Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 10/2016
Aika
Paikka

Pe 21.10.2016 klo 12.00 – 13.30.
Oulu 10, kokoushuone 142, Torikatu 10, Oulu

Jäsenet

Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Tiia Ikonen, Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Marja-Leena Kemppainen, Oulun kaupunginhallitus
Tuija Kemppainen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri (Poissa)
Karoliina Kivilompolo, Oulun kaupunki/Sivistys ja kulttuuri
Lauri Louhivirta, varapuheenjohtaja, Kynnys ry (Poissa)
Seppo Matilainen, Kiimingin järjestöt
Hilkka Nivukoski, Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry
Raimo Ojanlatva, Oulun kaupunki/Hyvinvointi (Poissa)
Jaana Potkonen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri (Poissa)
Pirkko Perkiö, Haukiputaan järjestöt
Kimmo Rundström, Oulun Selkäyhdistys ry
Martti Tihinen, Yli-Iin järjestöt
Ari Vanttaja, Oulun kaupunki/Yhdyskunta- ja ympäristö
Sinikka Vuoti, Oulunsalon järjestöt

Sihteeri

Riku Syrjälä

Käsiteltävät asiat:
123§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00.

124§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.

125§

Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.

126§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan 9/2016, 30.9.2016 hyväksyminen
Tiedoksi työvaliokunnan kokouksen muistio 15/2016
Pöytäkirja hyväksyttiin ja työvaliokunnan muistio merkittiin tiedoksi.

127§

Seuraavasta työvaliokunnan kokouksesta päättäminen
Seuraavan työvaliokunnan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

128§

Vuoden 2017 käyttösuunnitelma ja taloustilanne
Vuoden 2017 käyttösuunnitelma hyväksyttiin (Liite). Käsiteltiin taloustilannetta.

129§

www.ouka.fi

Vammaispoliittisen ohjelman seuraava vaihe

1

Vammaispoliittinen ohjelma on lähetetty ohjelman laatineen toimikunnan jäsenille
viimeisten kommenttien antamista varten. Kommentit tulee antaa 31.10.2016
mennessä.
130§

Kuljetuspalveluasioita
2

Vammaisneuvoston puheenjohtaja osallistui kuljetuspalvelujen seurantaryhmän
(MPK) kokoukseen 3.10.2016. Seurantaryhmän kokouksessa täsmennettiin
kuljetuspalveluun liittyviä käytäntöjä:
- Matkat voidaan tehdä 3 kuukauden jaksoissa, eli asiakkaalla on käytössään 54
matkaa/3 kk. Tämä menettely edellyttää ennakkopäätöstä.
- Matkoja voidaan käyttää Oulun ja sen lähikuntien ulkopuolella, kun siitä on tehty
ennakkopäätös.
- Kuljetuspalvelumatkojen omavastuu on sama kuin julkisen liikenteen kuljettajalta
ostetun kertalipun hinta.
- Asiakkaalla on oikeus15 minuutin pysähdykseen, esim. kaupassa käymiseen,
mutta siitä on ilmoitettava matkaa tilattaessa. Suorasoitto-oikeudesta luovutaan
vähitellen suurista matkojen ylityksistä johtuen.
- MPK lupasi parantaa tiedotusta.
- Päiväautot kulkevat arkisin klo 7.00 – 1700 välisenä aikana.
- Jonotusaika MPK:een on keskimäärin 3 minuuttia. Mikäli asiakas joutuu
jonottamaan MPK:een yli 15 minuuttia, hän saa tilata taksin suoraan
taksiautoilijalta.
- Ongelmista kannattaa reklamoida, jotta palveluita voidaan parantaa ja kehittää.
- Tekstiviestipalvelu ja Valtti-kortti poistuvat käytöstä.
Vammaisneuvosto päätti laatia kirjelmän MPK:n toimintaan liittyen.
131§

Vammaisystävällinen toimija vuonna 2016
Päätettiin lähettää hakukuulutus vammaisjärjestöille vammaisystävällisestä
toimijasta.

132§

Palvelualueiden asiat
Ei asioita.

133§

Tiedoksi
Kutsu Oulun vammaisyhdistyksien yhteiskokoukseen 18.10.2016
Selvitysmies Kalle Könkkölän selvitys vammaispalveluiden mahdollisista
kustannussäästöistä ilman että palveluita heikennetään

www.ouka.fi

Kutsu Itsemääräämisoikeus ja osallisuus – normaaliarkea vammaispalveluissa?
– seminaariin, joka järjestetään Oulussa 23.11.2016
Ehdotus Oulun uudeksi rakennusjärjestykseksi, joka korvaa nykyisin voimassa
olevat rakennusjärjestykset. Asia on ollut kaupunginvaltuuston käsiteltävänä
10.10.2016.
Kaupunginhallitus päätti 17.10.2016 pitämässään kokouksessa siirtää
Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta -yksikön Konsernipalveluista Sivistys- ja
kulttuuripalveluihin.
134§

Muut esille tulevat asiat
Vammaisneuvoston jäsen Hilkka Nivukoski kertoi käynnistään Eduskunnassa.
Siellä keskusteltiin sisäilmaongelmista. Keskustelussa tuli esille mm. se että
homesairautta pidetään psyykkisenä sairautena. Sairauden hoidossa on käytetty
siedätyshoitoa, joka aiheuttaa kuitenkin potilaille vakavia oireita.
Päätettiin maksaa Hilkka Nivuksosken matkakulut Turussa 2.11.2016
järjestettävään mielenosoitukseen sekä 7. – 8.12.2016 Eduskunnassa
järjestettävään tilaisuuteen sisäilmaongelmiin liittyen.
Riku Syrjälä kertoi selvitysmies Kalle Könkkölän laatimasta selvityksestä
säästömahdollisuuksista vammaispalveluiden kustannuksista. Lisätietoa
selvityksestä osoitteesta:
http://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/1979378/Vammaispalvelujen+vaihtoeht
oiset+s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6t,+selvitysmiehen+ppt-esitys/e066626e-6c6044fd-8e68-cb500b4646e2.

135§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30.
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