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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 4/2008
Aika
Paikka

ti 15.4.2008 kello 13.00 – 14.56
Kumppanuuskeskus, Isokatu 47, Monitoimisali, 0-krs

Läsnä

Unto Lampinen, puheenjohtaja, Oulun Invalidien Yhdistys ry, poistui 14.40
Anne Filali Vammaispalvelut, saapui klo 14.35
Timo Huusko, Kynnys ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Lasse Jalonen, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry, kokouksen
puheenjohtajana klo 14.40 – 14.56
Irja Jylhä, Opetustoimi
Päivi Koponen, Nuorisoasiainkeskus
Kari Parkkinen, Tekninen keskus, saapui kello 14.11
Virpi Rajala, Liikuntavirasto
Pirjo Ylikauma, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry
Katja Kuusela, sihteeri

Poissa

Marja-Leena Kemppainen, kaupunginhallitus

Käsiteltiin
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.00 toivottaen tervetulleeksi myös kokousta
seuraamaan saapuneet, Kynnys ry:ssä harjoittelijoina olevat, Joni Loukkolan ja Janne
Oikarisen avustajineen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
3. Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin esityslistan kohdaksi 5, Oulun kaupungintalon peruskorjauksen esittely.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan, 18.3.08, hyväksyminen, liite
Hyväksyttiin muutamalla sanamuotokorjauksella.
5. Oulun kaupungintalon peruskorjaus
Arkkitehti Vesa Tiilikka ISS Suunnittelupalvelut Oy:stä esitteli hankkeen.
Lausunto toimitetaan suoraan kaupunginarkkitehti Jari Heikkilälle.
Oulun kaupungintalon peruskorjaus on lähinnä tekninen: ilmastointi, hissien
ohjausjärjestelmät ja ovipuhelinjärjestelmä yms, mutta samalla esim. myös henkilöstön
ruokalaa laajennetaan, wc-tiloja lisätään ja kynnyksiä poistetaan.
Oulun kaupungin hallintaan rakennus on päätynyt 1920-luvulla, jolloin rakennusta myös
korotettiin yhdellä kerroksella. Viimeksi kaupungintalossa on tehty remonttia 1980-luvulla.
Rakennuksen pääsisäänkäynti on esteellinen, joten liikkumisen apuvälineitä tarvitsevat
saapuvat Hallituskadun puolelta rakennuksen pohjakerroksen kautta. Rakennuksessa on
kaksi hissiä, jotka peruskorjataan. Rakennuksen lautalattiat joudutaan levyttämään, joten
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kynnykset loivenevat. Henkilöstöruokalan laajennuksen jälkeen hissillä pääsee suoraan
ruokalaan.
Vammaisneuvosto kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:
- Asemakadun puoleinen sisäänkäynti esteettömäksi
- Invawc:t ”sukupuolettomiksi”
- myös rakennuksen 3. krs esteettömäksi ja invawc:llä varustetuksi
- Hallituskadun puoleiset invapysäköintipaikat kadunsuuntaisiksi
6. Ritaharjun monitoimitalo
Kari Parkkinen esitteli hankkeen arkkitehti Kai Rajakaltion toimittamien piirustusten ja
esteettömyysselvityksen pohjalta. Suunnitelma on Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkolan
käsialaa.
Ritaharjun monitoimitalo käsittää koulun, päiväkodin ja kirjaston. Rakennuskohde
edustaa modernia tyyliä ja sen suunnittelussa on hyvin huomioitu fyysinen esteettömyys.
Vammaisneuvosto kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:
- invapysäköinnille on varattava riittävästi tilaa sisäänkäyntien läheisyydestä
- käytäville kaideratkaisut
- huomioitava myös akustiikka ja visuaalinen selkeys: kontrastit, valaistus
7. Mpk-ohjeistuksista
Jatkettiin keskustelua vaikeavammaisten kuljetuspalvelua koskevista ohjeista ja
omavastuista.
Päätettiin tehdä esitys sosiaali- ja terveyslautakunnalle vaikeavammaisten
kuljetuspalveluiden omavastuuosuuksien tarkistamisesta, perusteluna Turun hallintooikeuden ennakkopäätös, jossa omavastuun määrä lasketaan 44 matkan sarjalipun
hinnan perusteella määräytyvän yksittäisen matkan hinnan mukaan. Hallinto-oikeuden
päätös perustuu seuraaviin säädöksiin: 1) Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista 1 §, 8 § 2 mom ja 14 §, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista 1 § ja 15 § 1 mom, Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista 6 §, Hallintolaki 34 § ja 36 § 2) Hallintolainkäyttölaki 74 § ja 75 §
Samalla sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään vaikeavammaisten
kuljetuspalveluohjeiden tarkistamista mm. kohdasta, jossa vammaisen kanssa samassa
taksissa matkustavan täytyy maksaa matkasta joko puolet tai, jos vammaisella on
mukanaan avustaja, kolmannes matkan hinnasta. Vammaisneuvosto korostaa, että
koska esim. sähköpyörätuolia käyttävä ei voi käyttää henkilöautoa eikä usein myöskään
linja-autoa, on kaupungin tultava palvelun järjestäjänä tässä vastaan, koska
vammaispalvelulain hengen mukaan tulee julkisen sektorin tukea vaikeavammaisten
yhdenvertaisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä.
8. Teatteri Rio
Päätettiin tiedustella onko teatteritilojen muutostöissä huomioitu esteettömyysseikat.
9. Hallintokuntien asiat
Virpi Rajala kertoi seudullisesta terveyttä edistävästä -projektista, johon on saatu
rahoitusta Opetusministeriöstä. Projektissa kartoitetaan nykyistä liikuntatarjontaa ja
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kysyntää erityisliikuntaan sekä kehitetään uusia malleja, joilla saataisiin myös pienten
paikkakuntien kuntalaisille laadukkaita palveluita. Projektissa ovat tiiviisti mukana myös
yhdistykset ja järjestöt.
Päivi Koponen kertoi aamu- ja iltapäivätoiminnan haasteista erityislasten osalta.
Avustajaresursseja pitäisi saada lisää, jotta erityistä tukea tarvitsevat lapset pärjäisivät
tavallisissa ryhmissä. Irja Jylhä kertoi, että syksyllä 2009 on tulossa voimaan
erityisopetuksen strategia, joka toivottavasti helpottaa myös tätä ongelmaa. Todettiin
kuitenkin, ettei strategia auta tämänhetkisiin ongelmiin esim. väliinputoajalasten osalta.
Järjestelyissä auttaa hallintokuntien välinen hyvä yhteistyö ja ymmärrys.
10. Saapuneet kirjeet
- ote pöytäkirjasta 11.3.08
Dno TEKE: 647/2007
Todettiin, että Teknisen lautakunnan päätös kävelykatuliikennemerkin käyttöönotosta,
syksyllä 2008, on ollut kiitettävästi julkisuudessa mm. Radio Mega, STT, Ilta
Sanomat, Helsingin Sanomat, Kaleva, juttua on tekemässä myös A-Studio. Todettiin,
että Lasse Jalonen ja Kynnys ry/Oulun aluetoimikunta on tehnyt lautakunnalle
oikaisuvaatimuksen ko. asiassa.
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Ritaportti (Herukan ja Pateniemen kaupunginosien osia koskeva asemakaava,
A2006)
- Tiedote asemakaavamuutoksesta, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
AM 1953 <062220>
- mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa
AM 1984 <073071>
11. Tiedoksi
Lähteneet: lausunnot
- tarkennettu lausunto 25.3. Raatin liikuntakeskuksen rakennussuunnitelma, liite
- lausunto 26.3. Palloiluhalli Nallisportin laajennus toimitusjohtaja Juho Antila, liite
- lausunto 31.3. As.Oy Oulun Metsolan Kartano Kari Kanniainen, liite
- esitys 31.3. Invapaikat oikeaan käyttöön - kaupungilla valvontavelvollisuus, liite
12. Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei ollut.
13. Seuraava kokous
tiistai 13.5. klo 14.00.
14. Kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja Lasse Jalonen päätti kokouksen kello 14.56.

Vakuudeksi

Katja Kuusela
sihteeri
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