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Oulun kaupungin joukkoliikennejaosto
Oulun kaupungin kulttuurin johtoryhmä

YHTENÄINEN AVUSTAJAKORTTI OULUUN

Yhdenvertaisuus ei toteudu eri vammaryhmien kesken avustajan maksuttoman sisäänpääsyn
suhteen Oulun kaupungin kulttuuripalveluissa ja joukkoliikenteessä. Asian on nostanut esille
Kehitysvammaisten palvelusäätiön Kipinöitä!-hankkeen järjestämä kansalaisraati.
Oulun kaupungin vammaisneuvosto käsitteli asian kokouksessaan 17.10.2014 ja esittää, että Oulun
kaupunki ottaisi käyttöön avustajakortin, joka oikeuttaisi saattajan/avustajan maksuttoman
sisäänpääsyn Oulun kaupungin liikunta- ja kulttuuripalveluissa sekä matkustamisen
joukkoliikenteessä. Kortin voisi myöntää esimerkiksi Palveluohjausyksikkö. Oulun kaupungin
liikuntatoimella on jo olemassa oma kortti, joka mahdollistaa avustajan pääsyn maksutta
liikuntapaikkoihin. Perusteet, jotka oikeuttavat liikuntakortin saamisen, voisivat olla pohjana
uuden kortin myöntämisperusteille. Lisäksi voitaisiin selvittää tarvetta terveydenhuollon henkilön
selvityksen käyttämisestä kortin myöntämisessä.
Avustajan maksuton sisäänpääsy parantaa merkittävästi vammaisten ja pitkäaikaissairaiden sekä
erityistä tukea tarvitsevien kuntalaisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Osallisuuden
lisääntyminen puolestaan vähentää syrjäytymisen riskiä ja näin ollen syrjäytymisen aiheuttamat
inhimilliset kärsimykset sekä kunnan korjaaviin palveluihin tarvitseman rahan tarve pienenee.
Lisäksi: Kaupunginteatteriin maksuton avustajalippu pitää voida hankkia myös Oulu10:stä. Tällä
hetkellä tämä ei onnistu, vaan liput on noudettava teatterilta ja avustajaa tarvitsevan henkilön on
itse oltava mukana.
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Oulun kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmaan on kirjattu ko. asiasta seuraavaa:
3.5.

Terveydentila

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt
…"Julkisen liikenteen käyttäminen yhdessä avustajan kanssa on tällä hetkellä
mahdollistettu tapauskohtaisesti hyvinvointipalveluista saatavien maksusitoumusten
avulla, ja avustajan tarpeen muihin palveluihin voi tarvittaessa todistaa
palveluohjausyksiköstä saatavalla todistuksella. Liikuntapalveluissa on käytössä lii-kuntaavustajakortti, jolla mahdollistetaan oululaisille vammaisille ja pitkäaikaissairaille
henkilöille avustajan maksuton sisäänpääsy kaupungin liikuntapaikkoihin. Avustajien
maksuttomasta sisäänpääsystä olisi syytä luoda yhteneväiset käytännöt kaikkiin kaupungin
järjestämiin ja ylläpitämiin palveluihin sekä joukkoliikenteeseen, jolloin avustettavan ei
tarvitsisi hakea maksusitoumuksia ja erillisiä matkalippuja avustajal-leen ja/tai periä
hyvinvointipalveluista kuitteja vastaan avustajasta koituneita kuluja. Yhteneväisten
käytäntöjen kehittäminen yhteistyössä vammaisneuvoston ja eri järjestöjen kanssa sekä
niihin liittyvä kattava tiedottaminen edistäisi palvelujen saavutettavuutta ja eri syiden
vuoksi avustajaa tarvitsevien henkilöiden yhdenvertaisuutta."…

Oulun kaupungin vammaisneuvosto
Postiosoite: PL 54, 90015 Oulun kaupunki
Puhelin: 050 592 8586

