PÖYTÄKIRJA

Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 1/2016
Aika

pe 15.1.2016 klo 12.00 - 14.45

Paikka

Oulu10, Torikatu 10, kokoushuone 142

Jäsenet

Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Miia Ahlroth, Oulun kaupunki/Hyvinvointi
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Irja Jylhä, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Marja-Leena Kemppainen, Oulun kaupunginhallitus, poistui klo 12.52, saapui
takaisin klo 13.38
Tuija Kemppainen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Lauri Louhivirta, varapuheenjohtaja, Kynnys ry
Seppo Matilainen, Kiimingin järjestöt
Hilkka Nivukoski, Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry
Jaana Potkonen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri, saapui klo 12.25
Riku Syrjälä, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Martti Tihinen, Yli-Iin järjestöt
Pirkko Tähtelä, Haukiputaan järjestöt
Ari Vanttaja, Oulun kaupunki/Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Vierailijat

Joona Koskelo, Arkkitehti SAFA
Outi Tarvainen, tietohallintoasiantuntija
Martti Holma, verkkotoimittaja
Paula Salmu, korkeakouluharjoittelija

Poissa

Kimmo Rundström, Oulun Selkäyhdistys ry
Sinikka Vuoti, Oulunsalon järjestöt

Sihteeri

Katja Kuusela

Käsiteltiin
1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen hyvää uutta vuotta.

2§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Todettiin.

3§

Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Poistettiin listalla ollut asia Lausuntopyyntö: Vpl-Kuljetuspalvelukriteerit ja
tilalle siirtyi Hiukkavaaran monitoimitalon pääpiirustussuunnitelma ja
esteettömyysselvitys. Lisättiin listalle pykäläksi 10 Työvaliokunnan täydentäminen.
sekä pykäläksi 13 Työvaliokunnan kokouksesta päättäminen.

4§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan 9/2015 (11.12.2015) hyväksyminen.
Päätös: Hyväksyttiin.
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Tiedoksi työvaliokunnan kokousmuistio 10/2015 (11.12.2015)
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
5§

6§

Vammaisneuvoston taloustilanne
Vammaisneuvostolle on budjetoitu käyttösuunnitelmassa v. 2016, 32 000 euroa.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt asian.
Tiedoksi vammaisneuvoston taloustilanne 31.12.2015.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Hiukkavaaran monitoimitalon pääpiirustussuunnitelma ja esteettömyysselvitys
Joona Koskelo, Arkkitehti SAFA
Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy
Kohteen luonnos on käsitelty vammaisneuvoston kokouksessa 6/2015 ja siitä on
toimitettu arkkitehdille pöytäkirjan ote. Muutamia vammaisneuvoston huomioimia
asioita on otettu jatkosuunnittelussa huomioon esim. induktiosilmukka, vaatimus
vahtimestarin infopisteestä sekä sähköiset aukaisumekanismit pääoviin. Toisaalta
monet vammaisneuvoston pöytäkirjan otteessa olleet asiat on jätetty huomiotta
esim. vaatimus toisesta hissistä, vaatimus pedagogisesta tilasta sekä tilan jakajiksi
suunniteluista verhoista luopumista ja vaihtamisesta liukuoviin.
Arkkitehti vetoaa budjettiin sekä asiantuntijaryhmään, joka hänen käytettävissään
on ollut. Vammaisneuvosto epäilee onko ryhmässä ollut asiantuntemusta
erityisryhmien opetuksesta. Vammaisneuvoston vaatimukset perustuvat käytännön
kokemuksiin ja yhdenvertaisuusperiaatteeseen. Tällä prosessilla päästään vain
esteettömyyden minimitasoon. Jos käytettävissä olisi ollut esteettömyystyöryhmä,
olisi voitu päästä parempaan kuin välttävä.
Vammaisneuvosto ei puolla rakennusluvan myöntämistä mikäli pääoven
saattoliikennettä ei siirretä pääovelta pois. Saattoliikenne on erittäin suuri
turvallisuusriski kaikille pihaa käyttäville oppilaille. Saattoliikenne vaatii takseille
riittävästi tilaa, jotta se olisi joustavaa ja tehokasta.
Jotta uusi monitoimitalo toimisi mahdollisimman monille erilaisille käyttäjille, olisi
seuraavat asiat huomioitava:
Vammaisneuvoston pöytäkirjasta 6/2015 oli epähuomiossa jäänyt pois vaatimus
hissin koosta. Tästä oli kuitenkin puhetta. Vammaisneuvosto pitää 1400 x 2100
mm kokoista hissiä pienimpänä mahdollisena monitoimitaloon.
Pääovien kuramattojen valintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. On mattoja,
joissa pyörätuoli ei kulje hyvin.
Invawc-tilojen ei ole välttämättä oltava molemminpuolin käytettäviä.
Molemminpuolin käytettävissä vesipisteen sijoitus aiheuttaa ongelmia.
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Jos on yksikin askelma, tulee olla käsijohteet. Ei suositella yksinäisiä askelmia
sinne tänne.
Suositelllaan edelleen verhojen sijaan liukuovia (äänimaailman
rauhoittamiseksi).
Vaaditaan toista esteetöntä pukuhuonetta liikuntasalin yhteyteen.
Peruskoulun käytössä on oltava pedagoginen tila, huone, jossa aggressiivisesti
käyttäytyvä oppilas voi turvallisesti purkaa pahaa oloaan aikuisen läsnäollessa.
Tilassa ei saa olla irtoavia kalusteita, joten se on erillinen tila, jota ei voi
varsinaisessa opetuksessa käyttää. Aggressiivisuus on valitettavasti lisääntynyt
oppilaiden keskuudessa.
Henkilökunnan tilat tulee olla esteettömät.
Opasteita ja värimaailmaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon moniaistisuus
jahyvä kontrasti.
Jaana Potkonen saapui klo 12.25.
Marja-Leena Kemppainen poistui klo 12.52.
Päätös: Sihteeri toimittaa lausunnon arkkitehdille tulevalla viikolla. Kirjattiin ylös,
että sivistys- ja kulttuuripalveluihin pitäisi saada tietoa koulusuunnittelusta.
Suunnittelussa tulisi olla alusta asti mukana laajempialainen työryhmä, jolloin
resurssit mitoitettaisiin oikein.
7§

Oulun kaupungin verkkopalvelujen saavutettavuuden edistäminen
tietohallintoasiantuntija Outi Tarvainen ja verkkotoimittaja Martti Holma
Tietoisuuus verkkopalvelujen saavutettavuusvaatimuksista on vähitellen levinnyt.
Tähän asti on luotettu siihen, että verkkopalvelujen toimittajat ovat tienneet ja
huolehtineet saavutettavuuteen liittyvistä teknisistä ratkaisuista. Oulun kaupungilla
on yli 40 erilaista verkkopalvelua esim. Omahoito. Ja niitä ovat hankkineet jokainen
toimija itse omista lähtökohdistaan. Verkkopalvelujen saavutettavuus ei ole ikään
kuin kenenkään asia. Outi Tarvainen kuuluu Desing for aal -verkostoon ja hänellä
jonkin verran resursseja käytettävissään tälle asialle.
Mitä asialle on tehty? (Outi Tarvaisen diat)
•
•

Ouka.fi:lle tehty Kehitysvammaliiton (papunet) toimesta
kohtalaisen hyvät arviot
esteettömyysarviointi 2013
Verkkopalvelujen päivityksessä ja kehittämisessä toteutettu
saavutettavuutta edistäviä toiminnallisuuksia (mm. Omahoito, Ouka)
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•
•
•
•
•

Selvitetty viittomakielisten sisältöjen tuottamisen mahdollisuuksia
kaupungin www-sivuille tietyiltä osin
Kuntaliiton seminaari verkkoviestinnän saavutettavuudesta kaupungintalolla
19.11.2015
Oulun kaupunki mukana Selkeän virkakielen kampanjassa
Kaupunki mukana julkishallinnon valtakunnallisen viestintäohjeen
laatimisessa (Kuntaliitto)
Kaupunki mukana JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja
kehittäminen –suosituksen päivityksessä (ent. jhs 129), jossa huomioitu
myös saavutettavuusvaatimukset

Mitä on tulossa? (Outi Tarvaisen diat)
•
•
•
•

Asian tärkeys on ymmärretty, organisoituminen käynnissä (vastuunjako)
Ohjeistuksen toteuttaminen sisällöntuottajille
Koulutuksia osaamisen kehittämiseksi (sisällöntuotanto, tekninen
osaaminen)
Saavutettavuuden huomioiminen osana IT-palvelujen hankintaa (tekniset
vaatimukset) sisällytetään hankintakäsikirjan ohjeistuksiin päivityksen
yhteydessä (2016)

Marja-Leena Kemppainen saapui takaisin klo 13.38.
EU lainsäädäntö tulossa, mutta yhtä vahva on myös yhdenvertaisuuslaki, joka
edellyttää palveluntuottajilta saavutettavia palveluita. Mikäli saavutettavia palveluita
ei voida taata on järjestettävä kohtuullisia mukautuksia.
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja huomioidaan tekeillä olevassa Oulun kaupungin
vammaispoliittisessa ohjelmassa.
8§

Vaikuta Oulun vammaispoliittiseen ohjelmaan! –seminaari
Paula Salmu esitteli asian.
ma 8.2.2016 klo 13.00 – 16.00, kaupunginsairaalan Salokannelsali.
Vaikka tilaisuus on suunnattu vammaisjärjestöille, ovat sinne kaikki asiasta
kiinnostuneet tervetulleita. Ilmoittautuminen viimeistään 29.1.2016
paula.salmu@ouka.fi
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9§

Palvelualueiden asiat
Erityisliikunnan ryhmät alkaneet
Miia Ahlroth:sta erityisryhmien palveluohjauksen esimies 1.1.2016
Henkilökohtaisen avun pilotti alkanut, mukaan ehtii vielä. Pilotissa
Eteran sijaismaksajapalvelu.
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10§

Työvaliokunnan täydentäminen
Päätös: Valittiin yksimielisesti Riku Syrjälä työvaliokuntaan.
Työvaliokunnan kokoonpano: pj. Lasse Jalonen, Jorma Inkamo, Lauri Louhivirta,
Riku Syrjälä ja sihteerinä KatjaKuusela.

10§

Tiedoksi
- yhteydenotto: vammaisten näkökulma esille Oulun kaupungin teettämille
kaivutyömaille, koulutus urakoitsijoille pe 18.3.2016 aamupäivä, 20 min / Jouni
Leskinen, Tiemestari, Katu- ja viherpalvelut
- Valtioneuvosto on nimittänyt Katja Kuuselan Valtakunnalliseen
vammaisneuvostoon kaudelle 2016-2018.
- saapunut kutsu: Marja-Leena Kemppaisen 60-vuotisjuhla.
- Kannanotto: Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorien hajasijoittaminen eri
alueille vaikeuttaa kuntalaisvaikuttamisen koordinaattoreiden monialaista työtä /
tasa-arvotoimikunnan, lähidemokratiatoimikunnan, vammaisneuvoston sekä
maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtajat.
- saapunut muistio 15.12.2015: Oulun seudun mielenterveys- ja päihdeneuvoston
kokous 26.11. 2015 klo. 14.00–16.00 / Jorma Inkamo
- Oulu10-palvelujen ala-aulan asiakastilojen muutostöiden suunnitelmien
kommentointi 16.12.2015 klo 14.00-15.00 / Lauri Louhivirta, Lasse Jalonen,
Jorma Inkamo ja Katja Kuusela osallistuivat
- Toimikuntien ja neuvostojen puheenjohtajien sekä valmistelijoiden sekä
sihteerien yhteinen joululounaskokous 18.12. klo 11.00-13.30 / Katja Kuusela ja
Lasse Jalonen osallistuivat
- saapunut tiedustelu 29.12.2015: Kutsu eläväksi kirjaksi Sivistys- ja
kulttuuripalvelujen tilaisuuteen (näkövammainen/kuulovammainen) / Sari
Mettovaara, Sivistys- ja kulttuuripalvelut
- saapunut tiedote 5.1.2016: Erityisryhmien HUR –kuntosali, kevät 2016, Oulun
kaupungin sairaala, Kiviharjuntie 5 / Virpi Rajala, Sivistys- ja kulttuuripalvelut
- saapunut kutsu 8.1.2016: Tule mukaan kehittämään hyvinvointipalveluita /
Maarit Niva, Hyvinvointipalvelut

11§

Muut esille tulevat asiat
Päätös: Ei ollut.

12§

Kevään 2016 kokousaikataulu:
pe 19.2. klo 12. vierailu Attendo Oy.n ryhmäkoti Kellokkaaseen
pe 18.3. klo 12
pe 8.4. klo 12
pe 29.4. klo 12
pe 20.5. klo 12
pe 10.6. klo 12

5

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Sihteeri varaa kokoustilat.
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13§

Työvaliokunnan kokouksesta päättäminen
Päätös: Työvaliokunnan seuraava kokous pidetään 9.2. klo 9.00. Sihteeri varaa
kokoustilan.

14§

Kokouksen päättäminen
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45

Oulussa 19.2.2016

Lasse Jalonen
puheenjohtaja
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