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OULUN KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTO
Yleistä
Oulun kaupungin vammaisneuvosto on perustettu vuonna 1981.
Vammaisneuvosto on alueensa vammaispolitiikan ytimessä ja on
toiminut aktiivisesti vammaisten kuntalaisten oikeuksien puolustajana.
Oulun kaupunginhallitus nimesi vammaisneuvoston jäsenet ja hyväksyi
uuden toimintasäännön 18.2.2013 (Dno KEHA: 6029/014/2012).
Vammaisneuvosto toimii Konsernipalveluissa Yhteisötoiminnan ja
kuntalaisvaikuttamisen tiimissä.
Vuoden 2015 teemoja olivat uusi vammaispoliittinen ohjelma, vammaisja/tai esteettömyysasiamiehen saaminen Ouluun, Henkilökohtaisen Avun
Keskuksen saaaminen Ouluun sekä Leinonpuiston koulun tilaratkaisut ja
vaatimus ratkaisujen löytämiseen sisäilmaongelmiin. Teemat esiteltiin
kaupunginhallitukselle tapaamisessa 12.1.2015. Ainoastaan
vammaispoliittinen ohjelma on edistynyt merkittävästi toimintavuonna.
Toimintavuosi oli erityisen aktiivinen, sillä vammaispoliittisen ohjelman
työstäminen lähti todenteolla käyntiin hallintojohtaja Ari Heikkisen
johdolla. Vammaispoliittisen ohjelman suunnittelutyöryhmään ilmoittautui
noin 30 henkilöä. Ohjelman tekemiseen saatiin korkeakouluharjoittelijan
työpanos joulukuun alusta lähtien, kolmeksi kuukaudeksi.
Sosiaalihuoltolain uudistus vaikutti joidenkin oululaisten vammaisten
arkeen siten, että Vpl:n mukaisten palveluiden ja tukitoimien
myöntämisperusteissa tapahtui kiristymistä. Joidenkin asiakkaiden
palveluita päätettiin siirtää sosiaalihuoltolain piiriin. Vammaisneuvosto sai
asiasta muutamia huolestuneita yhteydenottoja. Toisaalta, uusi
yhdenvertaisuuslaki toi vammaisille uusia keinoja vaatia yhdenvertaista
kohtelua laajemmin eri palveluntuottajilta. Siitä mitä ovat kohtuulliset
mukautukset, jäätiin odottamaan ennakkoratkaisuja.
Uuden Kivisydän – kallioparkin avaaminen lokakuussa oli Oulussa iso
tapahtuma. Harmikseen vammaiset autoilijat tulivat huomaamaan, että
invalupalaisten (P-lupa) pysäköinti on siellä maksullista.
Vammaisneuvosto nosti asiaa voimakkaasti esille ja teki kaupungille
aloitteen, että ”vammaispysäköinnin” tulisi olla maksutonta.
Maksuttomuus tukisi kaupungin linjaa, että kallioparkin käyttö tukee
ajatusta autottomasta, turvallisesta ydinkeskustasta. Vammaisneuvoston
mielestä kysymys on yhdenvertaisuuslain mukaisesta kohtuullisesta
mukautuksesta.
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Vammaisneuvoston kokoonpano (liite1)
Kaupungin hallitus vaihtoi asianosaisten pyynnöstä kaksi palvelualueiden
edustajaa (Dno OUKA/4225/00.00.01.01/2015). Anne Filalin tilalle
nimitettiin sosiaalityöntekijä Mia Ahlroth ja Mika Huhtalan tilalle
projektipäällikkö Ari Vanttaja.
Työvaliokunta
Työvaliokuntaan kuului puheenjohtaja Lasse Jalonen, varapuheenjohtaja
Lauri Louhivirta ja vammaisneuvoston jäsen Jorma Inkamo, sihteerinä
toimi Katja Kuusela. Työvaliokunta valmisteli vammaisneuvoston
kokouksia ja antoi lausuntoja nopeasti reagoitaviin asioihin.
Asiantuntijasihteeri
Katja Kuusela toimi vammaisneuvoston osa-aikaisena
asiantuntijasihteerinä Oulun kaupungin Konsernipalveluissa.
Kokoukset
Vammaisneuvosto kokoontui toimintavuonna yhdeksän kertaa ja
työvaliokunta 10 kertaa. Vammaispoliittisen ohjelman
suunnittelutyöryhmä (VAMPO-työryhmä) kokoontui viisi kertaa.
Keskeinen toiminta
Vammaispoliittisen ohjelman suunnittelutyöryhmä koottiin keväällä ja
työskentely lähti hyvin käyntiin. Korkeakouluharjoittelijalle oli koottu
materiaalia, mistä lähteä työstämään vammaispoliittisen ohjelman
tekstiä. Vammaispoliittisen ohjelman on tarkoitus valmistua vuoden 2016
helmikuun loppuun mennessä, jolloin korkeakouluharjoittelijan pesti
päättyy.
Rakennetun ympäristön esteettömyys on edelleen vammaisneuvostoa
eniten työllistävä teema. Toimintavuonna vammaisneuvostoon tuotiin
myös monia muita asioita mm. omaishoitoon, perhehoitoon ja
tilapäishoitoon liittyen. Vammaisneuvosto antoi lausunnon myös Vpl:n ja
Shl:n mukaisten kuljetuspalveluiden kilpailuttamisasiakirjoista.
Vammaisneuvosto oli aktiivinen ja teki aloitteita mm. yhtenäisen
avustajakortin saamisesta Ouluun, korjauksista Raksilan uimahallille hallin
käytettävyyden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä
esteettömyystietouden lisäämiseksi Oulussa Karttatie - Oulun seudun
karttapalvelua kehittämällä.
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Vammaisneuvosto osallistui kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan
koordinoimaan toimikuntien ja neuvostojen (lähidemokratia- ja tasaarvotoimikunta, vammais-, vanhus- ja maahanmuuttajaneuvostot),
välisen yhteistyön kehittämiseen osallistumalla aktiivisesti yhteiskokouksiin.
Vammaiset kuntalaiset tai heidän läheisensä ottivat yhteyttä
vammaisneuvostoon. Yhteydenottoja ja yhteistyöpyyntöjä tuli myös
oppilaitoksilta ja yksittäisiltä opiskelijoilta. Asiantuntijasihteeri neuvoi ja
ohjasi asiakkaita eteenpäin. Yhteistyöpyyntöihin ei aina voitu vastata
resurssien riittämättömyyden vuoksi.
Tapahtumat ja tilaisuudet
Vammaisneuvosto oli mukana Demokratia-iltapäivän tapahtumassa
16.10. Oulu10:n ala-aulassa. Tilaisuuden koordinoi Kuntalaisvaikuttaminen
ja Yhteisötoiminta, mukana oli myös vanhusneuvosto,
maahanmuuttajaneuvosto ja muutama järjestö. Paikalla kuntalaiset
saattoivat tavata kaupungin luottamus- ja virkamiesjohtoa.
20.11. järjestettiin Oulu-hallin isossa kokoustilassa ”Vammaisoikeuden
ajokortti” -koulutus yhdenvertaisuuslaista. Ajokorttikouluttajana toimi
OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Jukka Kumpuvuori. Koulutus
oli suunnattu vammaispoliittisen ohjelman suunnittelutyöryhmän jäsenille
sekä vammaisjärjestöjen toimijoille. Koulutukseen osallistui yli 40 henkilöä.
Lisäksi vammaisneuvoston jäsenet osallistuivat aktiivisesti erilaisiin muiden
järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin mm. Henkilökohtaisen avun päivät
23.- 2 4.9. Valtakunnallisille vammaisneuvostopäiville osallistuttiin isolla
joukolla 3. - 4.12., päivät pidettiin Helsingissä.
Lausunnot
•
•
•

•

•

11.1.2015 (työvaliokunta) Kehitysvammaisten perhehoidon
toimintaohje Oulun kaupungissa / Maarit Niva / Hyvinvointipalvelut
11.2.2015 Oulun Torihotelli, Jukka Laaksonen / Arkkitehtitoimisto
Laatio Oy
12.4.2015 ET-Hoiva, Vehnäkuja, Oulunsalo, projektiarkkitehti Mikko
Kämäräinen Linja-Arkkitehdit Oy, aluepäällikkö Santtu Karppinen
Esperi Care Oy, tarkastusinsinööri Mauri Inkala, Oulun kaupungin
rakennusvalvonta
15.4.2015 Kivisydän kallioparkin opastesuunnitelma,
projektipäällikkö Juha Isoherranen, Oulun kaupungin yhdyskuntaja ympäristöpalvelut, Esa Kauppi, tarkastusarkkitehti, Oulun
kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
28.4.2015 Ratsastusmaneesihanke terapia- ja vammaisratsastus
käyttöön, Anniina Louhela, insinööri (AMK)
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•
•
•
•
•

•
•
•

28.4.2015 Oulun kaupungin Hyvinvointipalvelujen uudet
järjestöavustusten kriteerit, Maarit Niva, asiantuntija,
Hyvinvointipalvelut
10.5.2015 Metsokankaan lähiliikuntapaikka, ympäristösuunnittelija
Piritta Kivimäki Linja-arkkitehdit Oy
23.8.2015 Isokadun (kesäkadun) kattamisen jatko / Kimmo
Mansisto, UKI Arkkitehdit Oy
23.8.2015 Talvikankaan yhtenäisperuskoulu / Janne Pihlajaniemi,
Arkkitehdit m3 Oy
10.9.2015 Omaishoidon vapaiden palvelusetelin sääntökirjaan
ehdotetttuun muutokseen sekä palveluseteli- ja
ostopalvelujärjestelmän (PSOP) käyttöönottoon / Miia Ahlroth,
Palveluohjausyksikkö
11.12.2015 Virka-ajan ulkopuolinen kyydinvälitys- ja yhdistelypalvelu
Dnro OUKA/10425 / Riku Hämeenniemi, Tapio Kangas
11.12.2015 Vammaispalvelulain (380/1987) mukaiset kuljetukset ja
sosiaalihuoltolain (1301/2014) tarkoittamat liikkumista tukevat
palvelut Dnro OUKA/10422 / Riku Hämeenniemi, Tapio Kangas
25.11.2015: Raportti: Esitys tilapäishoidon järjestämisestä Oulun
kaupungissa / Markku Mattila ja Marjo Salo-Laaka,
Hyvinvointipalvelut

Kannanotot, kirjelmät, esitykset ja aloitteet
•
•
•
•
•
•
•
•

lähtenyt aloite: 11.1.2015 Yhtenäinen avustajakortti Ouluun / Oulun
kaupungin joukkoliikennejaosto sekä Oulun kaupungin kulttuurin
johtoryhmä
lähtenyt aloite 25.10.2015: Korjauksia Raksilan uimahallille hallin
käytettävyyden ja Turvallisuuden parantamiseksi / Niina Epäilys,
liikuntajohtaja
lähtenyt aloite 25.10.2015: Esteettömyystietouden lisääminen
Oulussa Karttatie - Oulun seudun karttapalvelua kehittämällä / Ari
Heikkinen, hallintojohtaja / Pasi Laukka, yhteisötoiminnan päällikkö
lähtenyt vastaus: 7.4.2015 Valtakunnallisen vammaisneuvoston
kyselyyn VAMPO:n vaikuttavuudesta
lähtenyt vastaus 15.11.2015: Oulun nuorisopalveluiden
yhteistyötahojen näkemyksiä yhteistyöstä / Sari Mettovaara, Sivistys
ja kulttuuripalvelut
lähtenyt muistutus: 10.5.2015 564-2195 Hietasaaren kaupunginosan
Pajusaaren lähivirkistysaluetta koskeva asemakaavan muutos,
Yhdyskuntalautakunta
lähtenyt kirjelmä: 2.9.2015 Vammaispysäköinin maksullisuus
Kivisydämessä/Oulun Pysäköinti Oy Jouni Anttila
lähtenyt vaatimus: 13.10.2015 Vammaispysäköinti Kivisydämessä
maksuttomaksi / hallintojohtaja Ari Heikkinen
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•
•

lähtenyt tiedustelu 25.10.2015: Henkilökohtaisen Avun Keskus hankkeen tilanne Oulussa / Kirsti Ylitalo-Katajisto, hyvinvointijohtaja
lähtenyt anomus 27.10.2015: Ouluhallin ison kokoustilan tilavuokran
poistamisesta 20.11.2015 /Niina Epäilys liikuntajohtaja

Edustukset
Oulun kaupungin MPK-seurantaryhmä
Lasse Jalonen ja Riku Syrjälä.
Oulun seudun päihde- ja mielenterveysneuvosto
Jorma Inkamo
Lintulammen asukasyhdistys ry:n Eväitä elämään -hankkeen ohjausryhmä
Katja Kuusela.
Vammaisystävällisen toimijan palkitseminen
Oulun kaupungin vammaisneuvosto palkitsi 20.11.2015 vuoden 2015
vammaisystävällisen toimijan. Palkitsemistilaisuus järjestettiin
ajokorttikoulutuksen yhteydessä Oulu-hallin isossa kokoussalissa.
Vammaisystävälliseksi toimijaksi valittiin Oulun kaupungin taidemuseo.
Aikaisemmin Oulun kaupungin omaa toimijaa ei ole palkittu, mutta tällä
valinnalla haluttiin tuoda esille kunnan järjestämien palveluiden
saavutettavuuden ja esteettömyyden tärkeyttä. Taidemuseo on hyvin
huomioinut erilaiset taiteen kuluttajat mm. näkövammaisille suunnatuilla
Taiteesta kuvaillen -kierroksilla. Palkitseminen huomioitiin monin tavoin
mediassa ja sanomalehti Kaleva teki taiteesta kuvaillen -kierroksesta
juttua joulukuussa.
Tiedottaminen
Vammaisneuvoston internet-sivut ovat osoitteessa:
www.ouka.fi/oulu/vammaisneuvosto
Vammaisneuvoston pöytäkirjat lisätään internet-sivuille pdf-muodossa
sen jälkeen, kun ne on hyväksytty. Internet-sivujen päivityksestä huolehtii
sihteeri.
Lähetettiin tiedotusvälineille lehdistötiedote vammaisystävällisen toimijan
julkistamisesta. Uutinen sai hyvin huomiota, koska sivistys- ja
kulttuuripalveluiden tiedotus teki siitä laadukkaan tiedotteen kuvineen ja
haastatteluineen. Lähetettiin lehdistötiedote myös lakiasiaintoimisto
Jukka Kumpuvuoren koulutusvierailusta.

LIITE 1

Oulun kaupungin vammaisneuvoston jäsenet 2013 - 2016

Lasse Jalonen pj.
Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry

Seppo Matilainen
Kiimingin järjestöt

Lauri Louhivirta varapj.
Kynnys ry

Hilkka Nivukoski
Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry

Miia Ahlroth
Hyvinvointi

Jaana Potkonen
Sivistys- ja kulttuuri

Mika Huhtala (04/(2015 saakka
Ari Vanttaja (05/2015 lähtien)
Yhdyskunta- ja ympäristö

Kimmo Rundström
Oulun Selkäyhdistys ry

Jorma Inkamo
Oulun Reumayhdistys ry
Irja Jylhä
Sivistys- ja kulttuuri
Marja-Leena Kemppainen
Kaupunginhallitus
Tuija Kemppainen
Sivistys- ja kulttuuri

Riku Syrjälä
Oulun Invalidien Yhdistys ry
Martti Tihinen
Yli-Iin järjestöt
Pirkko Tähtelä
Haukiputaan järjestöt
Sinikka Vuoti
Oulunsalon järjestöt

