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Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 1/2014

Aika
Paikka

pe 31.1.2014 klo 12.00 – 14.23
Oulu10, Torikatu 10, kokoushuone 142

Läsnä

Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Anne Filali, Oulun kaupunki/Hyvinvointi
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Tuija Kemppainen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Marja-Leena Kemppainen, Oulun kaupunginhallitus (saapui klo 12)
Lauri Louhivirta, varapuheenjohtaja, Kynnys ry
Hilkka Nivukoski, Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry
Seppo Matilainen, Kiimingin järjestöt
Jaana Potkonen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Kimmo Rundström, Oulun Selkäyhdistys ry
Riku Syrjälä, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Martti Tihinen, Yli-Iin järjestöt
Sinikka Vuoti, Oulunsalon järjestöt
Katja Kuusela + henkilökohtainen avustaja
Irja Jylhä, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Mika Huhtala, Oulun kaupunki/Yhdyskunta- ja ympäristö
Pirkko Tähtelä, Haukiputaan järjestöt

Sihteeri
Poissa

Käsiteltiin
1§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.

3§

Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin.

4§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan 11/2013 hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin.
Tiedoksi työvaliokunnan kokouksen muistio 1/2014
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5§

Työvaliokunnan kokouksesta päättäminen
Päätös: Kokous pidetään 11.2.2014 alkaen kello 16.

6§

Taloustilanne
Vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan neuvoston tulee laatia
vuosittain talousarvio/käyttösuunnitelma.
Vammaisneuvosto
PL 54, 90015 Oulun kaupunki
vammaisneuvosto@ouka.fi
www.ouka.fi/oulu/vammaisneuvosto/
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Päätös: Merkittiin tiedoksi talousseuranta vuoden 2013 loppuun
mennessä. Sihteeri ottaa yhteyttä yhteisötoiminnan päällikkö Pasi
Laukkaan ja selvittää onko vammaisneuvoston vuoden 2014
talousarvio/käyttösuunnitelma jo käsitelty kaupunginhallituksessa
edellisen vuoden pohjalta.
7§

Qlu Oy - selkeän kuulemisen ratkaisuja tuottava yritys
Juha Nikula, toimitusjohtaja ja Mikko Haho, hallituksen puheenjohtaja
Yritys on tuomassa markkinoille täysin uusia kuuloesteettömyyttä
parantavia palveluja ja menetelmiä. Yrityksessä on kokemuksellista tietoa
kuuloesteettömyyden merkityksestä huonokuuloiselle.
"Toimivan kommunikaation lähtökohta on hyvä kuunteluympäristö.
Esteetön kuunteluympäristö mahdollistaa täyspainoisen osallistumisen
puheeseen perustuviin viestintätilanteisiin.
Esteetön kuunteluympäristö takaa kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet
toimia erilaisissa tiloissa ja osallistua niissä järjestettyihin tapahtumiin.
Esteetön kuunteluympäristö on akustiikaltaan toimiva ja tilaa on
tarvittaessa täydennetty erilaisin kuuntelujärjestelmin. Kuulokojeen
käyttäjiä auttaa tilaan asennettu induktiosilmukka, jonka välityksellä ääni
siirretään suoraan kojeeseen."
Lähde: http://www.kuulokynnys.fi/kuulokynnys/kuunteluymparisto/
Qlu Oy onkehittämässä järjestelmäriippumatonta kartoitusmenetelmää,
jolla voidaan tutkia erilaisissa tiloissa olevien induktiosilmukoiden
kuuluvuutta. Kuuluvuudesta voidaan tehdä niin fyysisesti toteutettuja
kuin netissä julkaistavia kuuluvuuskarttoja. Yritys hakee menetelmälle
patenttia.
Kartoitukset ovat hyödyllisiä niin huonokuuloisille kuin myös erilaisten
palvelujen tarjoajille sekä tapahtumien järjestäjille. Huonokuuloinen voi
valita mihin tilaisuuteen menee tai missä siellä istuu. Palvelujen tarjoajat
voivat hyödyntää kartoitustulokset esim. korjausrakentamisen
yhteydessä, jotta kuuloesteettömyys tulisi mahdollisimman hyvin
toteutettua.
Laki velvoittaa, että tilat, joissa on äänentoistojärjestelmä, tulee
varustaa äänen siirtojärjestelmällä, esim. induktiosilmukalla.
Päätös: Laaditaan lausunto rakennusvalvonnalle, jossa korostetaan
kuuloesteettömyyden merkitystä ja kerrotaan Qlu Oy:n palveluista.
Tarkistetaan onko Oulu10 –palvelutiskillä induktiosilmukkaa.
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8§

Vammaisneuvoston toimintakertomus vuodelta 2013 ja
toimintasuunnitelma 2014
Päätös: Lisätään sihteerin alustavasti laatimaan toimintasuunnitelmaan
pari kohtaa: vammaisneuvoston edustukset sekä käynti Kierikkikeskuksessa keväällä. Työvaliokunta laatii alustavan
talousarvioesityksen/käyttösuunnitelman kaupunginhallitukselle, viime
vuoden pohjalta.

9§

Vammaisneuvoston edustukset
- MPK-seurantaryhmä (Matkapalvelukeskus-seurantaryhmä)
ryhmässä ovat mukana palvelun tilaaja, tuottajat, käyttäjät sekä MPKkeskus: Lasse Jalonen ja Riku Syrjälä
- Päihde- ja mielenterveysneuvosto: Jorma Inkamo
- Yhdenvertaisuustyöryhmä: Riku syrjälä
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10§

Invataksien nostimien turvallisuus
On ilmennyt huolta invataksien nostimien turvallisuudesta. Nostin jossa
on nk. yksi tolppa nostimen tukena, koetaan asiakkaan näkökulmasta
turvallisuusriskinä, koska se voi painavan sähköpyörätuolin painosta
romahtaa, vaaratilanteita on Oulussa ollut. On herännyt vaatimus, että nk.
yksi tolppanostimia ei tulisi hyväksyä kuljetuspalveluajoihin.
Päätös: Lasse Jalonen ja Riku Syrjälä vievät asian MPK-seurantaryhmän
kokoukseen.

11§

Palvelualueiden asiat
Ei ollut.

12§

Tiedoksi
lähtenyt työvaliokunnan lausunto 16.1.2014: Asemakaavan muutos,
564-2124 Puolimatkan koti / Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut/Asemakaavoitus, liite 1
lähtenyt työvaliokunnan työpaperi Huomioita 19.1.2014: Huomioitavia
teemoja yhdenvertaisuussuunnitelmaan vammaisten kuntalaisten
näkökulmasta / Oulun yhdenvertaisuustyöryhmä, liite 2
Avoin esteettömyyspäivä Oulun arkkitehtuurin
tiedekunnassa 13.2.2014
Helppo liikkua -roadshow 27.2.2014, Helsinki
http://www.esteeton.fi/portal/fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/h
elppo_liikkua_-roadshow/
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Miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2013! -Seminaari 20.3.2014,
Helsinki
13§

Muut esille tulevat asiat
Vammaispoliittisen ohjelman päivitys ei ole edennyt halutulla tavalla.
Päätös: Lähetetään muistutus palvelualueiden edustajille.

14§

Seuraava kokous
Päätös: 28.2.2014 kello 12 alkaen.

15§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:23.

Oulussa 28.2.2014

Lasse Jalonen
puheenjohtaja

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

Katja Kuusela
sihteeri

Puhelin 050 592 8586

LAUSUNTO
VAMMAISNEUVOSTO

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/Asemakaavoitus
PL 32
90015 OULUN KAUPUNKI
Asemakaavan muutos, 564-2124 Puolimatkan koti
Asiatunnus: OUKA/7918/2013
Oulun kaupungin vammaisneuvoston työvaliokunta käsitteli asian
kokouksessaan 10.1.2014. Asian esitteli kaavoitusarkkitehti Tuula-Mari
Kurikka.
Asemakaavan muutostyö on käynnistetty alueen toimijoiden aloitteesta.
Hakemuksen ovat tehneet Caritas- säätiö, Respecta Oy ja Kiinteistö Oy
Oulun Seudun Seniorit. Toteuttajana Tarveasunnot.
Kaavamuutoksessa tavoitteena on muuttaa kaava siten, että se
mahdollistaa sosiaali- ja terveystoimen palveluiden kehittämisen
suunnittelualueelle. Kontinkankaalla on hyvinvointi- ja terveysalan
keskittymä, joka tarjoaa hyvät edellytykset alan toimijoille.
Hakijoiden tavoitteena on toteuttaa kortteliin
asuinkerrostalorakentamista erityisryhmien ”asumisvalmennukseen”
esim. onnettomuuden jälkeen aivovamma potilaille ennen kotiuttamista.
Asumisjaksot noin 3-5 kk. Hankesuunnitelman toteuttaminen edellyttää
kaavamuutosta.
Työvaliokunta nostaa esille seuraavia asioita:
o vaaditaan erikoistason esteettömyyttä
"Erikoistasossa esteettömyys on huomioitu perustasoa paremmin.
Liikkumisen lisäksi erikoistasossa on kiinnitetty erityistä huomiota
esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen ja selkeyteen liittyviin
asioihin. Erikoistaso voi tarkoittaa myös jollekin käyttäjäryhmälle
räätälöityjä tiloja tai alueita." Passeli kaupunki kaikille - Rakennetun
ympäristön esteettömyysstrategia ja toimintaohjelma 2020)
o huomioitava pysäköintihallin kerroskorkeus
o LE-autopaikkojen määrän tulee olla suurempi, sillä pysäköintilaitos
on liian kaukana asiakkaille ja osalle vierailijoista (esim
vertaistukihenkilöt).
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o varmistettava esteetön pääsy kattopihalle
o saattoliikenne tulee esittää jo kaavavaiheessa
o maarakennustyöt on tehtävä huolella, ettei liian suuria tasoeroja jää
Oulussa 16.1.2014
___________________________
Katja Kuusela, asiantuntijasihteeri
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Oulun yhdenvertaisuustyöryhmälle
HUOMIOITAVIA TEEMOJA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAAN VAMMAISTEN
KUNTALAISTEN NÄKÖKULMASTA
1)
2)
3)

Mitä toimintoja yhdenvertaisuuden edistämiseksi on jo olemassa?
Mitä kehittämisalueita löytyi?
Millaisilla toimenpiteillä yhdenvertaisuutta aiotaan edistää?
a) Yhdenvertaisuutta edistämässä Oulussa ovat mm.:
-

Oulun kaupungin vammaispoliittinen ohjelma vuodelta 2007

-

Passeli kaupunki kaikille - Rakennetun ympäristön esteettömyysstrategia ja
toimintaohjelma 2020

-

Vammaisneuvosto

-

Vanhusneuvosto

-

Oppaan/Avustajan/Saattajan vapaa pääsy kaupungin kulttuuritapahtumiin sekä
liikuntapalveluihin vammaisen mukana

-

Erityisliikunta

-

Erityisopetus

-

Vammaispalvelut
b) Kehittämisalueita Oulussa
Kaikkien kaupungin tarjoamien palveluiden tulee olla esteettömiä ja saavutettavia
inkluusio- ja elinkaariajattelun mukaisesti. Kaupungin henkilöstön valmiuksia on
parannettava, jotta he ovat valmiita vastaanottamaan eri tavoin vammaisia asiakkaita.
Asiakkaita ja tarvittaessa heidän läheisiään on kuultava aidosti.

-

äitiys- ja lastenneuvoloiden ja päiväkotien esteettömyys
peruskoulujen esteettömyys - vältetään segregaatiota – tiedostetaan, että myös vanhempi
voi olla vammainen
edistetään vammaisten ammatillisia väyliä tarjoamalla harjoittelupaikkoja vammaisille
opiskelijoille
tarjotaan kehitysvammaisille avustavia palkallisia töitä työtoiminnan sijaan
turvataan vammaisten vanhempien asiakkuus perhepalveluissa
050 592 8586, vammaisneuvosto@ouka.fi
www.ouka.fi/oulu/vammaisneuvosto

Huomioita

VAMMAISNEUVOSTO
-

turvataan omaishoitajien asema, luodaan omaishoidosta valinnainen ja kannustava
vaihtoehto - tukitoimien toimivuus
varmistetaan, ettei kaupungin rekrytoinneissa tapahdu syrjintää
parannetaan tiedonsaannin ja viestinnän saavutettavuutta esim. verkkoviestintä
turvataan liikunta-, vapaa-ajan- ja kulttuuripalveluiden esteettömyys ja saavutettavuus
turvataan vammaisten ja tarvittaessa heidän läheistensä mielipiteiden kuuleminen
palvelusuunnitelmaa laadittaessa ja vammaisia koskevia päätöksiä tehtäessä.
Näin asiakkaan kuulemisperiaate toteutuu aidosti.
c) Toimenpiteet, joilla yhdenvertaisuutta voitaisiin Oulussa edistää:

-

-

-

-

Oulun kaupungin vammaispoliittisen ohjelman päivittäminen
ohjenuorana: Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle Suomen
vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010–2015
Henkilökohtaisen avun keskuksen perustaminen
Jotta vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtainen apu toteutuisi asianmukaisesti,
luotettavasti ja sujuvasti, on rakennettava kattava tukijärjestelmä. Henkilökohtaisen avun
keskus tarjoaisi henkilökohtaisen avun palveluita henkilökohtaisen avustajapäätöksen
saaneille. Perustoimintana olisi avustajavälitys sekä neuvonta ja ohjaus henkilökohtaiseen
apuun liittyvissä kysymyksissä.
Vammaisasiamiehen toimen perustaminen
”Vammaisasiamiehen tehtävänä on edistää vammaisten ja liikkumis- ja toimimisesteisten
henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena kaupunkilaisena.”
Yhdenvertaisen liikkumisen mahdollistaminen kaikille; kuljetuspalveluiden sekä
esteettömän joukkoliikenteen kehittäminen.
Kehittäjä-asiakkaiden pääsy palveluprosesseihin, myös vammaispalveluissa.

Oulussa 19.1.2014
___________________________
työvaliokunnan psta Katja Kuusela, asiantuntijasihteeri
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