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Sihteeri
Poissa

ti 1.11.2011 kello 13.30 – 15.48
Oulu10, Kokoushuone 156
Unto Lampinen, puheenjohtaja, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Timo Huusko, Kynnys ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Lasse Jalonen, varapuheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Irja Jylhä, Opetustoimi
Marja-Leena Kemppainen, kaupunginhallitus
Sakari Murtovaara, Oulun seudun MS-yhdistys
Kari Parkkinen, Tilakeskus
Veli-Matti Pyhänniska, Nuorisoasiainkeskus
Virpi Rajala, Liikuntavirasto
Sirkka Rautio, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry
Kaisa Kelhä, Vammaispalvelut
Katja Kuusela
Anne Filali Vammaispalvelut

Käsiteltiin
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen 9/2011 pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
5. Katu- ja katuympäristösuunnitelmat, Sito Oy
Projektipäällikkö Paavo Åvist esitteli Kirkkokadun jatkeen (väli Pakkahuoneenkatu
- Hallituskatu) ja Kauppurienkadun (Isokatu - Torikatu) katu- ja
katuympäristösuunnitelmat.
Suunnitelma on toinen vaihe laajalle keskikaupungin katualueen remontille.
Ensimmäisessä vaiheessa Rotuaarin esiintymislava ja sen välitön läheisyys
Kirkkokadulla uudistettiin ja kävelykadun esteettömyyttä lisättiin merkittävästi mm.
sulanapitojärjestelmällä ja uudella pinnoitteella, jossa on tehty näkövammaisia
varten ohjauskouru. Myös valaistusta on parannettu.
Tässä suunnitelman toisessa vaiheessa esteettömyys on myös tärkeässä
roolissa. Isännöitsijöiden kanssa on käyty neuvotteluja sisäänkäyntien
esteettömyydestä ja suurelta osalta ne tulevatkin toteutumaan.
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Kirkkokadun jatkeesta (väli Pakkahuoneenkatu - Hallituskatu) on suunniteltu, että
pyöräparkit poistetaan, jolloin jalkakäytävät jäävät kokonaan jalankulkijoille.
Reunakivilinjat ovat vaaleaa luonnonkiveä, jolloin ne erottuvat hyvin, mutteivät ole
liian korkeita pyörätuolin käyttäjille.
Kauppurienkadulle väli Isokatu - Torikatu on suunniteltu vastaava ohjauskouru
kuin Kirkkokadullakin samoin kuin pinnoite tullaan uusimaan. Valaistusta lisätään
ja sulamisjärjestelmän ansiosta esteettömyys paranee tälläkin katuosuudella.
Kadun kalusteiksi tulee selkänojattomat penkit.
Päätös: Vammaisneuvosto toteaa, että suunnitelma on laadittu ammattitaidolla ja
kokemuksella. Vammaisneuvosto kiinnittää arkkitehtitoimiston huomion
pinnoitteiden valintaan, jotta pinnoitteen hyvät ominaisuudet olisivat heti käytössä.
Hyvät kontrastit auttavat näkövammaisia ja selkeyttävät kokonaisuutta.
Vammaisneuvoston mielestä selkänojattomat penkit eivät palvele kaikkia
käyttäjäryhmiä, juuri selkänojan puutteen vuoksi.
6. Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen lakimies Tuomas Möttönen
Keskusteltiin jaoston, lautakunnan ja viranhaltijoiden työskentelystä sekä
vammaisneuvoston pöytäkirjojen julkisuudesta.
Lakimies on mukana jaostotyöskentelyssä, jossa mm. käsitellään viranhaltijoiden
päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset. Viime aikoina on paljon ollut
oikaisuvaatimuksia ikäihmisten kuljetuspalveluista, ne eivät ole useinkaan
vammaispalvelulain mukaisia vaan kuuluisivat sosiaalihuoltolain piiriin. Tässä on
kovasti neuvonnalle ja ohjaukselle työtä. Eniten jaostossa on kuitenkin
toimeentulotukiasioita.
Viranhaltijat valmistelevat soveltamisohjeet vammaispalvelulain nojalla
myönnettäviin palveluihin ja tukitoimiin, päätökset tekee sosiaali- ja
terveyslautakunta. Koska lait ovat poliittisia kompromisseja, ne ovat väljiä ja
tulkinnan varaa jää. Soveltamisohjeet ovat luettavissa Oulun kaupungin
nettisivuilla.
Ajankohtaista on saada yhtenevät kriteerit Uuden Oulun kuntiin, mutta vuonna
2012 voi vielä olla erilaisia soveltamisohjeita.
Keskusteltiin myös vammaisneuvoston pöytäkirjakäytännöistä.
Yksityisyydensuojan kanssa tulee olla tarkkana. Kaikki pöytäkirjojen osat eivät ole
julkisia, mutta toki asianosaisella on aina tiedonsaantioikeus.
7. Herukan hoivakoti -hanke
Arkkitehti Liisa Tuohimaa, Siren Arkkitehdit Oy:stä esitteli kohteen, joka
rakennetaan osoitteeseen Risuniityntie 2, Oulu. Rakentaja on helsinkiläinen
Tyvene Oy.
Hoivakoti on jaettu kodinomaisiin ryhmäkoteihin, joissa kussakin on oma
jakelukeittiö. Valmistuskeittiö sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa. Huoneet ovat
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18,5 m2 suuruisia, joissa 4,5 m2 pesuhuone, huoneista kahdeksan on hieman
suurempia 21 m2 , joissa niin ikään 4,5 m2 pesuhuone.
Päätös: Vammaisneuvosto toteaa, että Herukan hoivakoti -hankkeessa
esteettömyysvaatimukset on otettu huomioon minimimitoituksen mukaisesti.
Vammaisneuvosto nostaa esille muutamia seikkoja, joita olisi syytä tarkastella:
- Huoneiden mitoitus ei palvele vammaisia vanhuksia, jotka tarvitsevat apua
päivittäisissä toimissa ja käyttävät isoja pyörätuoleja ja/tai muita tilaa vieviä
apuvälineitä. Tilaa ei ole avustajille ja hoitohenkilökunnalle.
- Isompien huoneiden pesuhuonetiloja voitaisiin suurentaa.
- Suuremmillekin huoneistotyypeille olisi varattava optio esim. pariskunnille.
- Tilaa huonekohtaisille kattonostureille olisi hyvä varata muutamiin huoneisiin.
8. Vammaisystävällisen liikkeen/toimijan 2011 valinta
Päätös: Valittiin vammaisystävälliseksi liikkeeksi 2011 muotitavaratalo Veljekset
Halonen Oy. Perusteluina ystävällinen ja aktiivinen palvelu, esteettömät tilat ja
hyvä valaistus. Kunniamaininta päätettiin antaa ammattiopisto Luovin Kahvila
Kamulle, joka tekee tärkeää työtä Luovin opiskelijoiden oppimisympäristönä.
Palvelu Kamussa on ystävällistä ja aina leppoisaa.
Vammaisystävällisen liikkeen palkitsemistilaisuus pidetään 5.12.2011
Kumppanuuskeskuksen katutasossa.
9. Vammaisneuvoston toiminta ja talous vuodelle 2012
Käsiteltiin työvaliokunnan laatima toimintasuunnitelma ja tarkennettu talousarvio.
Päätös: Tehtiin toimintasuunnitelmaan muutamia vähäisiä lisäyksiä. Sihteeri
toimittaa tarkennetun toimintasuunnitelman ja talousarvion Sirkka-Liisa Ollille.
10. Hallintokuntien asiat
Luovin opiskelijat saavat Oulu-lipun opiskelijatodistusta vastaan, viite:
vammaisneuvoston pöytäkirja 9/11 kohta 11.
11. Tiedoksi
- työvaliokunnan muistio loka2011
- Uuden Oulun vammaisneuvostojen tapaamisen 10.10.2011 muistio
- kutsu Oulaisiin alueelliseen vammaisneuvostojen tapaamiseen 26.10.11
- AVI perustaa vammaisjaoston / lehtijuttu Kalevassa
- vammaisneuvoston tukipaperi vammaisasiamiesasiaan (liite 1)
12. Saapuneet kirjeet
STM Valtakunnallisen vammaisneuvoston kysely kunnallisille
vammaisneuvostoille 15.11. / työvaliokunta
Teknisen Keskuksen suunnitelmat ja hankkeet:
www.ouka.fi/tekninen/suunnitelmat
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13. Lähteneet kirjeet
Vammaisten yhdenvertainen kohtelu Oulun kaupungin virastojen ja laitosten
työllistämisessä Yksityishenkilön yhteydenotto
14. Muut esille tulevat asiat
Ei ollut.
15. Seuraava kokous 1.12. klo 13.30 – 15.30, Oulu10 kokoushuone 156
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.48.

Oulussa 21.11.2011

_______________________
Katja Kuusela
sihteeri

_______________________
MERK. Unto Lampinen
puheenjohtaja

Liite 1

Oulun kaupunginvaltuustolle

Oulun kaupungin vammaisneuvosto kannattaa valtuutettujen Lauri
Louhivirta ja Miia Hirsikangas tekemää talousarvioaloitetta
kokopäivätoimisen vammaisasiamiehen toimen perustamisesta Ouluun.
Talousarvioaloite on tehty toukokuussa 2011.
Vammaisasiamiehen toiminta edistää Oulun strategiaan kirjattuja tavoitteita,
kuten hyviä palveluja ja kuntalaisten hyvää itsenäistä elämänhallintaa.
Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa
kaupungin eri hallinnonaloilla on myös taloudellisesti järkevämpää kuin
myöhemmin paljastuvien laiminlyöntien ja virheiden korjaaminen.
Vammaisasiamiehen tulee olla riippumaton toimija, jolla on mahdollisuus
tarkastella tehtäväkenttäänsä kuuluvia kysymyksiä tasapuolisesti kaikkien
kaupunkilaisten ja kaupungin hallintokuntien näkökulmista. Tämän
takaamiseksi toimi tulisi sijoittaa kaupungin keskushallinnon välittömään
alaisuuteen.
Vammaisneuvosto esittää, että vammaisasiamiehen toimenkuvan valmistelu
aloitetaan Oulun seudun vammais- ja kansanterveystyön järjestöt ry:n
laatiman alustavan esityksen pohjalta.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää vammaisasiamiehen toimen
kelpoisuusvaatimusten määrittelyyn. Toimen menestyksekäs ja odotuksia
vastaava hoitaminen edellyttää niin vammaisuuden ja vammais- ja
potilasjärjestöjen kuin esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvien
asioiden tuntemusta. Omakohtainen suhde vammaisuuteen sekä toimiva
yhteysverkosto tukevat vammaisasiamiehen työtä merkittävästi.
Oulun kaupungin vammaisneuvosto toteaa, että vammaisneuvoston
asiantuntemus on käytettävissä kaikissa toimen perustamis- ja
täyttämisprosessin vaiheissa.
Oulussa 1.11.2011

Unto Lampinen
vammaisneuvoston puheenjohtaja

Lasse Jalonen
vammaisneuvoston varapuheenjohtaja

