Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 5/2015
Aika
Paikka

Pe 29.4.2016 klo 10.00 –
Oulu 10, kokoushuone 142, Torikatu 10, Oulu

Jäsenet

Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Miia Ahlroth, Oulun kaupunki/Hyvinvointi
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Irja Jylhä, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Marja-Leena Kemppainen, Oulun kaupunginhallitusx
Tuija Kemppainen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuurix
Lauri Louhivirta, varapuheenjohtaja, Kynnys ry x
Seppo Matilainen, Kiimingin järjestöt
Hilkka Nivukoski, Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry
Jaana Potkonen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri, poistui klo 14.30.
Pirkko Perkiö, Haukiputaan järjestöt
Kimmo Rundström, Oulun Selkäyhdistys ry
Martti Tihinen, Yli-Iin järjestöt
Ari Vanttaja, Oulun kaupunki/Yhdyskunta- ja ympäristö x
Sinikka Vuoti, Oulunsalon järjestöt x

Sihteeri

Riku Syrjälä

Käsiteltävät asiat:
72§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 10.00.

73§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.

74§

Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.

75§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan 5/2016, 29.4.2016 hyväksyminen
Tiedoksi työvaliokunnan kokouksen muistio 8/2016
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin, ja annettiin tiedoksi työvaliokunnan
muistio 8/2016.

76§

Työvaliokunnan seuraavasta kokouksesta päättäminen
31.5, 1.6 ja 2.6

62§

Vammaisen ja hänen avustajansa asema Oulun joukkoliikenteessä., Saija Räinä,
joukkoliikennesuunnittelija, Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Joukkoliikenteessä saavat matkustaa maksutta mm. pyörätuolin käyttäjät sekä
heidän avustajansa vain vyöhykkeellä A, joka käsittää ns. kanta-Oulun.
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Maksuttomuus ei koske rollaattorin käyttäjiä eikä näkövammaisia. Muut
seutuliikenteen kunnat eivät myönnä maksuttomuutta.
Muilla vyöhykkeillä ei voida aina taata, että matalalattia-autoja olisi käytettävissä.
Matalalattialinja-autot soveltuvat kaupunkiliikenteeseen, mutta eivät
maaseutuliikenteeseen liikenneolosuhteiden vuoksi. Kilpailutuksessa ei vaadittu
esteettömiä autoja. Seutuliikenteen linja-autoon on vaadittu ainoastaan yksi
lastenvaunupaikka.
Vuoden 2017 alussa City-liikenteessä ajavan bussin tulee olla esteetön. Uusissa
linja-autoissa tulee olla hissi.
Palveluliikennettä voivat käyttää kaikki Oulun kaupungin asukkaat. Se sopii
erityisesti henkilöille, joilla on vaikeuksia käyttää normaalia joukkoliikennettä.
Palveluliikenteessä matka on pyörätuolin käyttäjälle ja hänen avustajalleen
maksuton. Lisätietoa palveluliikenteen aikatauluista ja reiteistä osoitteesta:
http://www.ouka.fi/oulu/joukkoliikenne/palveluliikenne
Avustajakorttihanke on edelleen valmistelussa. Syinä tähän on sen
myöntämisperusteiden ja -tavan harkinta. Kortti kävisi myös muissa Oulun
kaupungin palveluissa.
Vammaisneuvosto katsoo, että oikeus maksuttomuuteen ei saa riippua kalustosta.
Maksuttomuus tulee myöntää kaikilla vyöhykkeillä pyörätuolin käyttäjille sekä
heidän avustajilleen. Muutoin, kaupungin asukkaat ovat eri asemassa riippuen siitä,
millä vyöhykkeellä he asuvat.

63§

Vammaisneuvoston mahdollinen osallistuminen Suomi 100 vuotta -juhlavuoden
viettoon
Oulun kaupungin Vammaisneuvosto katsoo, ettei sillä ole resursseja osallistua
Suomi 100 vuotta -juhlavuoden viettoon. Lisätietoa osoitteesta
http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=1e9b1f19-23bd-45c6-b3a20cdd6f8db900&groupId=14223264.

64§

Lintulammen peruskoulun remontti ja peruskorjaus, arkkitehti Matti Haikola, Avario
Oy
Hankkeen tarkempi rakennussuunnittelu ja toteutus etenevät näillä näkymin n. 3-5
vuoden kuluttua. Koulu on valmistunut v. 1958 ja edustaa aikakautensa tyypillistä
koulurakentamista. Koulu on peruskorjattu ensimmäisen kerran 1990-luvun alussa.
Esteettömyyden näkökulmasta koulu on haastava kohde johtuen tontin
ominaisuuksista, rakennuksen tontille sijoittumisesta, monista portaista ja
tasoeroista ym. seikoista.
Koulun B-osa on vaikea muuttaa esteettömäksi portaiden vuoksi. B-osa ja C-osa
yhdistettäisiin. Koululle tulisi myös uusi hissi. Koulun pääsisäänkäyntiin tulee myös
hissi.
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Tilan käyttöä uudistetaan vanhan rakennuksen antamien mahdollisuuksien
mukaan. Luokkia voitaisiin erottaa liukuovilla. Siirtoseinillä saadaan tilat helposti
muokattavaksi. B-rakennuksen 2. ja 3. kerroksen luokkatilan aulan seinä on
suunniteltu liukuseinäksi, jossa myös ovi.
Vaikka koulussa ei ole havaittu akuuttia sisäilmaongelmaa, niitä voi olla piilevinä.
Vammaisneuvosto edellyttää, että sisäilman laatu tulee tutkia huolellisesti.
Vammaisneuvosto esittää myös, että pedagogista osaamista on hyödynnettävä
peruskorjaushankkeen suunnittelussa, jotta erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden
tarpeet tulevat huomioiduiksi. Lisäksi inva-wc on välttämätön jokaisessa
kerroksessa. Kuulovammaisia varten kouluun on asennettava induktiosilmukat.
Akustiikkaan ja kontrasteihin on myös kiinnitettävä huomiota mahdollista
peruskorjausta toteutettaessa.
Vammaisneuvostolta pyydettiin lausuntoa 17.5.2016 mennessä.
65§

Vammaisneuvoston osallistuminen Valtakunnallinen Vammaisneuvoston
mahdollisesti marraskuussa Oulussa järjestämään koulutukseen.
Suunnittelija Tea Hoffrén STM:stä lähetti sähköpostin, jonka mukaan
Valtakunnallinen vammaisneuvosto järjestää syyskaudella kaksi koulutustilaisuutta
eri puolilla maata, joiden teemoina ovat YK-sopimuksen toimeenpano ja uusi
yhdenvertaisuuslaki. Molempien osalta on erityisen tärkeää, että paikallinen
tietoisuus leviää.
Tapahtumat ovat kaksipäiväisiä ja niiden yhteydessä järjestetään
osallistamistyöpajoja. Työpajoissa paikalliset neuvostot saavat vapaasti tuoda esiin
ajankohtaisia vammaiskysymyksiä ja epäkohtia sekä jakaa hyviä toimintatapoja.
Työpajojen anti kootaan ja niiden pohjalta suunnataan Valtakunnallisen
Vammaisneuvoston ja koordinaatioelimen tulevaa toimintaa.
Oulun kaupungin vammaisneuvosto on kiinnostunut Valtakunnallisen
vammaisneuvoston mahdollisesti järjestämästä koulutilaisuudesta syksyllä 2016
Oulussa. Sihteeri ilmoittaa halukkuudesta järjestää mahdollinen koulutustilaisuus
yhteistyössä Valtakunnallisen vammaisneuvoston kanssa.

66§

Henkilökohtaisen avun palveluseteli, Merja Halonen, tilaaja-asiantuntija, Oulun
kaupunki, Hyvinvointipalvelut
Oulun kaupunki aikoo ottaa käyttöön palvelusetelin henkilökohtaiseen apuun
elokuun 2016 aikana. Työnantajamalli on yleisin henkilökohtaisen avun
järjestämistapa. Henkilökohtaista apua voidaan järjestää eri järjestämistapojen
yhdistelmänä.
Tavoitteena on, että työantajamallin käyttö lisääntyisi. Tähän pyritään neuvontaa
lisäämällä. Palveluseteli tulisi lähinnä niille henkilöille, jotka eivät pysty toimimaan
työnantajana. Palveluseteli on käänteinen, mikä tarkoittaa sitä, että Oulun kaupunki
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määrittää palveluntuottajalle maksettavan korvauksen. Päätökset palvelusetelin
saamisesta tehtäisiin vuodeksi kerrallaan.
Palveluntuottajat hakeutuvat palveluntuottajiksi. Heidän on täytettävä Oulun
kaupungin asettamat kriteerit. Palveluntuottaja ja asiakas tekevät keskenään
sopimuksen henkilökohtaisen avun sisällöstä.
Palveluasumisessa henkilökohtainen apu sisältyy hintaan. Asumisyksikön
ulkopuolelle suuntautuvaan esim. harrastustoimintaan voidaan myöntää
henkilökohtaisen avun palveluseteli.
Vammaisneuvosto edellyttää, että palvelusetelissä myönnettyjen henkilökohtaisen
avun tuntien käyttöä ei saa rajoittaa esim. viikonloppuisin. Asiakkaan tulee saada
itse päättää tuntien käytöstä. Palveluseteli helpottaa henkilökohtaisen avun
saamista henkilöille, joilla on esim. 30 tuntia henkilökohtaista apua kuukaudessa.
Avustajan työvaatteet ja henkilökortti
Keskusteltiin henkilökortin ja työvaatteiden tarpeellisuudesta. Henkilökorttia pidettiin
tarpeellisena turvallisuuden kannalta. Työvaatteitta voitaisiin käyttää tilanteen
mukaan.
Lisätietoa: www.parastapalvelua.fi
67§

Palvelualueiden asiat
Tuija Kemppainen kertoi, että erityisliikunnan symposio järjestetään Helsingissä
2.6.2016.

68§

Tiedoksi
Demokratiatilinpäätös koulutus järjestetään Oulussa 10.5.2016.
Kuka mahtuisi suomalaiseen ja oululaiseen kuvastoon? Koulutus järjestetään
Oulussa 4.5.2016.
Oulun kaupungin liikuntapalvelut järjestää erityisryhmien ratsastuskurssi 22 –
23.6.2016 Oulussa.
Tilakeskus antoi lisämäärärahan päivätoimintakeskuksen siirtoon Lehtorannasta
Höyhtyälle.

69§

Muut esille tulevat asiat
Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset ja niihin liittyvät soveltamisohjeet
Keskusteltiin asiasta, mm. suorasoitto-oikeudesta, joka tarkoittaa sitä, että asiakas
voi tilata kyydin suoraan tutulta kuljettajalta.
Lisäksi keskusteltiin vammaispalvelulain mukaisten kuljetuksien kilpailutuksesta.
Tuotiin esille huoli kuljetuspalveluiden riittävyydestä, koska palveluntuottajia on
käytössä nykyistä vähemmän. Päätettiin kutsua Riku Hämeenniemi Oulun
logistiikasta seuraavaan kokoukseen keskustelemaan asiasta.
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70§

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään pe 20.5.2016 klo. 12.00 alkaen.

71§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.00.
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