Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 6/2016
Aika
Paikka

Pe 20.5.2016 klo 10.00 – 11.40
Oulu 10, kokoushuone 142, Torikatu 10, Oulu

Jäsenet

Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Miia Ahlroth, Oulun kaupunki/Hyvinvointi
Tiia Ikonen, Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Irja Jylhä, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri
Marja-Leena Kemppainen, Oulun kaupunginhallitus (Poissa)
Tuija Kemppainen, Oulun kaupunki/Sivistys- ja kulttuuri (Poissa)
Lauri Louhivirta, varapuheenjohtaja, Kynnys ry (Poissa)
Seppo Matilainen, Kiimingin järjestöt
Hilkka Nivukoski, Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry
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 (Poissa)
Sinikka Vuoti, Oulunsalon järjestöt (Poissa)

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 9/2016
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja annettiin tiedoksi työvaliokunnan
muistio 9/2016.

76§

Työvaliokunnan seuraavasta kokouksesta päättäminen
Työvaliokunta pitää seuraavan kokouksen 31.5, 1.6 tai 2.6.2016. Työvaliokunnan
jäsenet sopivat kokousajan myöhemmin.

www.ouka.fi

1

77§

Vammaisneuvoston uuden jäsenen esittäytyminen ja esitys hänen nimeämisekseen
vammaisneuvoston varsinaiseksi jäseneksi, Tiia Ikonen Oulun seudun
omaishoitajat ja läheiset ry
Tiia Ikonen esittäytyi Vammaisneuvostolle, ja Vammaisneuvoston kokouksessa
läsnä olleet muut jäsenet esittelivät itsensä ja kertoivat sen, mitä tahoa he
edustavat Vammaisneuvostossa.
Päätettiin esittää kaupunginhallitukselle Tiia Ikosen Oulun seudun omaishoitajat ja
läheiset ry:stä nimeämistä Oulun kaupungin Vammaisneuvoston jäseneksi Riku
Syrjälän tilalle, joka on siirtynyt Vammaisneuvoston asiantuntijasihteerin tehtäviin.

78§

Tuiran hyvinvointikeskuksen hankeselvitys, palvelupäällikkö Terttu Turunen, Oulun
kaupunki, hyvinvointipalvelut, Tuiran hyvinvointikeskus
Hanke on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa maaliskuussa 2016. Kaijonharjussa,
Rajakylässä, Herukassa ja Koskelassa sijaitsevat lääkärin ja hoitajan vastaanotot,
neuvolat, suun terveydenhuollon yksiköt sekä sosiaalipalvelut (ml. ikäihmisten
palvelut) siirretään Tuiraan. Lisäksi Tuirankartanon laitoshoidon toiminta
lopetetaan. Työt aloitettaisiin vuoden 2017alussa. Lausunto 31.5.2016 mennessä.
Vammaisneuvosto edellyttää, että jokaisessa kerroksessa tulee olla inva wc.
Opasteiden tulee olla selkeitä niin, että niitä on helppo lukea. Kontrasteihin on
kiinnitettävä huomiota, jotta tiloissa on helppo liikkua. Akustiikkaan tulee kiinnittää
huomiota, jotta tiloissa ei syntyisi runsaasti hälyääniä. Hyvinvointikeskuksessa tulee
olla induktiosilmukka.
Lähipalvelut on turvattava, esim. neuvolapalvelut, koska pienillä lapsilla on usein
neuvolakäyntejä.
Vammaisneuvoston työvaliokunta toteaa antamassaan lausunnossa että:
 Liikenneyhteydet eivät ole niin toimivia kuin hankesuunnitelmassa annetaan
ymmärtää. Tuiran hyvinvointikeskusta lähimmät linja-autopysäkit ovat Valtatiellä ja
Merikosken kadulla. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetusmatkoja ei saa käyttää
terveydenhoitoon ja kuntoukseen. Kela kyytien omavastuu nousi 1.1.2016
merkittävästi. Oulun Kaupunki säästää siis niiden asiakkaiden kustannuksella,
jotka eivät voi käyttää julkisia kulkuneuvoja.
 Tuirakartanon saattoliikenne tulee ruuhkautumaan asiakasmäärän kasvaessa. LEautopaikat sijaisevat ulko-oven läheisyydessä saattoliikenteen tiellä. Niiden
uudelleen sijoitteluun tulee kiinnittää huomiota.
 Asiakaslähtöisyyttä korostettiin hankesuunnitelmassa. Silti
potilas/vammaisjärjestöjä ei ole mukana hanketyöryhmässä. Vammaisneuvosto
vaatii että vastaavissa hankkeissa tulee olla asiakkaiden edustus.
 Hankeselvityksessä viitataan että vanhuksia hoidetaan enemmissä määrin kotona.
Oulun Kaupunki ei tee riittäviä toimenpiteitä todellisen esteettömyyden
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79§

saavuttamiseksi uudis- ja korjausrakentamisessa. Jotta tuo tavoite täyttyisi niin
jokaisen uuden asunnon tulisi olla esteetön.
Hankesuunnitelman pohjaksi olisi tullut suorittaa esteettömyyskartoitus.
Tällaisessa hankkeessa tulee noudattaa eritystason esteettömyyskriteerejä.
Nykyisen parkkihallin esteettömyys ei ole vaaditulla tasolla eikä sen
maksuttomuudesta vammaisen pysäköintiluvalla ole selkeää ohjetta.
Terveyskeskuksen yhteydessä olevan parkkihallin todetaan olevan vajaakäytössä.
Puiston säästämiseksi nykyisen hallin kerrosten lisäämistä tulee selvittää.
Mielenterveyspotilaiden odotustiloilla on kovemmat vaatimukset yksityisyyden ja
turvallisuuden osalta.
Tehostettuun palveluasumiseen jonottaa Oulussa 80 henkeä + 15 asiakasta
vähenee Tuirankartanon kielokodista. Vammaisneuvosto toteaa, että ikäihmisten
siirtelyä tulee välttää.
Odotusaulojen ja yhteistentilojen tulee olla toiminnallisia, jotta niissä voidaan
järjestää esim. taidenäyttelyitä ja erilaisia kulttuuritapahtumia.

Kuljetuspalvelut ja niiden kilpailutus, logistikko Riku Hämeenniemi, Oulun kaupunki,
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Päiväautot ajavat arkisin klo. 7-17 välisenä aikana. Ne ajavat vain Oulun
matkapalvelukeskuksen välittämiä kuljetuksia. Ylivuotoliikenne tukee
matkapalvelukeskuksen ohjaamaa päiväautoliikennettä ja ajaa myös iltaisin ja
viikonloppuisin.
Kuljetuspalvelujen kilpailutuksen tavoitteena on asiakaspalvelun parantaminen ja
kustannusten kasvun hillintä. Tarjouspyynnöt pyydettiin eri alueilta ja erilaiselle
kalustolle (normaalivarustein tai invavarusteinen auto). Tarjouskilpailu ratkaistiin
halvimman hinnan perusteella. Hankintaprosessi on vielä kesken siitä tehtyjen
valitusten takia.
Palveluliikenne kilpailutetaan 2017. Sen tarkoituksena on palveluliikenteen
kattavuuden parantaminen.
Vammaispalvelulain perusteella kuljetuspalveluita saava asiakas voi hakea oikeutta
käyttää kuljetuspalvelumatkoja 54 matkaa kolmessa kuukaudessa. Suorasoittooikeutta ei enää myönnetä kun poikkeustapauksissa. Matkat on tilattava
matkapalvelukeskuksen kautta.
Vammaisneuvosto esitti huolensa siitä, onko Oulussa riittävästi takseja hoitamaan
kuljetuksia tilanteessa, jossa mm. Oulun Aluetaksi Oy:n tarjous hylättiin. Riku
Hämeenniemi vakuutti, että kuljetuspalveluiden saatavuus turvataan, vaikka
käytettävissä olisi vähemmän kapasiteettia.

80§
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Sivistys ja kulttuuri: Erityisluokanopettaja Karoliina Kivilompolo korvaa Irja Jylhän
vammaisneuvoston jäsenenä hänen jäädessään eläkkeelle.
Sivistys ja kulttuuri: Jaana Potkonen kertoi, että Mental Health Art week järjestetään
23.5 – 29.5.2016. Sen järjestävät paikalliset mielenterveysseurat.
81§

Tiedoksi
Suomi on ratifioinut YK:n vammaisyleissopimuksen ja valinnaisen pöytäkirjan
11.5.2016. Ne tulevat Suomessa voimaan 10.6.2016. Erityishuoltolain muutos
astuu voimaan 10.6.2016.
Esteettömyyskatsaus Oulun kaupungin internet-sivuista.
Oulun kaupunki etsii kehittäjäasiakkaita.
Rakennuslautakunnan lausunto vammaispoliittisen ohjelman luonnoksesta.
Yhdyskuntalautakunnan lausunto vammaispoliittisen ohjelman luonnoksesta.

82§

Muut esille tulevat asiat

83§

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään pe 10.6.2016 klo. 12.00 alkaen.

84§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 11.40.
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