynnyksen vammaisurheilu- ja -liikuntatoimintaa. Haku on kahdesti vuodessa:
helmikuun loppuun ja lokakuun loppuun mennessä.
Yksilöhakijoina Startti-stipendiä voivat hakea omassa
urheilulajissaan alkutaipaleella olevat mutta harrastuksessaan tavoitteelliset vammaiset liikunnan harrastajat ja
urheilijat iästä riippumatta. Hakijoina voivat olla myös
sellaiset seurat ja yhdistykset, joissa järjestetään vammaisurheilu- tai -liikuntatoimintaa tai joissa suunnitellaan tällaisen toiminnan aloittamista.
Ensimmäisessä, helmikuun loppuun päättyneessä Startti-stipendihaussa tukea lähti jakoon yhteensä 16 400 euroa kaikkiaan 18 yksilöhakijalle ja 19 yhdistykselle tai
seuralle. Yksilöhakija voi saada maksimissaan 500 euron
stipendin ja yhteisöhakija maksimissaan 1 000 euron stipendin.
Esimerkiksi Mikkelin Seudun Invalidit ry sai stipendin
frisbeegolf-harrastuksen aloittamiseen jäsenilleen. Paikallinen frisbeegolf-seura lupautui suunnittelemaan ja tekemään frisbeegolf-radan yhdistyksen lomapaikkaan Lah-

denpohjaan.
Suomenselän Invalidit ry puolestaan sai stipendin kuntosaliryhmän käynnistämiseen yhdistyksen jäsenille. Katettavina kuluina on mm. jäsenten opastus kuntosalilaitteiden käyttöön sekä ravinto- ja liikuntaneuvonta.
Yksilöhakijoista tukea saivat mm. sähköpyörätuolijalkapallon, ratakelauksen, pyörätuolitanssin, katutanssin, ratsastuksen, agilityn, jousiammunnan ja keilailun harrastajat välinehankintoihin ja muihin harrastamiseen liittyviin
kuluihin.
Stipendin haku onnistuu sähköisellä lomakkeella VAU:n
sivuilla. Mitä tarkemmin pystyy erittelemään haettavaan
summaan sisältyvät asiat, sitä todennäköisempää haetun
summan saaminen täysimääräisenä on.
Seuraava haku päättyy lokakuun loppuun mennessä.
Hakemuksen voi tehdä vaikka heti.
Hakulomake ja lisätiedot: www.vammaisurheilu.fi (–>
Palvelut –> Jäsenpalvelut –> Apurahat ja tuet)
Yhteyshenkilö: VAU, koulutuskoordinaattori Piia Korpi, puh. 044 767 1368, piia.korpi@vammaisurheilu.fi

Ensimmäisessä Startti-stipendihaussa tukea saatiin mm. pyörätuolitanssin harrastamiseen liittyviin kuluihin.
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Toiminnanjohtajan palsta

Urheilua työssä vai
urheilua työn ohella?
Olen ollut urheilija lähes koko ikäni. Urheilu-urani alkoi neljä vuotiaana, jolloin liityin ensimmäiseen
jääkiekkojoukkueeseeni. Kolmisen vuotta sitten jääkiekko vaihtui yli 26-vuoden jälkeen triathloniin tuoden samalla elämääni huippu-urheilun. Myös kestävyysurheilu vei miehen mennessään samalla kertaa.
Saan vastailla päivittäin työssäni kysymyksiin siitä,
kuinka ehdin hoitaa työni panostaen samalla sekä urheiluun että perheeseen. Olen tehnyt niin aina. Se
on osa minua, osa minun elämääni. Välillä minua on
pyydetty jopa osoittamaan harjoituspäiväkirjani todisteeksi siitä, milloin olen harjoitellut ja milloin ollut töissä.
Koen tämän hetkisen työni tärkeäksi ja haluan hoitaa sen parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä on ollut
tavoitteeni alusta alkaen. Huomaan onnistuvani tässä tavoitteessani välillä paremmin, välillä huonommin. Me jokainen teemme virheitä ja myönnän myös
itse omani. Tätä tärkeämpää on kuitenkin virheistään oppiminen ja toimintansa muuttaminen tarvittavalla tavalla. Virheisiini tai työni epäonnistumisiin
on harvemmin ollut kuitenkaan syynä urheilu. Hyvin usein uudet ideat, unohtuneet asiat sekä tekemättömät työt tulevatkin mieleen juuri lenkkipoluilla tai
uima-altaassa. Uskallan jopa väittää monen uuden
idean ja projektin jääneen kenties väliin ilman urheilun mukanaan tuomaa inspiraatiota.
Kaksi edeltäjääni ovat myöskin olleet maailmanluokan huippu-urheilijoita; Pertti Sankilampi on Suomen menestyneimpiä urheilijoita kautta aikain! Pääministerimme tuo usein esille näkemyksensä siitä,
ettei jaksaisi työssään ilman urheilua. Lajini on pääministerimme kanssa sama. Olemme kilpailleet jopa
samoissa kisoissa. Allekirjoitan hänen ajatuksensa
kyseisestä asiasta. Oma vireyteni sekä terveydentila-
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ni ovat huippuluokkaa loistavan peruskuntoni ansiosta. Sairastelen erittäin harvoin ja jaksan keskittyä
työhöni täydellä tarmolla. Nämä seikat jäävät kuitenkin usein epäilijöiltä huomaamatta tai ajattelematta.
Yksi seikka, jonka haluan vielä nostaa esiin urheilevan työntekijän puolesta on urheilun mukanaan tuoma positiivinen julkisuus. Olen ollut urheiluni kautta
esillä valtakunnan kärkimedioissa useaan otteeseen.
Yhdessäkään julkaisussa ei ole jäänyt mainitsematta
työantajani Oulun Invalidien Yhdistys. Koen työni
esille tuomisen olevan jopa velvollisuuteni. Toimin
myös esikuvana useille, varsinkin vammaisille ihmisille. Murran ennakkoluulojen raja-aitoja yhteiskunnassamme olemalla esillä vammaisurheilijana. Samalla vammaisten ihmisten arvostus yhteiskunnassa
kasvaa. Tämä tavoite on kirjattu muuten jo yhdistyksemme sääntöihin ja on ollut yhdistyksemme kantava tavoite jo yli 77 vuoden ajan. Ilman työnantajani
tukea en voisi tavoitella unelmaani RIO:n paralympialaisissa 2016 tämän saavuttaessani ollen samalla
ensimmäinen suomalainen triathlonisti olympialaisissa.
Sloganini on ”elän unelmaani, suuntana RIO
2016”. Olen vammautumisestani saakka jostain syystä kokenut olevani erityisessä asemassa ollessani elossa. Olen uuden elämäni alusta saakka elänyt unelmaani. Yksi suuri unelmani täyttymys oli kun minut
valittiin tämän hetkiseen työhöni 12.6.2010. Siitä
on jo melkein viisi vuotta. RIO:n projektini alusta
alkaen olen halunnut sen olevan oululaisten yhteinen
projekti. Toivon, että lähdette mukaani avoimin mielin. Katsotaan yhdessä riittääkö unelmamme RIO:n
saakka!
Toiminnanjohtaja Jussi Lotvonen

Sähköistä salibandya Oulussa
Viikonloppuna 14. ja 15. maaliskuuta Linnanmaan liikuntahallissa järjestettiin sähköpyörätuolisalibandyn kolmas osaturnaus. Järjestävän seuran, Merikoski SBT:n vieraaksi saapui joukkueita Vaasasta, Turusta ja Helsingistä.
Oululaisia edustivat Merikosken kaikki kolme joukkuetta, Musta, Valkoinen ja Sininen, joista Musta osallistuu SM-sarjaan, Sininen ja Valkoinen Finlandia-sarjaan.
Viime kaudella Merikoski Musta toi Ouluun historiansa ensimmäisen SM-mitalin, sijoittuen hienosti pronssille. Noin kuukauden kuluttua Vaasassa pelattavaan viimeiseen osaturnaukseen tuota mitalia lähdetään uusimaan ja
Finlandia-sarjan puolella Merikoski Valkoinen taistelee
upeasti kärkisijoista.
Suomessa sähköpyörätuolisalibandy on suurelle yleisölle melko tuntematon laji. Turnauksen järjestäminen vaatii
lukemattomia tunteja työtä, jota tehdään pääosin vapaaehtoisten voimin. Onnistuneesta viikonlopusta suuri kiitos kuuluukin järjestelyhin osallistuneille ja tapahtumaa
tukeneille sponsoreille, joiden avulla voimme nostaa lajin
näkyvyyttä ja osallistua kilpasarjoihin. Tästä maininnat

ansaitsevat ehdottomasti Ammattiopisto Luovi, Varaosa
T. Paakkari, Linnanmaan autohuolto, Fysiopalvelu
Knuuttila&Sarias ja Kaakkurin Citymarket sekä monet muut arpoja lahjoittaneet. Erityiskiitos kannustusryhmä Oulu Flying Monkeysille.
Valmentajan näkökulmasta turnaus sujui hienosti ja en
todellakaan voi olla muuta kuin ylpeä jokaisesta joukkueestani. Tuloksellisesti parannetavaa jäi, mutta harjoituskauden aikana tapahtunut kehitys näkyi pelikentällä ja
viimeiseen turnaukseen lähden luottavaisin mielin. Tulevaisuudessa toivon kaikkia tutustumaan rohkeasti tähän varsin marginaaliseen, mutta sitäkin upeampaan lajiin. Kaikki tuki ja kannustus on tervetullutta ja vie meitä
eteenpäin lajiosaajina.
Seuraa meitä myös Facebookissa Merikoski SBT, spt-salibandy.
Riina-Kaisa Ikonen
Merikoski SBT, spt-salibandy
Päävalmentaja
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Henkilökohtaisen avun työnantajamallin ongelmia
Työsuhderiitojen taustoja ja niihin liittyviä uhkia Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n Jäsenpalveluihin tulleiden työsuhderiitojen määrä on kahden vuoden aikana kasvanut, ja hovi- ja käräjäoikeuksien
tuomioiden perusteella henkilökohtaisen avustajan työsuhteen päättämiseen liittyvät oikeusriidat ovat ylipäätään
yleistymässä. Hetaan tulee keskimäärin yksi uusi henkilökohtaisen avustajan jäseneemme kohdistama vaade kuukausittain. Työsuhderiitojen hoitamiseen työnantajana
toimiva vaikeavammainen henkilö voi saada lakiapua esimerkiksi oikeusaputoimistosta tai vakuutuksen kautta.
Työsuhderiitoihin liittyy sosiaalihuollon asiakkaille usein
paitsi suurten taloudellisten menetysten uhka, myös merkittävä henkinen kuormitus. Toivomme, että kunnissa
kiinnitettäisiin erityistä huomiota työsuhteiden päättämistä koskevaan neuvontaan sekä työnantajamallin valintaa koskeviin kysymyksiin.
Työsopimuksen perusteettoman päättämisen seurauksista työsopimuslain nojalla työntekijä on oikeutettu korvauksiin, jos työsopimuksen päättämiselle ei ole ollut lainmukaista perustetta. Korvauksia on maksettu vähintään
kolmen ja enintään 24 kuukauden palkka. Oikeuskäytännön perusteella henkilökohtaisen avustajan työsuhteen perusteettomasta päättämisestä on pääsääntöisesti
tuomittu korvattavaksi 4-5 kk palkka. Harkinta on aina
tapauskohtaista ja korvaussumma voi olla tätä merkittävästi suurempikin. Jos työnantaja häviää riita-asian tuomioistuimessa, hän yleensä joutuu korvaamaan myös
vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut ovat henkilökohtaisen avustajan
työsuhderiidassa nousseet lähes 20 000 euroon, kun asiaa on käsitelty sekä käräjä- että hovioikeudessa (ks. RHO
23.11.2007, Dnro S 06/1022). Yksinään käräjäoikeudessakin vastapuolen oikeudenkäyntikulut ovat kuitenkin
saattaneet nousta yli 10 000 euroon.
Työnantajan on usein järkevää neuvotella sovintoratkaisusta, mutta silloin täytyy muistaa, että sopimus on sitova. Jos sopimusta ei noudateta, työntekijä voi hakea
palkkaturvasta saataviaan. Jos työntekijälle myönnetään
palkkaturva, työnantajan on maksettava summa palkkaturvaan takaisin. Jos työnantaja ei täytä sovintosopimusta ja palkkaturva evätään, työntekijä voi joka tapauksessa
nostaa työnantajaa vastaan kanteen sopimuksessa sovitun
saatavan maksamisesta.
Työsuhderiitojen taustat ja kunnan velvoitteet
Työsuhderiitoja aiheuttavat usein työnantajan puutteelliset tiedot työsopimuslaista ja työnantajan velvollisuuksista. Myös työsopimuksen ehdot saattavat olla monitulkintaisia. On tärkeää, että kunnissa kiinnitetään enemmän
huomiota työsuhteisiin liittyvään tiedottamiseen ja neuvontaan. Vammaispalvelulain 8 d §:n 3 momentin mukaan vaikeavammaista henkilöä on tarvittaessa ohjattava ja autettava avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa.
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Sosiaalihuollon asiakaslain 5 §:n mukaan sosiaalihuollon
henkilöstön on selvitettävä asiakkaalle hänen oikeutensa, velvollisuutensa sekä vaihtoehdot, niiden vaikutukset.
Selvitys on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää sen sisällön ja kaikki seikat, joilla on merkitystä hänen
asiassaan. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on korostanut kyseisten säännösten merkitystä sekä niihin pohjautuvaa kunnan oma-aloitteista neuvontavelvoitetta (AOA
29.6.2011, Dnro 426/2011).
On tärkeää, että kun työnantajamalli on valittu henkilökohtaisen avun järjestämistavaksi, sosiaalityöntekijä
varmistuu myös siitä, että työnantajalla on riittävät perustiedot työnantajana toimimisesta sekä tosiasialliset
mahdollisuudet huolehtia työnantajalle kuuluvista tehtävistä. Puutteelliset tiedot työsopimusehdoista, työaika-/
työvuorosuunnittelusta sekä työsopimuksen päättämisestä, saattavat myöhemmin johtaa merkittäviin ongelmiin.
Kunnan tulee myös neuvoa esimerkiksi lakisääteisten vakuutusten ottamisessa sekä työterveyshuollon järjestämisessä. Edellä kuvatusti, sosiaalihuollon asiakkaalle tulee
selvittää hänen oikeutensa ja velvollisuutensa.
On syytä myös korostaa, että vaikka työnantajuus henkilökohtaisen avustajan työsuhteessa perustuu sosiaalihuollon asiakkuuteen, ei tämä kuitenkaan tarkoita sitä, että
työlainsäädännössä asetettuja velvoitteita arvioitaisiin toisin kuin tavanomaisessa työsuhteessa. Heta-Liiton tiedossa on vain yksi tuomioistuinratkaisu, jossa henkilökohtaisen avustajan työsuhteen erityislaatuisuudelle annettiin
varsinaisesti merkitystä irtisanomisperusteen täyttymistä
arvioitaessa (THO 10.7.2006, Dnro S 05/2765).
Usein toistuvia ongelmia työsuhteen
päättämistilanteissa
• Määräaikainen työsopimus. Hallintopäätöksen määräaikaisuus ei automaattisesti tarkoita sitä, että myös
työsopimuksen määräaikaisuudelle olisi peruste. Työsopimuksen määräaikaisuuden perusteita arvioidaan työoikeudellisista, ei hallinto-oikeudellisista lähtökohdista.
• Työntekijän työsuhteen päättäminen sairauspoissaolojen vuoksi ilman, että asiasta on pyydetty lausunto.
Jos työsuhteen katsotaan päätetyn työntekijän sairastelun
vuoksi ilman työsopimuslain mukaista perustetta, on uhkana päättämiskorvausten lisäksi myös yhdenvertaisuuslain mukainen hyvitys
• Työsopimus on irtisanottu pienehköjen rikkeiden
vuoksi ilman, että työntekijää on aiemmin kirjallisesti varoitettu samantyyppisistä rikkeistä.
• Työnantajaa sitova TES:n työvuoroluetteloa koskevat
määräykset. Esimerkiksi työntekijän poissaoloja ei voida
lähtökohtaisesti arvioida yhtä ankarasti, jos työvuoroluettelon laatimis- tai toimittamisvelvoite on laiminlyöty tai
työvuoroluettelo on toimitettu liian myöhään.
• Työsopimuksen päättämisilmoitukseen kirjattu päättämisperuste ei vastaa työnantajan tarkoitusta. Kirjallisel-

la päättämisilmoituksella on kuitenkin lähtökohtaisesti
suuri painoarvo todistusharkinnassa.
• Työnantaja on irtisanonut työntekijän tämän omasta pyynnöstä, koska työntekijä on luvannut olla riitauttamatta asiaa myöhemmin. Työnantajan tulee kuitenkin
aina varmistua siitä, että hänellä on työsopimuslain mukainen irtisanomisperuste. Työnantajan tulee viime kädessä kyetä myös näyttämään, että työsuhde on päätetty lainmukaisella
Mikäli kunnan neuvonta on ollut puutteellista/virheellistä, on mahdollista, että kunnan vastuu vaikeavammaiselle henkilölle aiheutuneista vahingoista tulee myöhemmin arvioitavaksi hallintoriitana, vahingonkorvauksena
tai virkavelvoitteen laiminlyöntinä. Työnantajaa vastaan
käytävä riitaoikeudenkäynti ei kuitenkaan odota näiden
mahdollisten prosessien lopputulosta. Lainvoimaisella
tuomiolla työnantajan maksettavaksi määrätyt korvaukset
ovat ulosottokelpoisia. Vammaispalvelun viranhaltijan tulee jo palvelusuunnitelmavaiheessa kertoa henkilökohtaisen avun eri järjestämistavoista sekä selvittää vaikeavammaisen oma mielipide järjestämisestä. Työnantajamalli
on poikkeuksellinen tapa järjestää sosiaalipalvelu. Työnantaja-asemaan liittyvien vastuiden vuoksi sosiaalipalvelun asiakkaalla tuleekin olla aito mahdollisuus kieltäytyä työnantajamallista ja saada palvelu tällöin järjestettyä
muulla vammaispalvelulain mukaisella järjestämistaval-

la. Vammaispalveluiden viranhaltijan tulisi arvioida myös
vaikeavammaisen henkilön kykyä työnantajana toimimiseen realistisesti jo palvelusuunnitelmavaiheessa.
Heta-Liitto tarjoaa RAY:n tukemaa, kaikille avointa
HetaHelp!-puhelinpalvelua henkilökohtaisen avustajan
työnantajuuteen liittyvissä kysymyksissä. HetaHelp!-palvelussa henkilökohtaisen avustajan työnantajuutta koskeviin kysymyksiin vastaavat Heta-Liiton lakimiehet.
Vastaamme mielellämme myös kuntien sosiaalityöntekijöiden ja palkanlaskijoiden kysymyksiin. HetaHelp!-palveluumme voi myös tarvittaessa ohjata henkilökohtaisen
avustajan työnantajia riippumatta siitä, ovatko he HetaLiiton jäseniä vai eivät.
Referoitu Henkilökohtaisten avustajien Työnantajien Liitto
ry:n puheenjohtajan, Sanna-Kaisa Patjaksen tekstistä.
Heta-Liiton HetaHelp!-palvelu on kaikille avoin ja
maksuton neuvontapuhelin henkilökohtaisen avustajan
työnantajuuteen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.
HetaHelp!-palvelu on Raha- automaattiyhdistyksen rahoittama, ja sen toimintaa ylläpitävät Heta-Liiton lakimiehet. HetaHelp! päivystää joka arkipäivä numerossa
02 4809 2401. Katso tarkemmat päivystysajat osoitteesta
www.heta-liitto.fi. Heta — Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry, Hämeenkatu 3a, 20500 Turku

Työsopimus voidaan päättää joko irtisanomalla tai purkamalla työsopimus
Työsopimuksen irtisanominen (Työsopimuslaki 7
Luku 1 §)
Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan
työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä.
2 § Työntekijän henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet
Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa
rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene
selviytymään työtehtävistään. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on otettava huomioon työnantajan ja
työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan.
Asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena ei voida
pitää ainakaan:
1) työntekijän sairautta, vammaa tai tapaturmaa, ellei
hänen työkykynsä ole näiden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei voida
kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista;
Raskaus tai perhevapaa ei ole irtisanomisperuste.
2) työntekijän osallistumista työehtosopimuslain mukaiseen tai työntekijäyhdistyksen toimeenpanemaan
työtaistelutoimenpiteeseen;
3) työntekijän poliittisia, uskonnollisia tai muita mielipiteitä tai hänen osallistumistaan yhteiskunnalliseen tai
yhdistystoimintaan;
4) turvautumista työntekijän käytettävissä oleviin oikeusturvakeinoihin.

Työntekijää, joka on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä, ei
kuitenkaan saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä.
Varoitus tulee antaa kirjallisesti todistelun helpottamiseksi.
Työsopimuksen purkaminen (Työsopimuslaki 8 luku
1§)
Työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta
irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta
tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan
pituista aikaa.
Tällainen syy on esim. työntekijä on poissa työstä 7
päivää ilmoittamatta siitä työnantajalle
Työntekijä saa vastaavasti purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti
vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.
Työsopimus on purettava 14 päivän kuluessa siitä, kun
purkuperuste tuli työnantajan tietoon.
Lisäksi henkilökohtaiselta avustajalta kannattaa vaatia
kotivakuutus, joka korvaa avustajan aiheuttaman vahingon työnantajan omaisuudelle, esim. rikkoutuneen television.
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Samat-projektissa on käynnissä viimeinen vuosi. Oulun Invalidien Yhdistyksellä on ollut ilo ja kunnia
seurata projektin etenemistä ja kehitystä näköalapaikalta. Yhteistyömme projektiin liittyen alkoi jo vuonna 2011, jolloin aloitimme projektin suunnittelun.
Matka on ollut huikea! Siitä lähtökohdasta, jolloin
aloitimme projektin suunnitteluun liittyvän tiimin
kasaamisen aina tänne saakka. Kuinka paljon olemme voineet tavoittaa ihmisiä, kuinka moni on saanut
apua projektin kautta. Sanattomaksi vetää! Tämä on
varmasti järjestöjen välistä yhteistyötä parhaimmillaan. Olemme molemmat järjestöt Kynnys ry ja Oulun Invalidien Yhdistys saaneet ja antaneet toisillemme niin paljon. Koen kuitenkin, että vielä enemmän
me järjestöjen työntekijät olemme saaneet tältä yhteistyöltä.
Yhdistyksemme tukijalka on ollut jo yli neljä vuosikymmentä vertaistuki. Tätä osaamista olemme jakaneet Samat-projektille. Silti olemme oppineet myös
uutta projektilta. Olemme saaneet uutta potkua ja
ideoita myös omaan vertaistukitoimintaamme. En-

nen kaikkea olemme voineet yhdessä auttaa ihmisiä
ja kehittää uutta toimintaa alueelle. Tätä jaksan toitottaa työssäni päivittäin: ”Teemme työtä vammaisten ihmisten eteen” tätä olemme projektissa kyllä
tehneet. Samaan hengenvetoon uskallan sanoa, että
Samat-projekti on siinä myös onnistunut!
Tulevaisuus projektin osalta on vielä täysin auki.
En uskalla edes ajatella sitä tilannetta, että projekti
sammuttaisi valot vuoden lopussa. Haluamme auttaa
ihmisiä edelleen ja kehittää toimintaamme. Toivottavasti saamme rahoittajan ymmärtämään Samat:n
tarpeen myös tulevaisuudessa. Tapahtuu mitä tapahtuu voin ylpeänä katsoa taaksepäin ja todeta, kuinka
mahtava projekti ja matka ovat olleet. Suurin kiitos
kaikesta tästä kuuluu projektin henkilöstölle ja tietysti asiakkaille!
Jussi Lotvonen,
Oulun Invalidien Yhdistys ry,
toiminnanjohtaja,
Samat-Projektin ohjausryhmän jäsen.

www.facebook.com/samatprojekti
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AJA MEILLÄ

UUSI YARIS.
Juhan Auto
on Oulun
Invalidien
Yhdistys ry:n
kannattajajäsen

ANNA HYVÄN FIILIKSEN NÄKYÄ.

Uuden Yarisin kokoaan suuremmat, hiljaiset sisätilat luovat hyvää ƪilistä, etenkin hybridimallissa. Active-tasosta alkaen vakiona on 7”
kosketusnäytöllinen Toyota Touch 2-mediakeskus peruutuskameralla. Multidrive S -automaattivaihteiston saa lisävarusteena, ja hybridissä
automaatti on vakiona. Tule tutustumaan uuden Yarisin tunnelmaan!
Uusi Yaris Active alkaen:
autoveroton hinta 14370bb €,
arvioitu autovero 3126,55b €, toimituskulut 600b €,
kokonaishinta sisältäen toimituskulut 18096,55 €.

Uusi Yaris Multidrive S alkaen:
autoveroton hinta 15540bb €,
arvioitu autovero 3385,98 €, toimituskulut 600b €,
kokonaishinta sisältäen toimituskulut 19525,98 €.

Uusi Yaris Hybrid alkaen:
autoveroton hinta 17920 €,
arvioitu autovero 2405,24b €, toimituskulut 600 €,
kokonaishinta sisältäen toimituskulut 20925,24 €.

EU-yhdistetty kulutus 3,3-5,1 l/100 km, CO2-päästöt 75-119 g/km. Takuu 3 vuotta/100.000 km, hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta.

www.juhanauto.fi – TÄYDEN PALVELUN TOYOTA-AUTOTALO – www.juhanauto.fi

Tervahovintie 11, Toppila, OULU, automyynti p. 020 779 7777 ark. 9-18, la 10-15, varaosat p. 020 779 7750 ark. 8–17, la 10–15, huolto p. 020 779 7735,
korikorjaamo p. 020 779 7749. Soitettaessa kiinteän puhelinverkon liittymästä 8, 28 snt/puhelu + 7 snt/min, matkaviestiverkon liittymästä 8, 28 snt/puhelu + 17 snt/min.

IHMISEN

H Y V Ä K SI

Oulaisten Taukokankaalla
Vammaisten palvelut
Taukokangas tarjoaa vammaispalvelulain mukaista palveluasumista ja
asumisvalmennusta vaikeavammaisille ja ikäihmisille.
Lisäksi tuotamme
Kelan kuntoutusjaksoja eri ikä- ja sairausryhmille.
Tiedustelut: Merja Kalapudas-Takalo 044 4794 713 palveluasumisesta
tai Elisa Hartikka kuntoutuksesta: 044 4794 760

www.taukokangas.fi p. 08-4794700 Oulainen
OIY:n Jäsenlehti 1/14
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Teksti: Riikka Juntunen
Kuva: Aija Saari

WHO:n Liiku terveemmäksi
-teemavuosi haastaa liikkeelle
Kun WHO:n Liiku terveemmäksi -teemavuodelle etsittiin
veturia vuodeksi 2015, VAU:ssa tartuttiin toimeen ja lähdettiin etsimään kumppaneita teemavuoden tapahtumiin.
VAU päätti nostaa teemavuodessa esille liikuntapaikkojen
esteettömyyden ja saavutettavuuden. Yksi kumppaneista
on Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE, joka toimii
osana liiton järjestötoimintaa. Liikuntakampanjan aikana ESKE vastaa nimenomaan esteettömyyden osa-alueesta jakaen tietoa ja neuvoen esteettömien tapahtumien järjestämistä. Esteettömyyden lisäksi vuoden aikana lisätään
tietoisuutta liikunnan apuvälineistä.
Kuluvan vuoden aikana toteutetaan viisi paikallista seminaaria, joiden yhteydessä järjestetään kaikille avoin liikuntatapahtuma, Sporttitori, jossa pääsee kokeilemaan
erilaisia liikuntavälineitä sekä liikunnan sovelluksia. Tapahtumien paikkakunnat ovat Rovaniemi, Espoo, Vaasa, Mikkeli sekä Tampere, jossa järjestetään teemavuoden
päätapahtuma osana Apuvälinemessuja ja Liikuntamaata.
Liiku terveemmäksi -toimintaa Suomessa edistää neuvottelukunta, joka on laaja-alainen ja avoin verkosto. Se
koordinoi Suomessa maailman terveysjärjestö WHO:n
alulle laittamaa Move for Health -toimintaa. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Tuija Brax. Alun perin neuvottelukunnan toiminta keskittyi Liiku terveemmäksi -päivän (10.5.) ympärille, mutta on siitä vuosien
saatossa tullut yleinen terveyttä edistävän liikunnan ajankohtaisten kysymysten ja asioiden foorumi. VAU tulee tekemään 10.5 valtakunnallisen kannanoton esteettömien
olosuhteiden puolesta. Näin saamme ensimmäistä kertaa esteettömyyden mukaan terveysliikunnan julkilausumaan. Hyvä asia meille kaikille!
Kaikki paikalliset tahot voivat osallistua Liiku terveemmäksi -teemavuoteen järjestämällä omia liikunta- tai ulkoilutapahtumia. Esteettömyyskeskus ESKE ja VAU
ovat tehneet esteettömien liikuntatapahtumien tsekkilistan, jota voidaan hyödyntää tapahtumien järjestämisessä.
Omista tapahtumista voi kertoa paikallisten tiedotusvälineiden lisäksi myös VAU:hun (toimisto@vammaisurheilu.fi).
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VAU:n tavoitteena on vuoden aikana edistää tietoisuutta
esteettömyydestä ja se merkityksestä tavallisille liikkujille.
Liikuntapaikkarakentamisessa ja yhdyskuntasuunnittelussa esteettömyys huomioidaan nykyisin entistä paremmin, mutta jokaisella liikkujalla on varmasti kokemuksia
myös niistä paikoista, jotka ”eivät vain toimi”! Esteettömyyden edistämiseen tarvitaan meitä kaikkia. Otetaan
tästä teemavuodesta hyöty irti myös paikallisella tasolla.

Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA tarjoaa erilaisia välineitä niin sisä- kuin ulkoliikuntaan. Käsipyörät
mahdollistavat omatoimisen kuntoharjoittelun tai pyöräretket yhdessä muiden kanssa.

KIRPPUTORIMYYJÄISET
OSTA TAI MYY!
www.paljekirppis.fi
Paljetie 12, Oulu
puh. 08 5315 550 , 040 5366 177

PATENIEMEN APTEEKKI
Väliahontie 56, 90800 Oulu
puh. 555 5365, 555 5220
ma-pe 9-19, la 9-16, su suljettu
www.pateniemenapteekki.ﬁ

ILMAINENMATTOSI
KULJETUS!
PESETÄ
NYT!
p. 5306
08-5309506950
Huhtikuun loppuun!

HAUTAUSPALVELU SOTANIEMI
Pakkahuoneenkatu 5, Oulu
Puh. 044 342 0341

15 km säteellä Oulun
keskustasta.

MATTOPESULA

Avoinna
arkisin
8–17

www.pesuraita.fi Liitintie 11, Oulu Rusko, puh. 08-530 6950

KOKO MAAN
KATTAVA HUOLTO JA
TOIMITUS

TAiMA 450,787L 1500,-

PARAS HINTA-/
LAATUSUHDE

888SL 2400,-

S H O P R I D E R®

LIIKKUMISEN APUVÄLINEET
TILAA ESITE 040 1244 282
TUTUSTU LAAJAAN
MALLISTOOMME: APUAJONEUVO.FI

MAAHANTUONTI, MYYNTI JA VUOKRAUS:

KUUSILUOTO OY | KEHITTÄJÄNKATU 16 | 04440 JÄRVENPÄÄ | INFO@APUAJONEUVO.FI

Pakkahuoneenkatu 18
90100 Oulu
Puh. (08) 311 4906
Fax. (08) 311 4939

Myllytie 11, 90500 Oulu
08 340862
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OULUN KAIHDINPALVELU
www.kaihdinpalvelu.com
040 728 2928

Jäälihalli Oy
Jäälintie 6, 90940 Jääli
08-8166656
jaalihalli@co.inet.fi

www.jaalihalli.fi/

Monimuotoryhmäterapiaa
Medifysin fysioterapeuttien ja Tomeran
toimintaterapeuttien yhteistyönä Kelan ja vakuutusyhtiöiden kuntoutujille
-ryhmän koko 4-8 henkilöä
-tavoitteet samat kuin yksilöterapiassa omat lähtökohdat huomioonottaen
-ryhmälle oma yhteinen tavoite
-sisältö aktiivista ja toiminnallista harjoittelua
-vertaistuki on tärkeä osa ryhmän toimintaa
Kysy lisää: Esa Kärkkäinen Tomera 0504092854, esa.karkkainen@tomera.fi
tai Ulla Lammi Medifys 0504106071 , ulla.lammi@medifys.fi
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Oulun
Hautaustoimisto
Arvo Kova Oy

Yksilölliset
hautakivet Kovan
kiviveistämöltä!

Taidolla ja
kokemuksella,
elämän palvelua
surun kohdatessa.

Hautakivet nopeasti
ilman välikäsiä
kiviveistämöltämme.

Jalkahoito
Sirpa Kotisaari Tmi
90520 OULU
Puh. 040-565 5307
sirpa.kotisaari@hotmail.com
JALKOHOITOA I LAITOS JA KOTIKÄYNTEJÄ

Oulun Hautaustoimiston
auto vuodelta 1936

Asemakatu 21 • 90100 Oulu
p. o8 311 2158 (24h) • www.arvokovaoy.fi

Tervetuloa
hyvän palvelun
lähiapteekkiin
Palvelemme
Ma – pe 8 – 18
La

9 – 16

Puh. 08 341391
www.merikoskenapteekki.fi

1,14/1,40 € + pvm

1,14/1,40 € + pvm
Läheinen ja luotettava

Kauppurienkatu 27-29
08 323 2394

Zeppelinintie 1
90450 KEMPELE
www.easyloma.fi
(08) 5647 400
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Tervetuloa palvelevaan
apteekkiimme!

Avoinna: ma-pe 9-20 la10-18, su 11-18
Kirkkokatu 23, Oulu
Stockmannia vastapäätä
www.rotuaarinapteekki.fi
Tervetuloa!

Avainapteekit tukevat
omaishoitajia.
Olet mukana tukemassa
ostamalla Omaishoitaja-tarroilla
varustettuja tuotteita.

Kohti täysipainoista elämää
Palvelemme
ma–pe klo 8.30–21.00
la–su klo 10.00–21.00

• Kehitysvammaisten
palveluasuminen
• Turvallinen ja kotoisa
asuminen omassa
asunnossa

Isokatu 45, 90100 Oulu
puhelin: 08 311 3112
www.oulunkeskusapteekki.fi

• Ympärivuorokautinen
hoiva- ja huolenpito,
myös tukiasuminen
• Intervalli- ja itsenäistymistä tavoitteleva
harjoitteluasuminen
• Työ- ja päivätoimintaa
• Tiivistä yhteistyötä
ammattikoulutuksen
ja paikallisten
opistojen kanssa
• Taajaman lähellä
asuminen mahdollistaa
aktiivisen osallistumisen

·
Kuntoutus- ja palvelukoti
Jukola, Ranua

Kuntoutus- ja palvelukoti
Rantaniemi, Reisjärvi

A U T O TA L O T

·

NAUTI MATKASTA

Puh. 040 801 2898
Palveluohjaaja

www.hoivataito.com
s 7
ty 11
ys 3
iv 27
Pä 0
0
04

✶ MAKKARAKAUPPA ✶
Työnvastaanotto:
huolto@pplvi1.ﬁ
puh. 040 579 9000
www.pplvi1.ﬁ
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”Oma koti on minulle tärkeä.”

Kattavat hoiva- ja siivouspalvelut Hoivealta.
Kysy lisää, p. 040 194 9844, Marjo Männistö.

Puh. 08 5211 318 • www.makeala.ﬁ

Yksilöllistä ja
luotettavaa
hautausalan palvelua
vuodesta 1913.

OULU | RAAHE | YLIVIESKA
www.hoivea.fi

Nallisport
- urheilullinen palloilukeskus -

päivystys 24 h Puh.
0400 385 354

PUKU T
EE
HUON

OULU, ISOKATU 11,
Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354

IS

TENN

PALLO
SULKA

KIRKOLLINEN
HAUTAUSTOIMISTO

20 VUOTTA APUNA IHMISTEN ARJESSA
– HOIVATEN JA AUTTAEN

GIS
SH PIN
SQUA

• ma – to 10 -22 • pe 10 -23
• la 11-23 • su 11-22

PALLO
SULKA

Avoinna:

Niin se on lähes kaikille ihmisille. Turvallinen asuminen ja vanheneminen omassa kodissa onkin nykypäivänä täysin mahdollista.
Riittävä ja säännöllinen ulkopuolinen apu arjen askareissa ja terveydenhoidossa mahdollistavat hyvät olosuhteet nauttia jokaisesta
päivästä omassa kodissa.

EET
HUON
PUKU

INFO

ANDY
SALIB AL
FUTS

Asiakaspysäköinti
sisäpihalla.
IS
TENN

IS
TENN TÄT)
KEN
(ULKO

GOLF RJ.
A
TALVIH

Ajanvaraukset:
(08) 5544 508
www.nallisport.com
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Hammaslaboratorio
Veli Heikkinen Oy
Uniikki-asiakkaana
hyödyt aina.
Uniikki-asiakkaan etuja mm.
• Maksuton reseptien uusiminen
• Keskittämisalennus jopa 8 %
• Uniikki-tarjoukset joka kuukausi

Rautatienkatu 10, 90100 Oulu

Puh: 0400 272 560
Aukioloajat:
Ma-To: 8.30 - 17.00
Pe: 8.30-13.00
http://veliheikkinen.fi/

OULU Isokatu 27, avoinna joka päivä 8-23

Verkkoapteekki www.ya.ﬁ

Kastellin Apteekki

ISO 9001
ISO 14001

Apteekki lähelläsi
Kastellin Apteekki sijaitsee kätevästi Oys:a
vastapäätä Katrillin talossa.

Meille on helppo tulla

Tervetuloa tilavaan
Kaijonharjun apteekkiin
Sammonkatu 14, 90570
Palvelemme: ma–pe 9.00–19.00 I la 9.00–16.00
Puh. (08) 556 1591
www.kaijonharjunapteekki.fi
Helppo tulla – tilaa pysäköidä – mukava asioida.

Poikkea meille OYS:n valoristeyksestä. Apteekkimme
edessä on runsaasti ilmaista parkkitilaa.
Liikuntaesteisillä on vaivaton pääsy apteekkiin.

Kattavat aukioloajat
Palvelemme nyt myös iltaisin
ja viikonloppuisin

Oulun 11. Kastellin Apteekki
Kumpulanrie 1, 90230 OULU
Puh. 040 353 0033, 08 330 033
Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-18
kastellin.apteekki@apteekit.net · www.kastellinapteekki.fi

HOLSTINMÄEN
AUTOLASI OY
Kirkkokatu 19, 90100 Oulu
Myymälä: 044 740 3528
oulunkoru@oulunkoru.fi
www.oulunkoru.fi
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Kaarnikkatie 6
90820 Kello
Puh. 0400 757 391

Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus
Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla
arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina. Kunnat, kuntayhtymät ja valtio voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti. Yksityiset
palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa.
Sosiaalihuollolla tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on:
• lasten ja nuorten huolto
• lasten päivähoito
• vanhustenhuolto
• kehitysvammaisten huolto
• muut vammaisten palvelut ja tukitoimet
• päihdehuolto
• muu tällainen toiminta.
Yrityksen ihmiselle maksua vastaan tarjoamat ateria-, siivous-, ruokaostos-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja-, ja lumenluontipalvelut…. ym
Kenelle ?
• jos ei tule toimeen jokapäiväisessä elämässä
• vanhus, vammainen, toipilas
• jatkuva tila tai väliaikainen tila
Sosiaalilainsäädäntö
• Sosiaalihuollon tavoitteena on taata kaikille riittävät
edellytykset selviytyä jokapäiväisestä elämästä
(perustarpeiden saatavuus)
• Henkilöt, joille sosiaalipalveluja annetaan, eivät
itsenäisesti kykenisi saavuttamaan sitä elämänlaatua,
johon he pääsevät saadessaan sosiaalilainsäädännön
mukaisia palveluja

Keneltä palveluja ?
• Kunnan velvollisuutena on järjestää sosiaalihuolto
alueellaan
tai
• sosiaalipalveluja voivat toimittaa viranomaisten lisäksi
myös yksityiset palvelujen tuottajat
Palvelun ostoperusteena
• viranomaisen tekemä päätös
tai
• yksityisen sosiaalihuollon tuottajan ja asiakkaan välillä
kirjallinen sopimus
1. Edellytys
• Yrityksen ja ihmisen välillä kirjallinen sopimus
2. Edellytys
• Yritys on valvottu
• edellyttää, että yritys kuuluu yksityisten sosiaalipalveluntuottajien rekisteriin
• Rekisteriä pitää AVI, joka myös valvoo
3. Edellytys
• Palvelusuunnitelma, yrityksen ja ihmisen välillä, josta
käytävä ilmi
• mitä palveluja ja kuinka paljon
• sosiaalihuollon tarpeen peruste
• asiakkaan toimintakyky
• palvelujen tarve
• palvelujen tavoitteet
• toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi

YHTEENVETO
Arvonlisäverottomana
• Puuttuvat edellytykset selviytyä itse jokapäiväisestä elämästä (perustarpeiden saatavuus)
• Palvelujen on perustuttava sopimukseen tai hallintopäätökseen
• Yritys kuuluu yksityisten palveluntuottajien rekisteriin; viranomaisten valvoma
• palvelusuunnitelma
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Vertaistuki
Vammautuminen tai sairastuminen muuttaa elämää monella tavalla
Usein auttaa, kun voi keskustella jonkun toisen kanssa, joka itse on kokenut saman ja selvinnyt.
Tukisuhteet ovat kahdenkeskisiä ja luottamuksellisia. Tukeminen voi olla kertaluonteista tai se voi jatkua useampia vuosia
•
•
•
•

Yhteyttä voi pitää puhelimitse, kirjeitse tai tapaamalla. Tukihenkilöt ovat
tukitoimintaan koulutettuja ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Yhteistyössä: Oulun Yliopistollisen sairaala / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, kaupunginsairaala / lääkinnällinen kuntoutus, Respecta Oy.
Taloudellinen turva - jatkuvaan toimintaan: RAY:n A-kohdeavustus
Koulutus tapahtuu tukihenkilökurssilla. Tukihenkilöt ovat aikuisia liikuntavammaisia henkilöitä. Heillä on erilaisia vammoja, myös harvinaisia sairauksia. Tukihenkilörekisteristä löytyy yhteystiedot diagnoosin, sukupuolen,
asuinalueen ja sairaanhoitopiirin terveyskeskuksen mukaan. Kaikkien tukihenkilöiden yhteystiedot saa yhdistykseltä.

Tukihenkilötoimintaa johtaa toiminnanjohtaja, yhteydessä häneen voi olla puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisen tapaamisen kautta
Yhteystiedot: Jussi Lotvonen, puh. 0440 836 838, jussi.lotvonen@oiy.fi
Tukihenkilöön voi ottaa yhteyttä tukea haluava henkilö itse tai hänen luvallaan
vaikkapa sosiaalityöntekijä.

Amputoitujen vertaistukiryhmä
kokoontuu Rehapoliksessa!
Amputoitujen vertaistapaamiset kerran kuukaudessa tiistaisin Rehapoliksessa
takkahuoneessa.
Keskustelua tai asiantuntijoiden alustuksia amputoidun elämään liittyvistä teemoista. Voit ehdottaa sinua kiinnostavia asioita teemoiksi. Kahvitarjoilu.
Vuoden 2015 tapaamiset
TO 23.4.2015
TO 21.5.2015
TI 25.8.2015
TI 29.9.2015
TI 27.10.2015
TI 24.11.2015
TI 15.12.2015
Osoite: Kiviharjunlenkki 4, 90220 OULU, Rehapolis 1, 2krs, takkahuone!
Lisätietoa: Oulun Invalidien Yhdistys ry, Jussi Lotvonen puhelin: 0440-836 838
tai sähköpostitse jussi.lotvonen(at)oiy.fi.

Pikku Käsi-ryhmä
Pikku käsi -ryhmä on lähtenyt perheiden tarpeesta tavata muita vastaavassa tilanteessa olevia perheitä. Pikku käsi -ryhmään kuuluu hieman alle 20 perhettä
ympäri Pohjois-Suomea, joissa on raajapuutoslapsia ja heidän perheensä. Ryhmässä vertaistuella on erittäin suuri merkitys.
Ryhmän tavoitteena on jakaa tietoutta hyvistä käytännöistä jokapäiväisessä elämässä ja tavata uusia ihmisiä. Ryhmä järjestää tapaamisia kaksi – kuusi
kertaa vuodessa ympäri Pohjois-Suomea. Lisäksi ryhmällä on omat suljetut Facebook-sivut, joilla voi keskustella avoimesti. Tapaamisissa vanhemmat voivat
keskustella ja antaa vertaistukea toisilleen ja samalla lapset tapaavat, jopa ensi
kertaa samallaisia lapsia ja kokevat yhteenkuuluvuutta heidän kanssaan.

Ryhmässä on yhteistyössä perheiden lisäksi:
Oulun Invalidien Yhdistys ry
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Respecta
RAY
Lisätietoa ryhmästä:
Oulun Invalidien Yhdistys ry
Jussi Lotvonen
gsm: 0440 836 838,
email: jussi.lotvonen(at)oiy.fi

Tulevat tapahtumat:
15.8.2015, klo. 12.00-16.00, perhetapaaminen, Kesäkoti Irjala, Oulu

Vertaistukihenkilöiden yhteysƟetoja








Pauli Elsilä
Miia Häkkinen
Kimmo Kemppainen
Markku Mikkonen
Paula Rantatorikka
Teppo Polvi
Miia Hirsikangas

 Jussi Lotvonen
 Lauri Louhivirta

Molemmat jalat amputoitu säärestä
Selkäydinvamma paraplegia
ReisiamputaaƟo
ReisiamputaaƟo
Synnyn. selkäydinvamma
Selkäydinvamma tetraplegia
Selkäydinvamma /
cp-vammainen lapsi
SääriamputaaƟo syövän takia
Selkäydinvamma tetraplegia

aksory.fi / vertaistuki, Ville Vuosara

22 OIY:n Jäsenlehti 1/15

040- 7712675
0400-686482
0400 683475
040-5512823
040 064 0462
050-5291453
040-8304645
0440-836838
040-5432624
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Raajaproteesien
erikoisliike

proteesi
mestarit

Leirintäkatu 2, 33900 Tampere
puh. 045 871 6676 Pekka Keski-Orvola

www.proteesimestarit.fi

