OULUN KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTO
Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous 2/2018
Pöytäkirja
Aika: pe 16.2.2018 klo 12.00
Paikka: Oulu10, nvh 142
Jäsenet
Lasse Jalonen, puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Jorma Inkamo, Oulun Reumayhdistys ry
Hilkka Nivukoski, Oulun Seudun Hengitysyhdistys ry
Kaisu Rundelin, Oulun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Satu Syrjälä, Oulun Invalidien Yhdistys ry
Juhani Uhlgren, Hyvän mielen talo ry
Sinikka Vuoti, Oulun kehitysvammaisten tuki ry
Tuija Kemppainen, Oulun kaupunki/sivistys ja kulttuuripalvelut
Merja Peteri, Oulun kaupunki/sivistys ja kulttuuripalvelut -poissa
Raimo Ojanlatva, Oulun kaupunki/hyvinvointipalvelut
Jaana Potkonen, Oulun kaupunki/sivistys ja kulttuuripalvelut
Lyly Rajala, kaupunginhallitus
Ari Vanttaja, Oulun kaupunki/yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Kutsuttu asiantuntija Lauri Louhivirta -poissa
Esittelijä Pasi Laukka
Asiantuntijasihteeri Merja Niemelä
arkkitehti Joose Kankare,
SIPARK Oy
sosiaalityön asiantuntija Mia Ahlroth,
tietojärjestelmäasiantuntija Eve Moilanen,
hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki
16 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00.
17 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
18 § Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:

-

-

Pykäläksi 24 lisättiin VPL/SHL-kuljetuspalveluiden kilpailutuksen esittely,
hyvinvointipalvelut hallintopäällikkö Tapio Kangas ja sosiaalityön asiantuntija
Miia Ahlroth
Pykäläksi 27 lisättiin tiedoksi-asiat.

19 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Tiedoksi työvaliokunnan kokousmuistio
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
Työvaliokunnan kokousmuistio merkittiin tiedoksi.
20 § Työvaliokunnan seuraava kokous
Sivistys- ja kulttuurilautakunta on pyytänyt vammaisneuvoston näkemyksiä sivistysja kulttuuripalvelujen palveluverkkoselvitykseen 21.2. mennessä. Aikataulutuksesta
johtuen työvaliokunnan kokous sovittiin pidettäväksi maanantaina 19.2. klo 14.00,
paikka nh 155 Oulu 10.
Seuraava työvaliokunnan kokous pidetään perjantaina 2.3. klo 10-12, paikka nv 156
Oulu 10.
21 § Laivakankaan koulun suunnitelmat, arkkitehti Joose Kankare, SIPARK Oy.
esittelyaika klo 12.15.
Arkkitehti Joose Kankare esitteli Laivakankaan koulun suunnitelmia. Laivakankaan
koulu sijaitsee Jäälissä. Jäälin koululla on sisäilmaongelma, josta johtuen
koulutiloille on annettu aikaa 2018 syksyyn.
Laivakankaan koulun suunnitelmassa ovat pihajärjestelyissä mukana opettajien
pysäköintipaikat ja kadun varressa muut pysäköintipaikat. Pysäköintipaikoista on
varattu kaksi paikkaa invapysäköintiin ja lisäksi invataksille on jättöpaikka.
Lämmitetty kiveys, rampit, joissa on lämmitys myös. Pieni sisäpiha, jossa on
lämmitetty piha-alue. Kaikki tilat ovat esteettömiä, kynnykset alle 2 cm. Kynnyksiä,
joista on upotettu osa lattiaan, jää 10 mm. kynnys ja pyritään rakentamaan myös
kynnyksiä metallilaatalla. Lisäksi varataan säilytystilaa ulko- ja sisäpyörätuolille.
Taittoseiniä, joita saa avattua kokonaan ja sisätiloissa ei kynnyksiä. Sisätiloista
pääsee myös ilman kynnyksiä etenemään mm. teknisen työn ja tekstiilityön luokkiin.
Lattioiden värisuunnitelmia ei ole toistaiseksi tehty, olisi hyvä huomioida moduulien
välillä. Myös sisäkattoon Silmukat eha-osastolle tulossa. LE-vessat on sijoitettu
eha-osastolle, yhdessä on myös pesutilat, suihkut ym. Kaiuksen public-mallisto on
hyvä vaihtoehto pesutiloihin.
Keskustelu:
Onko viistottu katukynnys ennen luiskaa, että pääsee esteettömästi kulkemaan.
Reunakiviä ei ole tulossa, joten lumenaurauskaan ei siten voi estää esteetöntä
kulkua. Esteetön sisäilma: päästöt huomioitu, alakaton osalta akustointilevy on
Evonaa, eli siitä ei tule kuitujäänteitä kun leikataan. Tiloissa käytetään M1luokiteltua parkettia. Hissi on määräysten mukaisesti invamitoitettu, mitoiltaan 1100

x 1400. Henkilökunnan tilojen pitäisi myös olla esteettömiä, sijaitsevat tässä
kohteessa olemassa olevassa rakennuksessa.
Esteettömyysselvitys toimitetaan jälkikäteen viikon 8 aikana pe 23.2. mennessä.
Työvaliokunta laatii lausunnon Laivakankaan koulun suunnitelmista 2.3.
kokouksessa.
22 § Sivistys- ja kulttuuripalvelujen palveluverkkoselvitys, vammaisneuvoston näkemykset,
yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka
Sivistys- ja kulttuurilautakunta pyytää näkemykset lausuntonsa tueksi 21.2.2018
mennessä vanhus-, vammais-, maahanmuuttajaneuvostoilta,
lähidemokratiatoimikunnalta, ONE Oulun Nuorten Edustajistolta ja tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuustoimikunnalta.

Pasi Laukka esitteli sivistys- ja kulttuuripalvelujen palveluverkkoselvitystä. Sivistysja kulttuuripalveluilta edellytetään 5 miljoonan euron säästöjä. Osana
muutosohjelmaa tarkastellaan tiloja. Lukioverkkoa esitetään keskitettäväksi.
Kahdeksaantoista alueelliseen keskittymään suunnitellaan olohuonetoimintaa.
Vammaisneuvosto toteaa näkemyksenään sivistys- ja kulttuuripalvelujen
palveluverkkoselvitykseen seuraavaa:
Oulun kaupungin vammaisneuvosto kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksiään
sivistys- ja kulttuuripalvelujen palveluverkkoselvitykseen.
Vammaisneuvosto pitää tärkeänä, että kaikkia kuntalaisia koskeva materiaali tulisi
tehdä saavutettavassa muodossa. Esimerkiksi näkövammaisten kannalta
suositeltava formaatti on rtf.
Suunnitelman keskeinen toimintamalli on palvelujen keskittäminen.
Vammaisneuvosto toteaa, että keskittäminen ei saa vaarantaa kuntalaisten
tasavertaista kohtelua. Vammaisneuvosto on huolissaan esikoululaisten,
alakoululaisten ja erityislasten koulumatkojen pitenemisestä. Tämä johtaa
koulupäivien pitenemiseen, erityislasten kuljetuskustannusten kasvuun,
mahdollisesti ryhmäkokojen suurenemiseen ja erityislasten tuen tarpeen
lisääntymiseen. Osa erityislapsista ei sovellu normaaleihin koulukuljetuksiin, jolloin
invataksikuljetusten tarve lisääntyy. Palveluverkkoselvityksen tiivistelmässä on
mainittu, että vaihtoehtojen ennakkovaikutusten arvioinnissa on huomioitu
kuntalaisvaikutukset, henkilöstö- ja organisaatiovaikutukset sekä taloudelliset
vaikutukset. Lapsivaikutuksia ei ole kartoitettu, vaikka Oulun kaupunki sai
loppuvuodesta 2017 Unicefin lapsiystävällinen kunta tunnustuksen. Se velvoittaa
ottamaan lasten oikeudet huomioon entistä paremmin valmistelussa,
päätöksenteossa ja toiminnassa.
Reuna-alueiden alakoulujen lakkauttaminen johtaa alueen elinvoiman
vähenemiseen ja näivettymiseen, joka sotii Uuden Oulun yhdistymissopimusta
vastaan.

Palveluverkkoselvityksestä ei käy ilmi, missä määrin Oulun raadeista saatua
palautetta on otettu huomioon esitetyissä vaihtoehdoissa.
Kuntalaisten olohuonetoiminnan konsepti vaikuttaa keskeneräiseltä. Olohuoneiden
ylläpito ja kunnossapito edellyttävät jonkin vastuutahon nimeämistä.
Olohuonetilojen turvallisuudesta ja viihtyisyydestä tulee kaupungin olla vastuussa.
Tilamuutosten yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomiota esteettömyyteen ja
ratkaisuista tulee pyytää vammaisneuvoston lausunnot.
Osana palveluverkon kehittämistä korostetaan digitaalisia palveluja. Palvelujen
saavutettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Osa väestöstä jää väistämättä
digitaalisten palveluiden ja omatoimiratkaisujen ulkopuolelle.
Vammaisneuvosto katsoo, että vaihtoehto kaksi vastaa paremmin kuntalaisten
tarpeisiin. Vammaisneuvosto siteeraa sunnuntaina 18.2.2018 Kalevassa julkaistua
FM, sosiaalineuvos Yrjö Rajamäen mielipideosaston kirjoitusta: ”Viiden miljoonan
säästö Oulun miljardibudjetissa on liian heiveröinen punnus, kun toisessa
vaakakupissa on oululaisten mahdollisuus sopuisaan yhteiseloon kaupungin
laitaosia myöten.”
23 § Vammaispalvelujen sähköiset hakemukset, sosiaalityön asiantuntija Mia Ahlroth ja
tietojärjestelmäasiantuntija Eve Moilanen, hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki. Esittelyaika
klo 13.00.
Tietojärjestelmäasiantuntija Eve Moilanen esitteli kokouksessa vammaispalvelujen
sähköisiä hakemuksia. Kyseiset palvelut löytyvät osoitteesta
www.ouka.fi/oulu/vammaisuus. Palvelun nimi on Omapalvelu ja sen valmistaja on
Tieto Oyj.
Sähköisen asioinnin luvataan olevan tietoturvallista ja vuorovaikutteista. Palveluun
kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Toisen
henkilön puolesta asioiminen ei onnistu ilman kirjallista hakemusta. Omapalvelussa
voi lähettää myös viestejä. Hakemukseen voi oheistaa liitteitä ja keskeneräisen
hakemuksen voi tallentaa täydentämistä varten.
Sähköisten palvelujen käytöstä on kuvattu video, joka lisätään Oulun kaupungin
sivuille.
24 § VPL/SHL-kuljetuspalveluiden kilpailutus, hyvinvointipalvelut, hallintopäällikkö Tapio
Kangas ja sosiaalityön asiantuntija Miia Ahlroth. Esittelyaika klo 13.45.
Edellinen kilpailutus on tehty vuonna 2016. Nyt on kyseessä ns. ylivuotoliikenteen
kilpailutus ajalle 1.7.2018−31.8.2019 yhden vuoden optiolla.
Uusi liikennepalvelulaki muuttaa koko kuljetuspalvelukentän 1.7.2018. Markkinoiden
vapautuessa tulisi kilpailutuksen olla tehtynä. 21.2.2018 järjestetään alan yrittäjille
markkinakuuleminen. Maakunnan tulee hoitaa kilpailutus Oulun osalta 31.8.2020.
Palvelukuvaukseen pyydetään vammaisneuvostolta lausuntoa 2.3. mennessä.

25 § Palvelualueiden asiat
Liikuntapalvelut/Tuija Kemppainen
Liikuntapalvelut ovat eri yhdistysten kanssa suunnitelleet toteutettavaa liikuntaa.
Tarkoituksena on järjestää matalan kynnyksen liikuntatapahtumia.
Hyvinvointipalvelut/Raimo Ojanlatva
Hyvinvointipalveluista Raimo Ojanlatva kertoi, että vammaispalveluiden lakiesitys
pyritään antamaan syksyllä eduskunnalle.
Sivistys- ja kulttuuripalvelut/Pasi Laukka
Pasi Laukka kertoi, että vammaispalvelujen neuvottelupäivillä on puhuttanut
maakuntauudistus ja materiaali toimitetaan kaikille Vammaisneuvoston jäsenille.
26 § Muut esille tulevat asiat
Vammaisneuvosto vieraili kaupunginhallituksessa 12.2.
Tunnin mittaisen vierailun aikana ei keskustelulle ja kommentoinnille koettu jäävän
riittävästi aikaa. Osasta kaupunginhallitukselle nyt viedyistä asioista päättää
hyvinvointilautakunta. Pasi Laukka järjestää vammaisneuvoston vierailua
hyvinvointilautakuntaan.
27 § Tiedoksi
Jaana Potkonen kertoi, että Taiteen edistämiskeskus jakaa vuosittain avustuksia
vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuteen. Tänä vuonna
jaettiin lähes 700 000 euroa. Näkövammaisten kulttuuripalveluihin on saatu
avustusta 120 000 euroa, teatteri Totti on saanut avustusta 130 000 euroa. Oulun
musiikkijuhlasäätiö on saanut avustusta 30 000 euroa kuuloesteettömään
toimintaan. Valtakunnalliset liitot jakavat avustusta paikallisjärjestöille.
Aidosti yhdenvertainen kunta − Yhdenvertaisuussuunnittelu muutoksen
vauhdittajana
Aika: 15.3. Klo 10-15.30 (klo 9.30 aamukahvi)
Paikka: Café Köket (Aleksanterinkatu 28) Senaatintorilla, Helsingissä
Kohderyhmä: kuntien viranhaltijat ja luottamushenkilöt, kuntien toiminnallisesta
yhdenvertaisuussuunnittelusta vastaavat ja kiinnostuneet.
Järjestää: Kuntaliitto, Rainbow Rights -hanke.
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 5.3.2018.
14.3. klo 17 Ouluhallissa Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU järjestää
vammaisurheilun ja -liikunnan tulevaisuusillan. Tavoitteena on kuulla liikkujien sekä
yhdistysten ja seurojen toiveita VAU:n suuntaan. Keskusteluillassa pohditaan, mitä
VAU:n tulee tulevaisuudessa tehdä, jotta yhä useammalla on mahdollisuus tulla
mukaan liikunnan ja urheilun polulle.

28 § Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 14.56.

Merja Niemelä
asiantuntijasihteeri

Lasse Jalonen
Vammaisneuvoston puheenjohtaja

