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Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 6/2014
Aika
Paikka
Jäsenet

Sihteeri
Poissa

pe 29.8.2014 klo 12.00 - 15:45
Oulu10, Torikatu 10, kokoushuone 142
Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Miia Ahlroth, Oulun kaupunki/Hyvinvointi
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Irja Jylhä, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri (poistui klo 15:22)
Marja-Leena Kemppainen, Oulun kaupunginhallitus (poistui klo 12:49)
Tuija Kemppainen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Lauri Louhivirta, varapuheenjohtaja, Kynnys ry (poistui klo 15:25)
Seppo Matilainen, Kiimingin järjestöt (poistui klo 15:33)
Jaana Potkonen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri (saapui klo 12:20)
Kimmo Rundström, Oulun Selkäyhdistys ry (poistui klo 15:12)
Riku Syrjälä, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Martti Tihinen, Yli-Iin järjestöt
Pirkko Tähtelä, Haukiputaan järjestöt
Sinikka Vuoti, Oulunsalon järjestöt
Katja Kuusela (+ha avustaja)
Mika Huhtala, Oulun kaupunki/Yhdyskunta- ja ympäristö
Hilkka Nivukoski, Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry

Käsiteltiin
72§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:00.

73§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.

74§

Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin.

75§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan 5/2014 hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin.
Tiedoksi työvaliokunnan kokouksien muistiot 6/2014 ja 7/2014
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

76§

Työvaliokunnan kokouksesta päättäminen
Päätös: Kokous pidetään tiistaina 9.9.2014. Kimmo Rundström osallistuu
kokoukseen asiantuntijajäsenenä.

77§

Taloustilanne
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

78§

Lausunto Ritaharjun ja Metsokankaan lisäkoulut
Timo Koljonen
LINJA ARKKITEHDIT OY
Ville Laitinen, hankearkkitehti
Oulun kaupunki, Tilakeskus

Vammaisneuvosto
PL 54, 90015 Oulun kaupunki
vammaisneuvosto@ouka.fi

Puhelin 050 592 8586
www.ouka.fi/oulu/vammaisneuvosto/
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Sekä Ritaharjun että Metsokankaan lisäkoulut tukevat pääkoulujaan (luokkaasteet 1-6) ja lisäkoulut rakennetaan ”määräaikaisiksi”. Rakennusten elinkaari
noin 20–25 vuotta. Lisäkoulut täyttävät pysyvän rakennuksen vaatimukset.
Tilaohjelmiltaan lisäkoulut ovat hyvin samanlaisia. Hankkeessa kokeillaan
radikaalia opetustilamuutosta, jossa tilat muodostuvat moduleista ja
kotipesistä. Modulirakentamisessa voidaan tilat ottaa tarvittaessa helposti
muuhun käyttöön. Lisäkoulut otetaan käyttöön syksyllä 2016.
Vammaisneuvosto toteaa lausuntonaan:
Tontit ovat hyvin tasaiset, jolloin esteettömyys on helppo huomioida,
on vältettävä keinotekoisia tasoeroja ja porrastuksia.
Poistumisteiden tulee olla esteettömät.
Pääovet tulee olla automatiikalla.
Pääovien läheisyyteen on hyvä sijoittaa pesupaikka/kuraeteinen,
pyörätuolien renkaiden pesua varten.
Eteismattojen on hyvä olla irrotettavat.
Akustiikkaan ja äänieristykseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Sisustuksen värien- ja kontrastien tulee olla selkeät.
Opastesuunnitelmassa on huomioitava selkeät ja moniaistiset
ratkaisut.
Äänentoistojärjestelmissä tulee olla myös tele/induktiosilmukka tai
muu äänensiirtojärjestelmä.
Kylmäkäytävä olisi hyvä kattaa valokatteella.
Lisäksi suositellaan suunnittelijoita tutustumaan julkaisuun:
Esteettömyys kouluissa
– opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle
Helsinki kaikille 2008
Sihteeri toimittaa lausunnon 5.9.2014 mennessä esittelijöille.
79§

Asiakkuuspäällikkö Raimo Ojanlatvan vastaus vammaisneuvoston
selvityspyyntöön Palveluohjausyksikölle henkilökohtaisten avustajien
tuntilistojen käsittelystä
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Asian käsittelyä jatketaan sen jälkeen, kun
Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitosta (Heta-liitto) saadaan
vastaus.

80§

Vieraana hallintojohtaja Ari Heikkinen, keskustelun aiheina vammaispoliittisen
ohjelman päivitys, Henkilökohtaisen Avun Keskus ja vammaisasiamiehen
toimen perustaminen.
Keskusteltiin vammaisneuvoston asemasta ja vaikutusmahdollisuuksista.
Esiteltiin hallintojohtajalle vammaisneuvoston kärkihankkeet:
Henkilökohtaisen Avun Keskuksen perustaminen, Vammaisasiamiehen
toimen perustaminen sekä vanhan vammaispoliittisen ohjelman päivittäminen.
Hallintojohtaja totesi, että taloustilanne on vaikea ja että uusien toimintojen
perusteeksi tulisi esittää toiminnan tuottama säästö kaupungille.
Vammaispoliittisen ohjelman pikapäivittämiseen vammaisneuvosto voi kysyä
apua kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan tiimiltä.
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Uudet järjestelyt kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien
asumispalveluissa
Tommi Heikka
Palveluesimies
Asumis- ja päiväpalvelut
Nykytila:
Kehitysvammaisten asumispalveluja järjestetään12 asumisyksikössä,
joista seitsemän on yövalvottua (24 h). Mielenterveyskuntoutujien
asumispalvelua järjestetään kolmessa asumisyksikössä, joista kaksi on
yövalvottua (24 h). Muissa asumisyksiköissä henkilökunta on läsnä yleensä
klo 7–21.
Suunnitelma:
Kuudessa kehitysvammayksikössä ja yhdessä mielenterveyskuntoutujien
asumisyksikössä siirrytään uuteen palvelumalliin, koska nykyaikainen,
yksilöllinen asuminen edellyttää uutta palvelujen järjestämistapaa.
Yksilöllinen ohjattu asuminen:
Asuntola-tyyppinen asuminen loppuu, sijalle tulee oma asunto KEHASohjelman mukaisesti. Asiakkaalla on suora vuokrasuhde vuokranantajaan tai
omistusasunto. Asukkaalle laaditaan palvelusuunnitelma ja sen liitteeksi
määritetään yksilöllinen palvelun toteuttamistapa. Asiakasta ja hänen
edustajaansa kuullaan. Asiakkaille ja heidän läheisilleen järjestetään
keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia. Heikka vakuutti, että paikoja on aina
vapaana yllättävien tilanteita varten.
Vammaisneuvosto kysyi, voidaanko asumisvalmennusta järjestää riittävästi?
Entä onko kaupungilla suunnitelmaa kotona asuvien kehitysvammaisten
hoidosta, kun iäkkäät vanhemmat eivät enää heitä jaksa hoitaa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

82§

Invataksien hissien turvallisuus, katso työvaliokunnan muistio 7/2014, kohta 3

Työvaliokunta esittää vammaisneuvostolle, että tehdään
laatuvaatimusten korjaamiseksi aloite Valtakunnalliselle
Vammaisneuvostolle.
Päätös: Hyväksyttiin esitys. Työvaliokunta laatii esityksen.
83§

Jaana Potkonen kutsui Vammaisneuvoston jäsenet Haukiputaan
teatterikuopalle 27.9. klo 14 Näkövammaisteatteri Sokkelon esitykseen
”Pelastaja pimeässä”.
Osoite: Revontie 45, Haukipudas.
Päätös: Halukkaat osallistuvat kutsuvieraina.

84§

Osallistumiset
Henkilökohtaisen Avun Päivät 24. - 25.9.2014 Kuntatalo, Helsinki.
Osallistumismaksu 130 €/hlö.

Päätös: Lauri Louhivirta ja Riku Syrjälä osallistuvat päiville
vammaisneuvoston edustajina. Sihteeri hoitaa matkajärjestelyt.
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85§

Palvelualueiden asiat
Tuija Kemppainen: Liikuntatarjotin. Erityisryhmien liikuntatarjonta löytyy
nettisivuilta.

86§

Tiedoksi
- Yhdenvertaisuussuunnitelman luonnos
- Lähtenyt lausunto: 31.7.2014 Hammaslääketieteen koulutuksen
uudisrakennus Kontinkankaalle / Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy (liite)
- Yhteistyöpyyntö: Välityömarkkinat osana työelämää –hanke
- Kirja: Elämän kynnyksellä – vammaisliikkeen synty. Matti Laitinen ja Heini
Saraste. Into Kustannus Oy. 2014.
Päätös: Hankitaan Elämän kynnyksellä -kirja vammaisneuvoston
käyttöön.

87§

Muut esille tulevat asiat
Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori
”Vammaisoikeuden ajokortti” -koulutus
ei luentopalkkiota, vain matka- ja majoituskustannukset.
Päätös: Järjestetään koulutus vammaisneuvoston jäsenille ja
vammaisjärjestöjen edustajille Oulussa.

88§

Seuraava kokous pe 19.9.2014
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

89§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:45.

Oulussa 19.9.2014

Lasse Jalonen
puheenjohtaja

Vammaisneuvosto
PL 54, 90015 Oulun kaupunki
vammaisneuvosto@ouka.fi

Katja Kuusela
sihteeri

Puhelin 050 592 8586
www.ouka.fi/oulu/vammaisneuvosto/

LAUSUNTO

LIITE

VAMMAISNEUVOSTO

Arkkitehdit Timo Leiviskä ja Merja Pesonen
Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy

Hammaslääketieteen koulutuksen uudisrakennus Kontinkankaalle (Aapistie 3)
Oulun kaupungin vammaisneuvoston työvaliokunta käsitteli kohteen kokouksessaan
23.7.2014. Kohteen esittelivät arkkitehdit Timo Leiviskä ja Merja Pesonen
Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy:stä. Esteettömyysselvitys oli erityisen laaja-alaisesti
laadittu.
Vammaisneuvoston työvaliokunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Suositellaan aukiolle opastusraita, jossa hyvä tuntuma valkoiselle kepille ja kontrasti
heikkonäköisille.
Henkilökunnan paikoitusalueelle suositellaan yhtä LE-paikkaa.
Suositellaan pääoven edustalle sulanapitojärjestelmää, joka rajoittuisi ritilään, näin
jääpalteen muodostuminen ehkäistäisiin.
Suositellaan liukuovia pääovelle ja tuulikaappiin vaihtomattoa (erilaiset ritiläratkaisut
tuulikaapeissa hankalia rullaaville apuvälineille).
Ei suositella minkäänlaisia kynnyksiä pääovelle tai muillekaan oville.
Sisääntuloaulassa tulee huomioida riittävä vapaa korkeus portaiden alla.
Suositellaan infotiskiä myös sisääntuloaulaan.
Induktiosilmukka tai muu äänensiirtojärjestelmä tulee olla kokoontumistiloissa
äänentoistojärjestelmän yhteydessä (RakMk F1).
Hisseistä toisen asiakashissin olisi hyvä olla suuremmalla mitoituksella: leveys 1400
mm, jotta apuvälineillä liikkujat mahtuvat kääntymään menosuuntaan.
Suositellaan hisseihin piste- ja kohomerkintöjä sekä ääniopasteita.
Suositellaan väliovet automaatilla tai integroituna automaatilla palojärjestelmään.
Pyydetään huomioimaan, että vammaisilla apuvälineitä käyttävillä asiakkailla tulee
olla yhdenvertainen mahdollisuus käydä opiskelijoiden vastaanotolla.
Invawc:den ei välttämättä kaikkien tarvitse olla kaksipuolisia.
Kontrasteihin, huomioraitoihin ja väreihin on kiinnitettävä erityistä huomiota niin
käytävissä, auloissa kuin portaissakin.
Oulussa 31.7.2014
Katja Kuusela, asiantuntijasihteeri

050 592 8586, vammaisneuvosto@ouka.fi
www.ouka.fi/oulu/vammaisneuvosto

