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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 3/2012
Aika
Paikka
Läsnä

Vierailija
Sihteeri
Poissa

to 15.3.2012 kello 13.45 - 16.30
Oulu10, Kokoushuone 156
Lasse Jalonen, varapuheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Anne Filali Vammaispalvelut
Timo Huusko, Kynnys ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Irja Jylhä, Opetustoimi
Marja-Leena Kemppainen, kaupunginhallitus
Sakari Murtovaara, Oulun seudun MS-yhdistys
Kari Parkkinen, Tilakeskus
Veli-Matti Pyhänniska, Nuorisoasiainkeskus
Sirkka Rautio, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry
Pirkko Tähtelä, Haukiputaan vammaisneuvosto/kohta 9
Katja Kuusela
Unto Lampinen, puheenjohtaja, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Virpi Rajala, Liikuntavirasto

Päätöspöytäkirja
1. Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Lasse Jalonen avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen 2/2012 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin korjauksella kohtaan 6.
Tiedoksi työvaliokunnan muistio 2/2012
5. Palveluohjausyksikön esittely
Raimo Ojanlatva, Asiakasohjausyksikön asiakkuuspäällikkö
Asiakasohjausyksikkö muodostuu kahdesta kokonaisuudesta; palveluohjaus- ja
Etuusyksiköstä. Palveluohjausyksikön johtaja on palveluesimies Anne Filali ja
Etuusyksikön johtaja palveluesimies Esa Yritys. Etuusyksikössä käsitellään mm.
toimeentulotukiasioita.
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Asiakasohjausyksikkö sijoittuu Oulun kaupungin Hyvinvointipalvelujen
tilaajatoimintaan, jonka johtaja on Sirkka-Liisa Olli.
Palveluohjausyksikön tehtävät:
Ikäihmisten, mielenterveyskuntoutujien, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten
palveluohjaus:
- Palvelutarvearviointi
- Palvelusuunnitelma
- Palveluiden asiakaskohtainen järjestäminen
- Viranomaispäätösten tekeminen asiakkaan palveluista
- Palvelujen arviointi
Viranomaistyö, palveluohjaus seuraavissa palveluissa:
- shl:n mukaiset palvelut: kotihoito (ml. kotisairaanhoito), kotihoidon tukipalvelut,
työ- ja päivätoiminta
- vpl:n mukaiset palvelut (vammaispalvelut)
- ehl:n mukaiset palvelut (kehitysvammahuolto)
- omaishoidontuki
- asumispalvelut kaikissa asiakasryhmissä
- shl:n mukaiset hoivapalvelut
Raimo Ojanlatvan mukaan palveluohjauksella varmistetaan se, että asiakas on
yhä paremmin mukana oman palvelukokonaisuutensa suunnittelussa.
Tavoitteena on turvata kuntalaisten yhdenvertaisuus palvelujen
monimuotoisuudessa uudessa Oulussa.
Kaikille asiakkaille on aidosti käytettävissä palvelutarjotin sisältäen kaikki kunnan
järjestämät palvelut sekä muut kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävät
muut kuin sosiaali- ja terveystoimen järjestämät palvelut ja toiminta. Keskitetty
tieto ja ohjaus turvaavat parhaiten asiakaslähtöiset palvelut.
Palvelujen kehittämiseen ollaan ottamassa mukaan kehittäjä-asiakkaita.
6. Uuden Oulun Vammaispalvelukriteerit
Anne Filali esitteli luonnoksen, jonka pohjana ovat vammaispalveluiden Oulun
seutukunnalliset soveltamisohjeet.
Vammaisneuvosto toteaa yleisenä kannanottonaan vammaispalveluiden
järjestämisestä Uuden Oulun alueella, että asiakkaiden tulee olla keskenään
yhdenvertaisia riippumatta siitä millä alueella asuu. Kaikilla sosiaalityöntekijöillä
tulee olla käytettävissään samat soveltamisohjeet ja samat "työvälineet" siihen
millaisia palveluja voidaan järjestää ja miten ne järjestetään. Tämä vaatimus on
toki haasteellinen, koska asiakkaiden tilanteet ovat kovin erilaisia, mutta hyvällä
suunnittelulla ja henkilökunnan koulutuksella varmasti päästään hyvään
tulokseen.
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Nyt käsillä on soveltamis- ja toimintaohjeet sosiaalityöntekijöille.
Vammaisneuvosto edellyttää, että myös asiakkailla on voimassaolevat ohjeet
käytettävissään ja ohjeisiin tulevista muutoksista ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Uuden Oulun vammaispalveluiden toiminta- ja soveltamisohjeet tulisi
kokonaisuudessaan uusia ja kirjoittaa yhtenäiseen muotoon. Nyt ohjeet ovat
"sillisalaatti" vanhaa ja uutta. Soveltamis- ja toimintaohje on sosiaalityöntekiöiden
työväline, jonka tulee olla mahdollisimman selkeä ja yksiselitteinen. Ohjeessa ei
tule olla liitteitä vaan soveltamis- ja toimintaohje olisi aina kunkin otsikon alla.
Sisällysluettelo on teknisesti hyvä toteuttaa "Hakemistona", jolloin se toimii
suorina linkkeinä eri otsikkotasoilla.
Kriteerien perusteluosat ovat perusteelliset ja linkitykset toimivat sähköisessä
muodossa hyvin. Paperiversiossa tiedon alkulähteelle on hankalampi löytää.
Vammaisneuvosto suosittelee, että soveltamis- ja toimintaohjeiden päivittämiseen
otetaan mukaan kehittäjä-asiakkaita, joiden kautta saadaan käytännön tietoa,
miten palvelut käytännössä toimivat. Vammaisneuvoston järjestöedustajilla on
paljon kokemuksia siitä, että esimerkiksi Oulussa voimassa olevat
kuljetuspalveluohjeet eivät kaikilta osin ole ajantasalla.
Vammaisneuvosto suosittelee, että Vammaispalvelujen käsikirjaa käytetään
lähteenä, kun soveltamis- ja toimintaohjeita päivitetään. Käsikirjaan koottu hyviä
toimintamalleja ja käsikirjasta löytyy myös oikeusteitse haettuja
ennakkotapauksia.
www.sosiaaliportti.fi/vammaispalvelujen-kasikirja
Päätettiin, että sihteeri kokoaa kaikki vammaisneuvostolta tulleet kommentit
erilliseen liitteeseen Anne Filalille 22.3. mennessä.
7. Työvaliokunnan esitys sihteerin työtuntimäärän nostamisesta 15:stä 25:een
Päätettiin työvaliokunnan esityksen mukaan tehdä esitys Hyvinvointipalveluihin
Sirkka-Liisa Ollille, että sihteerin työtunteja lisätään ja palkkaa nostetaan, koska
työmäärä Uuden Oulun myötä lisääntyy. Työtunteja kuukaudessa 25 ja palkka
500 euroa. Esitys on tarkennetun talousarvion mukainen.
Sihteerin työ on paljolti valmistelevaa ja tiedottavaa, ison ajan vie myös kokoukset
kuin myös lausuntojen laatiminen. Työ sisältää tiedonhakua, verkostojen
luomista, vammaisten oikeuksien esillä pitämistä jne.
8. Kastellin monitoimitalo/koulun ennakkolausunto esteettömyydestä
Petri Saarelainen projektiarkkitehti, Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy
Kontinkankaan kaupunginosasta puretaan Sale, päiväkoti sekä rivitaloja Kastellin
monitoimitalon/koulun tieltä. Kohteessa tulee toimimaan päiväkoti, peruskoulun
ala- ja yläluokat, lukio, liikuntasaleja ja kirjasto. Hankkeesta on tehty
lapsivaikutusten arviointi. Lasten lisäksi myös opettajat ovat olleet mukana koko
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ajan kohteen suunnittelussa. Hankkeen vuoksi ympäristöön tehdään
tiejärjestelyjä, uusia kevyenliikenteen väyliä sekä uudet bussipysäkit.
Todettiin, että tontin korkeuserojen kanssa ei tule ongelmaa. Invapaikkoja on
suunniteltu sisäänkäyntien läheisyyteen ja poistumistiet ovat katettuja.
Rakennukseen tulee kaksi hissiä, jotka ovat käytettävissä kaikkien talon
toimintojen yhteydessä. Invawc-tiloja on runsaasti, vaikkakin jotkin niistä ovat ns.
yksipuolisia. Kohteen esteettömyys on huomioitu hyvin.
Vammaisneuvosto kiinnittää huomionsa seuraaviin seikkoihin:
- pääsisäänkäynnin tulee olla sähköisesti avautuvilla ovilla
- ns. kaksipuolinen invawc on aina parempi kuin ns. yksipuolinen
- suositellaan läpiajohissejä
- toisen hissin tulee olla reilusti suunniteltua suurempi
- välituntipihat aidattava kaikilla luokka-asteilla, koska erityistä tukea tarvitseville
oppilaille selkeät ja konkreettiset rajat ovat turvallisuuden kannalta erittäin tärkeitä
Sihteeri toimittaa lausunnon esittelijälle maanantaiksi 19.3.
9. Haukiputaalle rakennettava ylä- ja alakoulu
Kristian Järvi, arkkitehti SAFA, Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy
Kohteessa tulee toimimaan ala- ja yläkoulu sekä kirjasto, EHA-siipi on erillinen.
Esteettömyys on huomioitu hyvin, varsinkin EHA-siivessä, jota
vammaisneuvoston jäsenet kuitenkin kovasti kritisoivat. Tänä päivänä opetuksen
inkluusiopyrkimykset ovat vahvat ja vammaisneuvoston jäsenet ihmettelevätkin,
miten tilaohjelmassa ei ole tätä huomioitu. Erityistätukea tarvitsevien oppilaiden
eristäminen omaan siipeensä ei edistä inkluusiota vaan vahvistaa vammaisten ja
vammattomien välistä kuilua. Oulun kaupungin vammaisneuvosto suosittelee,
että suunnitelmat uusitaan, jotta opetuksesta ja opiskelusta uudessa koulussa
tulee sujuvaa kaikkien osalta.
Vammaisneuvosto kiinnittää huomiota lisäksi seuraaviin seikkoihin:
- ns. kaksipuolinen invawc on aina parempi kuin ns. yksipuolinen
- suositellaan läpiajohissiä
- invamitoitus myös henkilökunnan sosiaalitiloissa
- pienryhmätiloja tulee olla ympäri koulua kaikkien luokka-asteiden käytössä
- välituntipihat aidattava kaikilla luokka-asteilla, koska erityistä tukea tarvitseville
oppilaille selkeät ja konkreettiset rajat ovat turvallisuuden kannalta erittäin tärkeitä
Sihteeri toimittaa lausunnon esittelijälle maanantaiksi 19.3.
Lisäksi päätettiin laatia Haukiputaan kuntaan kannanotto ao. koulun
suunnitteluvaiheista.
10. Nuorten työpaja 2012-2013
Anne Jaakola, Arkkitehtitoimisto SIPARK Oy
Kyseessä on korjaushanke, jossa kaksi Intiön kasarmialueen varastorakennusta
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muutetaan nuorten työpajatiloiksi. On vaikea arvioida etukäteen, onko tilojen
tulevissa käyttäjissä mukana esim. pyörätuolin käyttäjiä tai aistivammaisia nuoria.
On huomattava, että nykyisillä tukitoimilla hyvinkin erilaiset ihmiset harrastavat ja
tekevät työtä hyvin erilaisilla aloilla.
H4 on kaksikerroksinenrakennus, jonka porrashuoneen yhteyteen rakennetaan
kevyt reilun kokoinen hissi/henkilönostin. Ensimmäiseen kerrokseen ei ole
suunniteltu invawc:tä tilojen ahtauden vuoksi. Invawc löytyy toisesta kerroksesta.
H5:ssä on hissi, joka uusitaan. Ulosvuokrattavan koulutustilan yhteyteen tulee
invawc. Kotitaloustilaan on suunniteltu yksi esteetön työpiste.
Korjausrakentaminen on aina haasteellista. Ko. kohteissa esteettömyysasioita on
mietitty, mutta vanhat rakenteet antavat mahdollisuuksia vain aivan perusasioihin.
Vammaisneuvosto kiinnittää huomionsa pariin seikkaan:
- suositellaan, että hissiratkaisut tutkitaan vielä tarkasti, jotta ne tukevat nuorten
itsenäistä liikkumista
- henkilönostimen pitää kantaa vähintään 400 kg
11. Keskustan seurakuntatalon esteettömyysselvitys
Työvaliokunnan ennakkolausunto (liite)
Hyväksyttiin työvaliokunnan laatima lausunto.
12. Terveiset Transtechin ravintolavaunun vanerimallin katselmuksesta
Siirrettiin seuraavaan kokoukseen
13. Hallintokuntien asiat
Ei ollut.
14. Saapuneet kirjeet
- Kutsu Soste Suomen sosiaali ja terveys ry ja STM järjestämille Valtakunnallisille
sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäiville 18. - 19.4.2012, Helsinki
- STM Valtakunnallinen VANE tiedote 1/2012, 28.2.12
- Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE:n Esteettömyystiedote 1/2012
- Teknisen Keskuksen suunnitelmat ja hankkeet:
www.ouka.fi/tekninen/suunnitelmat
15. Lähteneet kirjeet/lausunnot
- 7.3.2012, Joona Koskelo/Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen
Ennakkolausunto ”Keskustan seurakuntatalo”
- 13.3.2012, Jorma Heikkinen, liikenneinsinööri, Tekninen Keskus
Lausunto ”Aleksinkulman pysäköintihaasteet”
- 13.3.2012, Tapani Mäkikyrö, Rakennusvalvonta ja
Matti Matinheikki, Tekninen Keskus
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Lausunto ” Rakenteellinen pysäköintiratkaisu josta
ei suoraa hissiyhteyttä asuntoihin
16. Muut esille tulevat asiat
Uuden Oulun juhlavuoden tapahtumille on haettavissa tukea
http://www.ouka.fi/oulu/uusi-oulu/tapahtumatuki
17. Seuraava kokous ti 17.4.2012 klo 13.30 - 15.30
18. Kokouksen päättäminen
Lasse Jalonen päätti kokouksen klo 16.30.

Oulussa 17.4.2012

_______________________
Katja Kuusela
sihteeri

_______________________
MERK. Lasse Jalonen
kokouksen puheenjohtaja

