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Oulun kaupungin vammaisneuvoston kokous
Aika:

tiistai 7.12.2021 klo 11.15-13.59.

Paikka:

Teams

Jäsenet:

Mannelin Anni pj.
Lauri Louhivirta
Kaisu Rundelin
Sinikka Vuoti
Lasse Jalonen
Teija Karisaari- Kittilä
Hilkka Nivukoski
Jaana Potkonen
Niina Oksman
Marja Salo
Pia Kortessalo
Mikko Autio

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Lihastautiyhdistys ry
Kynnys ry
Oulun Seudun Omaishoitajat ry
Oulun kehitysvammaisten tuki ry
Pohjois-Pohjanmaan näkövammaiset ry
11.00–11.48.
Oulun seudun CP yhdistys ry
Oulun seudun Allergia- Atopia- ja Astmayhdistys ry
Sivistys ja kulttuuripalvelut
11.00–12.28
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Hyvinvointipalvelut
Hyvinvointipalvelut
11.00–12.11
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
12.20–13.59

Sanna Pääkkönen

asiantuntija Oulun tilapalvelut

Esittelijä:
Sihteeri:
Vierailijat:

poissa

Pasi Laukka
Sivistys ja kulttuuripalvelut
Heli Metsävirta
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Asko Kilpeläinen, Arkkitehtitoimisto Vauhtiviiva Oy § 152
Jouko Luukkonen PPSHP § 153

Anni Mannelin
Puheenjohtaja

Heli Metsävirta
Asiantuntijasihteeri

Lauri Louhivirta
Pöytäkirjan tarkastaja

Kaisu Rundelin
Pöytäkirjantarkastaja

§ 146

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.15.

§ 147

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 148

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lauri Louhivirta ja Kaisu Rundelin.

§ 149

Asialistan hyväksyminen
Kokouksen asialista hyväksyttiin seuraavin muutoksin: pykälä 155 käsitellään pykälän
150 jälkeen. Toimintasuunnitelma ja toimintakertomus käsitellään alustavasti muissa
asioissa, mikäli aika riittää.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 150

Työvaliokunnan muistio
Puheenjohtaja kävi läpi työvaliokunnan kokousmuistion asiat.
Päätös: Työvaliokunnan muistio merkittiin tiedoksi.

§ 151

Palvelualueiden asiat ja kuulumiset
Kulttuuripalvelut
•

•

Korona vaikuttaa toimintaan ja koronapassi otettu monissa paikoissa jo käyttöön.
Kokouksessa todettiin, että tulisi selvittää miten toimitaan, jos rokotesuojaa ei voi
perustellusta syystä saada.
Etätyösuositus käytössä.

Hyvinvointipalvelut:
•
•
•
•

•

•

Vastausta vammaisneuvoston kuljetuspalveluiden omavastuuta koskevaan
kysymykseen on valmisteltu ja vastaus tulee pian.
Vammaispalveluiden hankintaa ollaan avaamassa.
Kuljetuspalveluiden toimimattomuudesta on tullut palautetta ja toimenpiteitä
tilanteen korjaamiseksi tehdään.
Lintulammen työllisyyskoulutushankkeen rahoituksen lakattua
hyvinvointipalveluiden osalta, Lintulammen avustajapalvelut eivät ole enää
käytössä. Asiakkaille on järjestynyt palvelut muilta palveluntuottajilta.
Lyhytaikaishoidon järjestelyt etenkin lasten osalta ovat vireillä.
Haukiputaan Simppulan leiritoiminta päättyy tilojen puutteesta
johtuen. Hanhilehtoon ollaan korvaukseksi lisäämässä paikkoja.
Eden-hotellin lopetettua toimintansa, on löytynyt korvaava tila, jonne ollaan
järjestämässä viikonlopputoimintaa.
Palveluohjaukseen saatu kaksi uutta virkaa.

Sivistys- ja kulttuuripalvelut, erityisopetus (Tiernan koulu)
•
•
•
•

Koronatapauksia huomattavasti enemmän kuin viime vuonna. Jäljitys myöhässä,
vanhempien vaikea tietää karanteeniaikoja, ohjeistus painottuu koululle.
Koulukuljetuksissa paljon ongelmia, jopa vaaratilanteita.
Leinonpuisto aloittanut tammikuussa uusissa tiloissa Toppilassa.
Sairaalakoulu saa tilaelementtikoulun syksyllä 2022 n. kolmeksi vuodeksi.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelu
•
•

§ 152

Asuntomessualueen kaava nähtävillä.
Asuntorakentamiseen valmisteilla esteettömyysehtoja tontin luovutukseen
liittyen hissikorin mitoitukseen ja wc-tilojen auttajatilan- ja muuhun
mitoitukseen.

Järjestöjen kuulumiset
Oulun Seudun Omaishoitajat ry:
• Ajankohtaisena asiana tuotiin esille kysymys mitä uusi hallintomuoto tuo
suhteessa järjestöjen toimintaan ja rahoitukseen, sekä huoli eri sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä.
• Oulun Omaishoitoyhdistys saanut Talentialta Hyvinvoiva työpaikka - palkinnon.
Oulun seudun Allergia- Atopia- ja Astmayhdistys ry:
• Hilkka Nivukoski on valittu hallitukseen.
• Koronasta riippuen uintivuorot jatkuvat keväällä ja uintikoodin saa toimistolta.
• Puheenjohtaja vaihtuu keväällä.
Kynnys ry:
• Työvaliokunnassa esillä olleesta Zef -kyselystä Lauri on tehnyt harjoituskyselyn
esteettömyydestä.
• Yhdenvertaisuusvaltuutetulta kirje koskien Nallikarin asiaa, kaupunki vastannut
valitukseen, jonka seurauksena kaupunki laittanut risteyksen kuntoon.
Risteysasiasta pyydetty lausuntoa näkövammaisilta, koska risteys ei täytä kaikkia
standardeja.
• Raahen uimahalli on esteettömyyden näkökulmasta todella hyvä.
Oulun kehitysvammaisten tuki ry
• Kehitysvammaisten asumispalveluita ja asumisvalmennusta pyritään kehittämään
yhteistyössä kaupungin kanssa.
• Puheenjohtajana aloittaa keväällä Minna Lintulahti, Leena Jumiskon jäädessä
pois.
• Koronatilannetta seurataan, lasten harrastetoimintaa pystytty vielä järjestämään.
Oulun seudun CP yhdistys ry
• Cp yhdistyksen syksy kulunut hyvin, pieniä ruokailuja ja Rokuan reissu järjestetty.
• Cp-liiton syyspäivät pidetty lokakuun lopussa.
• Vuoden 2022 toimintasuunnitelma tehty ja avustukset kaupungilta haettu

§ 153

Nallikari 3-krs. rakennus
Asko Kilpeläinen Arkkitehtitoimisto Vauhtiviiva Oy:stä esitteli Nallikariin tulevan
uudisrakennuksen esteettömyyssuunnitelman.
Vammaisneuvosto kiinnitti huomiota seuraaviin epäkohtiin:
• Le-autopaikalta kulku rakennukseen tulisi lähteä autopaikan kohdalta.
• Maastopyörälle tarkoitettu luiska ei täytä lain vaatimuksia.
• Sähköinen oven avaus puuttuu meren puoleiselta ovelta ja se vaikeuttaa
pyörätuolilla kulkemista.
• Vaikka valtioneuvoston asetuksessa rakennuksen esteettömyydestä 10§ 2
momentissa määrää, että yksipuolisesti käytettävien esteettömien wc tilojen on
sijaittava lähekkäin, niin vammaisneuvosto katsoo, että toiminnallinen
kokonaisuus säilyy, vaikka toinen pelikuvaparin esteetön wc sijaitsee hiukan
kauempana rakennuksen päädyssä.

•
•

Terassi laudoituksen väliset raot tai laattojen saumat saavat olla enintään 5 mm.
Mikäli kohteeseen tulee ovenedusritilä, sen raot saavat olla enintään 5 mm × 30.
Esteettömyysasetuksen (4 §) mukaan oven yhteydessä ei saa olla tasoeroa tai
kynnystä, ellei se ole ääni-, kosteus- tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi
välttämätöntä. Tällöin kynnys tai tasoero saa olla enintään 20 mm korkea.

Päätös: Vammaisneuvosto antaa lausunnon vasta kun esittelijän kanssa on sovittu
uusi palaveri, jossa esteettömyysasiat katsotaan uudelleen läpi.
§ 154

Pop sote, Jouni Luukkonen PPSHP
Jouni Luukkonen esitteli Hyvinvointialueen valmistelun tämänhetkisen tilanteen.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 155

Vammaisneuvoston lausunnot ja asiantuntijuus
Käytiin läpi vammaisneuvoston lausuntojen antamisen toimintatapaa. Ongelmana
riittävän asiantuntemuksen varmistaminen lausunnoissa, aikaisemmin hoidettu
esteettömyyskoordinaattorin avulla ja ostopalveluna.
Päätös: Lausunnon antamatta jättäminen ei ole vaihtoehto. Lausunnot
laaditaan jatkossa vammaisneuvoston jäsenten asiantuntijaosaamista käyttäen.

§ 156

Avoimen hallinnon toimenpiteet vammaisneuvostossa
Vammaisneuvosto oli valtuuttanut työvaliokunnan lisäämään toteutuneet toimenpiteet
Avoimen hallinnon seurannan toimenpidetaulukkoon.
Päätös: Vammaisneuvosto hyväksyi työvaliokunnan esittämän Avoimen hallinnon
seurantataulukon.

§ 157

Kevään kokousaikataulu
Työvaliokunta esitti, että kevätkaudella kokouspäivä on keskiviikko ja päivämäärät
seuraavat:
19.1. klo 9.30–12 tammikuu etäkokous
16.2. klo 9.30–12
23.3. klo 9.30–12
27.4. klo 9.30–12
18.5. klo 9.30–12
15.6. klo 9.30–12
Päätös: Vammaisneuvosto hyväksyi työvaliokunnan esityksen kokouspäivästä ja
kokousaikataulusta.

§ 158

Muut esille tulevat asiat
Kaupunkistrategialuonnos on valmistumassa ja vammaisneuvosto pyytää siitä esittelyä
seuraavaan kokoukseen.
Vuoden vammaisystävällinen toimija käsitellään tammikuun kokouksessa.

§ 159

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.59.

