Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 12/2016
Aika
Paikka

Pe 9.12.2016 klo 12.30 – 14.30
Ravintola Toripolliisi, Rantakatu 6, 90100 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
Lauri Louhivirta, varapuheenjohtaja, Kynnys ry
Seppo Matilainen, Kiimingin järjestöt
Hilkka Nivukoski, Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry
Raimo Ojanlatva, Oulun kaupunki/Hyvinvointi
Jaana Potkonen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
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

Poissa

Karoliina Kivilompolo, Oulun kaupunki/Sivistys ja kulttuuri

Sihteeri

Riku Syrjälä

Käsiteltävät asiat:
151§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.30.

152§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.

153§

Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.

154§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan 11/2016, 18.11.2016 hyväksyminen
Tiedoksi työvaliokunnan kokouksen muistio 17/2016
Pöytäkirjan hyväksyminen ja muistion tiedoksi antaminen siirrettiin seuraavaan
kokoukseen.

155§

Seuraavasta työvaliokunnan kokouksesta päättäminen
Seuraava työvaliokunnan kokous pidetään 4.1.2017 klo 9.00.

156§

www.ouka.fi

Oulun kaupungin vammaisneuvostoa koskeva organisaatiouudistus vuoden 2017
alussa, yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka ja kuntalaisvaikuttamisen
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koordinaattori Merja Niemelä, Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta, Oulun
kaupunki
Vammaisneuvosto siirtyy Oulun kaupungin organisaatiossa vuoden 2017 alusta
Konsernipalveluista Sivistys- ja kulttuuripalveluihin. Organisaatiouudistusta alettiin
suunnitella huhtikuussa 2016. Uudistus toteutetaan rauhallisella aikataululla. Se on
tarkoitus saada valmiiksi syksyllä 2017. Vammaisneuvostoa kuullaan
uudistushankkeen aikana vuoden 2017 helmikuussa järjestettävän neuvostojen
yhteistapaamisen yhteydessä.
Organisaatiouudistuksen tarkoituksena on lisätä kaupunkilaisten
vaikuttamismahdollisuuksia päätöksenteon eri vaiheissa. Tämä lisäisi
lähidemokratiaa ja osallisuutta.
Asukaslähtöisyyteen on pyrittävä kaikessa Oulun kaupungin toiminnassa. Oulun
kaupunki valmistelee Avoimen hallinnon toimintasuunnitelmaa. Oulun kaupungin
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään vuonna 2017aikana.
Vammaisneuvosto edellyttää, että sitä kuullaan uudistuksen valmistelun eri
vaiheissa. Lisäksi vammaisneuvoston toimintasääntö tulee vahvistaa
mahdollisimman pian vuoden 2017 alussa.
157§

Henkilökohtaisen avun järjestäminen Oulussa, palveluesimies Miia Ahlroth,
Hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki
Oulun kaupunki aikoo perustaa vuoden 2017 aikana Henkilökohtaisen avun
keskuksen, jonka toiminnasta vastaisi Oulun kaupungin Hyvinvointipalvelut.
Keskuksella olisi kaksi työntekijää.
Keskuksen tehtävänä on auttaa työnantajina toimivia vammaisia henkilöitä
henkilökohtaisen avustajan rekrytoinnissa. Keskuksen tehtävänä on myös neuvoa
työnantajana toimivia vammaisia henkilöitä sekä henkilökohtaisina avustajina
toimivia työntekijöitä työsuhteeseen liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvissä
asioissa. Keskus järjestäisi myös sijaisen avustajan sairaus- ja vuosilomien ajaksi.
Keskus parantaisi vammaisten henkilöiden asemaa merkittävästi nykytilanteeseen
nähden. He saisivat apua työntekijän rekrytoinnissa, joka on todella haastavaa
monelle vammaiselle. Vammainen henkilö pystyy käyttämään paremmin
itsemääräämisoikeuttaan, sillä hän saa sijaisen avustajan sairauden ja lomien
aikana. Työntekijän ja työnantajan asema paranee, koska he voivat kysyä neuvoja
työsuhteeseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

158§

Pohjois-Suomen vammaisneuvostopäivä Oulussa 2.2.2017
Oulun kaupungin vammaisneuvoston puheenvuorojen käyttäjiksi valittiin Pirkko
Perkiö ja Lauri Louhivirta.

159§

www.ouka.fi

Vammaisneuvoston ja Oulun kaupunginhallituksen 23.1.2017 pidettävän
tapaamisen valmistelu
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Vammaisneuvoston työvaliokunta valmistelee tapaamisessa esille nostettavat asiat
seuraavaan vammaisneuvoston kokoukseen.
160§

Vammaisneuvoston työvaliokunnan ja Oulun kaupungin rakennusvalvonnan
tapaaminen 7.12.2016
Vammaisneuvoston työvaliokunta kiinnitti tapaamisessa huomiota seuraaviin
seikkoihin:
1) Kaavoituksen, rakennusten suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon
lähtökohtana tulisi olla esteettömyys. Yleisessä asenteessa esteettömyyden
parantamiseen on paljon toivomiseen varaa.
2) Esteettömyyden toteutumista pitäisi valvoa rakennushankkeen kaikissa
vaiheissa. Konsultin suorittama työmaakäynti on hyvä asia, mikäli hänellä on
riittävä ammattitaito esteettömyysasioissa.
3) Rakennuksen käyttöönottotarkastuksessa pitää antaa määräykset
esteettömyyden toteutumisessa havaittujen puutteiden korjaamisesta.
Rakennus voidaan hyväksyä lopputarkastuksessa vasta puutteiden korjaamisen
jälkeen.
4) Esteetön rakentaminen helpottaa myös lapsiperheiden ja ikäihmisten asumista,
eikä se lisää merkittävästi rakennuskustannuksia. Kustannusvaikutukseksi on
arvioitu vain 30 €/neliömetri.
5) Rakennustapaohjeen tulee olla juridisesti sitova. Rakennusmääräykset ja
-tapaohjeet eivät saa olla ristiriidassa maankäyttö- ja rakennuslain kanssa.
6) Esteettömyysasiamies säästäsi kustannuksia, sillä esteettömyys toteutuu jo
rakennusvaiheessa, jolloin puutteita ei tarvitse korjata jälkikäteen.

161§

Palvelualueiden asiat
Ei asioita.

162§

Tiedoksi
Eurooppalainen vammaiskortti –hanke, jota koordinoi Suomessa
Kehitysvammaisten palvelusäätiö.
Vammaispoliittisen ohjelma esitellään Oulun kaupungin Hyvinvointipalveluiden
johtoryhmälle 14.12.2016.
Vammaispoliittinen ohjelma menee kaupunginhallituksen käsittelyyn helmikuussa
2017.

163§

Muut esille tulevat asiat
Hilkka Nivukoski kertoi, että alkuvuonna 2017 järjestetään tilaisuus Eduskunnassa
sisäilmaongelmiin liittyen.

164§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.

www.ouka.fi
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