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Hilkka Nivukoski, Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry (Poissa)
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Sinikka Vuoti, Oulunsalon järjestöt

Sihteeri

Riku Syrjälä

Käsiteltävät asiat:
112§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.10.

113§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.

114§

Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.

115§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan 8/2016, 9.9.2016 hyväksyminen
Tiedoksi työvaliokunnan kokouksen muistio 14/2016
Pöytäkirja hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi työvaliokunnan muistio.

116§

Seuraavasta työvaliokunnan kokouksesta päättäminen
Seuraava työvaliokunnan kokous pidetään ke 12.10.2016 klo 9.00.

117§

www.ouka.fi

Vammaispalvelujohtaja Anne Filali, Caritas-Kodista, arkkitehti Jukka Nupponen
Arkkitehtitoimisto Veli Karjalaiselta ja Jaakko Ruokolainen Oulun Moniasunto
Oy:stä esittelivät Caritas Maininki-hanketta. Kyseessä on kehitysvammaisille
tarkoitettu 20-paikkainen asumisyksikkö, joka valmistuu huhtikuussa 2017.
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Vammaisneuvosto kiinnittää lausunnossaan huomiota seuraaviin seikkoihin:
Kohteelle on myönnetty jo rakennuslupa rakennusvalvonnan johtajan päätöksellä.
Oulun kaupungin vammaisneuvosto ei pidä hyväksyttävänä käytäntöä, että asia
tuodaan vammaisneuvostoon vasta luvan myöntämisen jälkeen. Myöskään
rakennuslautakunta ei ole voinut vaikuttaa lupaan. Rakennusvalvonnan
jatkodelegointia tulee tarkistaa tämän tyyppisten kohteiden osalta. Rakennusluvan
myöntäjänä tällaisissa kohteissa tulee olla rakennuslautakunta.
 Kohde on hyvin suunniteltu vastaamaan käyttäjäkunnan tarpeita.
 Jokaisessa asunnossa on oma sisäänkäynti, joihin esitetään irtoluiskia.
Irtoluiskat soveltuvat vain tilapäiseen käyttöön, koska niiden turvallisuutta ja
saatavuutta ei voi taata. Vammaisten/vanhusten asuminen vaatii rakennukselta
todellista erityistason esteettömyyttä. Vammaisneuvosto edellyttää, että
asuntojen sisäänkäynnit toteutetaan esteettöminä niin että jokaisen asunnon
edessä on 1500 mm:n tasainen tila ja siihen pääsee turvallisesti esteettömästi
kivettyä/asfaltoitua reittiä.
 Neljä asuntoa sisältävät lohkot erottuvat hyvin käytetyn värikoodauksen
ansiosta. Vammaisneuvosto edellyttää, että asuntojen sisäänkäyntien
havaitsemista parannetaan kontrastia lisäämällä.
 Osassa asunnoissa vaatehuoneen ovi aukeaa ovelle päin. Käytettävyyden
kannalta on parempaa, että ovi aukeaa kohti asuntoa.
 Perinteinen saattoliikenteen kierto on hankala järjestää tontin muodon takia.
Vammaisneuvosto edellyttää, että pihan liikennekäyttöön ja saattoliikenteen
turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.
 Valaistukseen, akustointiin ja kontrasteihin on kiinnitettävä huomiota.
 Kokoontumistiloissa, esimerkiksi salissa, tulee olla induktiosilmukka.
 Kutsujärjestelmien valinnassa tulee varmistaa, että niitä voi käyttää vamman
laadusta riippumatta.
 Salissa tulee olla erikorkuisia pöytiä ja tuoleja.
 Henkilöstön sosiaalitilojen tulee olla esteettömiä.
 On hyvä, että asukkaitten asuminen järjestetään mahdollisimman
kodinomaiseksi.
 Asukkaan itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava. Häntä tai tarvittaessa hänen
läheistään on kuultava aidosti häntä itseään koskevissa asioissa.
 Mahdolliset rajoitustoimenpiteet on toteutettava suhteellisuusperiaatetta
noudattaen.

www.ouka.fi
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Asiantuntija Anna-Liisa Karppinen Oulun kaupungin hyvinvointipalveluista kertoi,
että Oulun kaupunki aikoo ottaa käyttöön palvelusetelin vaikeavammaisten
palveluasumisen yhtenä järjestämistapana vuonna 2017.
Vammaisneuvosto kiinnittää lausunnossaan huomiota seuraaviin seikkoihin:
 On hyvä, että vammaisten valinnan vapaus palvelusetelin käyttöönoton myötä
lisääntyy.
 Kaikilta palvelusetelin käyttäjiltä ei voida edellyttää, että he itse pystyvät
tekemään tarkoituksenmukaisia valintoja palveluntuottajien välillä. Tarvittaessa
valinnat tulee tehdä yhdessä heidän läheistensä kanssa.
 Palvelun laadun valvonta ei voi olla yksin asiakkaan vastuulla.
 Lähtökohtana tulee olla, että palvelusetelin myöntämispäivä on sama kuin
muuttopäivä. Voi tulla sellaisia tilanteita, että vaikeavammainen henkilö voi
joutua muuttamaan asumisyksikköön ennen palvelusetelin myöntämistä.

118§

Palvelupäällikkö Hannele Pöykkölä Oulun Konttorista kertoi, että Oulun kaupunki
aikoo uusia käyttämänsä laskutuspohjat.
Vammaisneuvosto kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

119§

•

Logoon tieto myös laskuttavasta hallintokunnasta, esim. OULU Sivistys- ja
kulttuuripalvelut.

•

Väriä voi olla, mutta värien sävyn pitäisi olla vaaleampi kuin mallipohjissa on.
Tällä on merkitystä tekstin näkyvyyteen värin päällä.

•

Tällä merkitystä kun laskun skannaa -> tummat värit menevät mustiksi ja jos
fontti sen päällä mustalla, ei kirjoitus erotu.

•

Tilisiirroissa tilinumero, BIC ja viitenumerotiedot on esitettävä isommalla fontilla
ja lihavoituna. Fontin tulee olla niin iso kuin tilan puolesta sopii.

•

Jos lasku jatkuu toiselle sivulle, tästä selvä merkintä ensimmäisellä sivulle esim.
”käännä”.

•

Laskut on saatava myös pistekirjoituksella.

Palvelualueiden asiat
Ei ollut asioita.

120§

www.ouka.fi

Tiedoksi
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Valtakunnallinen vammaisneuvosto järjestää vammaisneuvostopäivän Oulussa
helmikuussa 2017.
Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta järjestää Demokratia-päivän 21.10.2016.
Vammaisneuvoston antamat lausunnot:
Mäntylän päiväkodin peruskorjaushanke
Yli-Iin kehitysvammaisten päivätoiminnan järjestämien
Kehitysvammaisten lasten ja nuorten tilapäishoito
121§

Muut esille tulevat asiat
Vammaispoliittinen ohjelma on viimeistelyä vaille valmis. Se lähetetään työryhmän
jäsenille kommenttien antamista varten.

122§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.

www.ouka.fi
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