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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 1/2012
Aika
Paikka
Läsnä

Poissa

ke 18.1.2012 kello 13.40 – 16.24
Oulu10, Kokoushuone 156
Unto Lampinen, puheenjohtaja, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Anne Filali Vammaispalvelut
Timo Huusko, Kynnys ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Irja Jylhä, Opetustoimi
Marja-Leena Kemppainen, kaupunginhallitus
Kari Parkkinen, Tilakeskus
Veli-Matti Pyhänniska, Nuorisoasiainkeskus
Sihteeri Katja Kuusela
Lasse Jalonen, varapuheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Sakari Murtovaara, Oulun seudun MS-yhdistys
Virpi Rajala, Liikuntavirasto
Sirkka Rautio, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

KÄSITELTIIN
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.40.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen 11/2011 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
5. Sihteerin tehtävien hoito jatkossa / viesti Sirkka-Liisa Ollilta
Merkittiin tiedoksi Sirkka-Liisa Ollin viesti ja että sihteerin tehtäviä hoitaa Katja
Kuusela ainakin helmikuun loppuun, tiedoksi myös, että tarkennettu talousarvio
tälle vuodelle 30 973 euroa, käsitellään lautakunnan käyttötalouskokouksessa.
6. (Tehostetun) palveluasumisen yksikön apuvälinepalvelut Oulussa
Luonnoksen esitteli Markku Mattila. Paikalla oli myös Raimo Ojanlatva.
Merkittiin tiedoksi luonnos (Tehostetun) palveluasumisen yksikön
apuvälinepalvelut Oulussa. Kysymys on Oulun kaupungin sosiaali- ja
terveystoimen sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin keskinäisestä,
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sisäisestä ohjeesta, jonka tarkoituksena on linjata, mitkä apuvälineet kuuluvat
lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin ja mitkä palveluntuottajan kustannettaviksi.
Apuvälineiden tarkoitus on turvata asiakkaan asuminen tehostetussa
palveluasumisyksikössä ja välttää turhia siirtoja vaativimpiin hoitoyksiköihin.
Ohjeen lähtökohtana ovat vanhusasiakkaat, mutta ne koskevat myös vammaisia
tehostetun palveluasumisen yksiköissä asuvia asiakkaita ja palvelun tuottajia.
Vammaisneuvostolla ei ole luonnokseen huomautettavaa. Todettiin, että
apuvälinetarve tulee kartoitetaan yksilöllisesti ja ne on kirjattava
palvelusuunnitelmaan.
7. Rakennusvalvonnan edustajat kuultavana
Lauri Louhivirta, Jari Heikkilä ja Anu Montin
Kuultiin rakennusvalvonnan edustajien selvitys rakennuslupaprosessista.
Rakennusvalvonnan edustajien mukaan esteettömyysasiat tulevat esille liian
myöhään myös rakennusvalvontaan. Pelkästään esteettömyyssäädösten
noudattaminen ei tee hankkeesta esteetöntä, koska säädökset ovat niukat
eivätkä huomioi kaikkia ryhmiä esim. aistivammaisia. Oulun kaupungin
rakennusvalvonnassa esteettömyysasiat on kehittyneet parempaan suuntaan.
Vammaisneuvoston lausuntoja pidettiin tärkeinä, vaikkakaan niillä ei usein ole
konkreettista merkitystä, koska sen esittämät muutostarpeet ovat usein
rakenteellisia. Todettiin, että vammaisneuvoston vaikutus on enemmänkin
asennevaikuttamista. Vammaisneuvostolla ei valitettavasti ole resursseja
käytönaikaiseen valvontaan ja niistä raportointiin.
Todettiin, että väestön ikääntyessä esteettömyysasiat nousevat yhdeksi tärkeistä
laatukriteereistä, ja tähän olisi hyvä saada Ouluun entistäkin toimivampi
toimintamalli.
Päätettiin, että työvaliokunta jatkaa keskustelua mahdollisista yhteistyökuvioista
rakennusvalvonnan edustajien kanssa. Sihteeri kutsuu kokouksen koolle
sähköpostitse.
8. Liikuntakeskuksen rakentaminen Linnanmaalle
Petri Turunen Oulun Liikuntakeskus Oy
Liikuntakeskus-hanke on esitelty vammaisneuvostolle vuosi sitten. Rahoitus ei
tuollloin onnistunut ja yrittäjä on liikkeellä uuden hakemuksen ja suunnitelman
kanssa.
Liikuntakeskus on koko perheen liikkumiseen suunniteltu toimintahalli, jossa
voidaan harrastaa sulkapalloa, salibandyä, futsalia ja kiipeilyä. Tiloihin on
suunniteltu lisäksi kuntosali, kokous- ja saunatilat. Viime vuotisesta
suunnitelmasta poiketen kohde on yksikerroksinen.
Vammaisneuvosto toteaa, että rakennushankkeen ollessa yksikerroksinen, se
saadaan helpommin esteettömäksi ja kaikille käyttäjäryhmille saavutettavaksi.
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Todettiin myös, että viime vuotisessa lausunnossa annetut ohjeistukset on hyvin
huomioitu uudessa suunnitelmassa.
Vammaisneuvosto nostaaa esille vielä pari seikkaa:
- Palvelutiskin tulisi olla riittävän matala, jotta lapset, pyörätuolia käyttävät ja
lyhytkasvuiset asiakkaat voisivat asioida itsenäisesti.
- Olisi hyvä olla yksi tila, jossa eri sukupuolta oleva avustaja voisi auttaa
vammaista asiakasta pukeutumisessa ja peseytymisessä (esim vammainen
asiakas on mies ja hänen avustajansa nainen). Tila voisi olla esim.
erotuomarien pukuhuone.
Sihteeri toimittaa lausunnon sähköpostitse yrittäjä Pertti Turuselle.
9. Honkala-koti, asuntoja kehitysvammaisille
Marjaana Haarala, hankesuunnittelija, Oulun kaupunki
Oulun kaupungilla on suunnitteilla Sivakan kanssa yhteistyössä Pateniemeen
toteutettava Honkala-koti. Kohteeseen tulee 15 asuntoa kehitysvammaisille.
Asunnot jaetaan viiden asunnon ryhmäkoteihin. Asunot ovat noin 28,5 m2
suuruisia.
Kohteen pihasta on suunniteltu monitoimipihaa siten, että piha olisi jaettu
ryhmäkotien omiin pihoihin ja yhteisellä alueella olisi kasvimaa, Poccia-kenttä,
liikunnallisia välineitä, pihapelejä ja soittimia.
Vammaisneuvosto nostaa esille seuraavia asioita:
- pyörätuolien renkaiden pesu/puhdistustila sisäänkäynnin läheisyyteen
- sähköpyörätuolien latauspisteiden määrä ja sijainti
- käytävien leveydet (jotta suurilla apuvälineillä mahtuu esteittä liikkumaan)
- ovien aukeamissuunnat, jossain kohden voisi käyttää liukuovia
- invamitoitettuja pysäköintipaikkoja vierailijoille
- pihan pintamateriaaleiksi olisi hyvä valita tasaisia ja helppohoitoisia
materiaaleja
- pihamateriaalien avulla olisi hyvä luoda ”ohjausraitoja” ja värikoodeja, jotka
helpottavat pihan hahmottamista ja luovat viihtyisyyttä
Sihteeri toimittaa lausunnon Marjaana Haaralalle.
10. Hallintokuntien asiat
Tiedote / Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
17.1.2012 paljastettiin Tuiran kirjastossa huovutettu taideteos Liikennevalot.
Teoksen ovat tehneet yhteistyössä Merikosken koulun Jopo-luokan oppilaat ja
Heinätorin koulun Leinonpuiston yksikön 7. – 9. luokan oppilaat.
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11. Tiedoksi
STM:n sähköpostitiedote 11.1.2012
”Valtakunnallinen vammaisneuvosto siirtyy tämän vuoden puolella sähköiseen
tiedottamiskäytäntöön.”
Vaikeavammaiset eivät saa kuntoutusta yhdenvertaisesti /
Kela tiedottaa 3.1.2012
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/030112102316ML?OpenDocument
Muutoksia vuonna 2012:Vammaistuet nousevat 3,8 % / Kela tiedottaa 9.12.2011
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/091211124257PM?OpenDocument&
year=2011
12. Saapuneet kirjeet
Teknisen Keskuksen suunnitelmat ja hankkeet:
www.ouka.fi/tekninen/suunnitelmat
13. Muut esille tulevat asiat
Jaettiin vammaisneuvoston jäsenille tilattu julkaisu ”Vaikeavammaisuuden
määritelmä hallinnossa ja hallintolainkäytössä”.
Jaetttiin Kumppanuuskeskuksen neuvontapisteen esite.
Tiedoksi julkaisu: Esteetön yhteiskunta YK:n keinoin - Yleissopimus vammaisten
henkilöiden oikeuksista, Erkki Kemppainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
Helsinki 2011 (ladattavissa THL:n sivuilta)
Tiedoksi: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkinnälllisen kuntoutuksen
apuvälineiden luovutuksesta, Helsinki 19.12.2011.
14. Seuraava kokous to 16.2.2012 klo 13.30 - 15.30
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.24.

Oulussa 8.2.2012

_______________________
Katja Kuusela
sihteeri

_______________________
MERK. Unto Lampinen
puheenjohtaja

