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Saapuvilla olleet jäsenet

Muut saapuvilla olleet

Jantunen Esko, puheenjohtaja, saapui § 79
Virtanen Sirpa, jäsen
Järvinen Rita, jäsen
Ilonen Milla, jäsen
Lähteenmäki Kari, 1. varapuheenjohtaja
Joenperä Tuula, jäsen
Virenius Riitta, jäsen
Tarja Mesiä, kaupungin edustaja
Koskinen Elsa, kaupungin edustaja
Ahola Liisa, kaupungin edustaja
Hollanti Taru, kaupungin edustaja
Tuomaala Harri, Oriveden edustaja
Karojärvi Hanna M, sihteeri,vammais-ja
esteettömyysasiamies,esittelijä
Vuori Mika, suunnittelupäällikkö,esittelijä
Kankaala Kari, kehitysjohtaja

Allekirjoitukset

Jantunen Esko
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Minna Kareinen
Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
17.10.2017

Kari Lähteenmäki

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Nähtävänä 24.10.2017
www.tampere.fi

Riitta Virenius

2 (12)

Tampere
Vammaisneuvosto

Pöytäkirja
17.10.2017

9/2017

3 (12)

Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä.

§ 76
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi asioiden käsittelyjärjestystä
muutettiin siten, että §83 Muut asiat, kohta Vammaispalvelulain
ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten vapaan kapasiteetin
hyödyntäminen, siirrettiin käsiteltäväksi §78 jälkeen.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Kari Lähteenmäki
Käsittelyjärjestyksen muuttaminen
Puheenjohtaja esitti, että asioiden käsittelyjärjestystä
muutettaisiin siten, että §83 Muut asiat, kohta Vammaispalvelulain
ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten vapaan kapasiteetin
hyödyntäminen, siirrettäisiin käsiteltäväksi §78 jälkeen.
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§ 77
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan jäsenet Kari Lähteenmäki ja Riitta
Virenius (varalla Sirpa Virtanen).
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§ 78
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen
apulaispormestari Johanna Loukaskorvelle.
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeudet pykälien §:n
80 ajaksi suunnittelupäällikkö Mika Vuorelle ja §:n 83
ajaksi kehitysjohtaja Kari Kankaalalle.
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§ 79
Apulaispormestari esittäytyy ja kertoo hyvinvoinnin palvelualueen ajankohtaisista
asioista
TRE:210/00.01.03/2017
Valmistelija / lisätiedot:
Karojärvi Hanna M
Lisätietoja päätöksestä
Vammais- ja esteettömyysasiamies Hanna Karojärvi, p. 040-801
6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies
Päätösehdotus oli
Merkitään apulaispormestari Johanna Loukaskorven
esittäytyminen ja esitellyt ajankohtaiset asiat tiedoksi.
Kokouskäsittely
Esko Jantunen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana ja toimi
tästä eteenpäin puheenjohtajana.
Pormestariohjelma 2017 - 2021 jaettiin vammaisneuvoston
jäsenille.
Perustelut
Uusi pormestarien toimikausi on alkanut. Vammaisneuvosto
kutsuu kaikki apulaispormestarit syksyn ja talven aikana
kokouksiinsa esittäytymään, kuulemaan vammaisneuvoston
toiminnasta ja esittelemään kullakin palvelualueella meneillään
olevia ajankohtaisia asioita.
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§ 80
Viittomakieli ja kaupungin viestintä
TRE:210/00.01.03/2017
Valmistelija / lisätiedot:
Karojärvi Hanna M
Lisätietoja päätöksestä
Vammais- ja esteettömyysasiamies Hanna Karojärvi, p. 040-801
6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Merkittiin asiasta saatu tilannetiedotus tiedoksi.
Vammaisneuvosto ei saamansa tilannekatsauksen perusteella
ole tyytyväinen Tampereen kaupungin viittomakielisen viestinnän
tilaan sekä kehitysnäkymiin. Vammaisneuvosto laatii kannanoton
viittomakielisen viestinnän kehittämisen määrärahan (15 000€)
lisäämisestä talousarvioon 2018.
Esittelijä: Mika Vuori, Suunnittelupäällikkö
Päätösehdotus oli
Merkitään kaupungin viittomakielisen viestinnän tilanne tiedoksi.
Perustelut
Viittomakielisten yhteisöt ovat ehdottaneet, että kaupunki
edistäisi viittomakielistä viestintää. Viittomakielilain mukaan
viranomaisen on toiminnassaan edistettävä viittomakieltä
käyttävän mahdollisuuksia käyttää omaa kieltään ja saada tietoa
omalla kielellään. Vammaisneuvostossa 21.3.2017 (§ 26 ) asia
jätettiin pöydälle jatkoselvittelyä varten.
Suunnittelupäällikkö Mika Vuori on perehtynyt asian
tämänhetkiseen tilaan ja keskustellut viittomakielisten edustajien
kanssa. Mika Vuori esittelee kokouksessa asian tämänhetkistä
tilannetta.
Vammaisneuvosto keskustelee viittomakielisten viestintään
liittyvistä haasteista ja päättää mahdollisista toimenpiteistään
asian edistämiseksi.
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§ 81
Vammaisneuvoston tavoitteet toimikaudella 1.6.2017- 31.5.2019
TRE:210/00.01.03/2017
Valmistelija / lisätiedot:
Karojärvi Hanna M
Lisätietoja päätöksestä
Vammais- ja esteettömyysasiamies Hanna Karojärvi, p. 040-801
6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Valittiin keskeisiksi tavoitteiksi ja painopistealueiksi alkaneelle
toimikaudelle:
-Kehitysvammaisten ja autistisia piirteitä omaavien henkilöiden
avohuollon asumispalveluiden ja perheiden tuen vahvistaminen.
-Vammaisten henkilöiden työllisyystilanteen kohentaminen.
-Sähköisten palvelujen saavutettavuus.
-Viittomakielisille kohdennettu viestintä.
-Asumisen, liikkumisen ja henkilökohtaisen avun palveluiden
laadun turvaaminen myös maakuntauudistuksen myötä
muuttuvassa toimintaympäristössä
-Vammaisten henkilöiden kuuleminen ja yksilöllisten tarpeiden
huomioiminen heitä koskevien palveluiden hankinnoissa ja
kilpailutusten toteuttaminen eettisesti kestävällä tavalla.
-Kaupungin esteettömyyden edistäminen
Esittelijä: Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies
Päätösehdotus oli
Vammaisneuvosto keskustelee ja päättää tavoitteistaan
toimikaudelle 2017 - 2019.
Perustelut
Vammaisneuvoston uusi toimintakausi on alkanut.
Vammaisneuvosto jatkaa edellisissä kokouksissa käynnistettyä
keskustelua toimikautensa tavoitteista ja painopistealueista.
Vammaisneuvoston kokouksessaan 19.9.2017 (§70) on käsitelty
vammaispoliittisen ohjelman ja esteettömyysohjelman tuoreet
arvioinnit sekä keskusteltu vammaisneuvoston keväällä antamista
ehdotuksista kaupungin vuoden 2018 talousarvioon sekä
edellisen vammaisneuvoston toimintakertomuksessa esitetyistä
haasteista. Näiden pohjalta keskustellaan ja päätetään alkaneen
toimikauden tavoitteista.
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§ 82
Vammaistenpäivän juhlan valmistelu
TRE:210/00.01.03/2017
Valmistelija / lisätiedot:
Karojärvi Hanna M
Lisätietoja päätöksestä
Vammais- ja esteettömyysasiamies Hanna Karojärvi, p. 040-801
6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Vammaisneuvosto päättää juhlan ajankohdaksi 29.11. klo 14
alkaen Valtuustosalissa. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 13:30
valtuustosalin aulassa. Ohjelma on suunnitellun mukainen.
Esteettömyysteko-palkinnon saaja valitaan seuraavassa
kokouksessa. Juhlan käytännönjärjestelyistä vastaa vammais- ja
esteettömyysasiamies.
Esittelijä: Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies
Päätösehdotus oli
Vammaisneuvosto päättää juhlan ajankohdasta, ohjelmasta ja
käytännön järjestelyistä.
Perustelut
Perinteinen kansainvälisen vammaistenpäivän juhlaseminaari
järjestetään tänä vuonna 29.11. klo 14 alkaen. Seminaari
järjestetään valtuustosalissa. Seminaarin ohjelmasta tehdyn
luonnostelun mukaan tilaisuuden avaa vammaisneuvoston
puheenjohtaja ja muita puhujia ovat uusi vammais- ja
esteettömyysasiamies Hanna Karojärvi, Sote-projektijohtaja
Jaakko Herrala sekä aiempi vammais- ja esteettömyysasiamies
Jukka Kaukola. Tilaisuudessa jaetaan vuoden 2017
esteettömyystekopalkinto. Seminaarissa esiintyy Taiteilija Ossi
Särkinen. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla. Tarjoilun ja mahdollisen
tulkkitarpeen vuoksi tilaisuuteen on ilmoittautuminen.
Ilmoittautumisesta ja tapahtuman käytännönjärjestelyistä vastaa
Hanna Karojärvi.
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§ 83
Muut asiat
Päätös
Vammaisneuvosto keskusteli Vammaispalvelulain ja
sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten vapaan kapasiteetin
hyödyntämisestä sekä vammaisneuvoston osallistamisesta
hankkeen jatkoseurantaan. Etenkin turvallisuusnäkökohtien ja
matkojen yhdistelystä aiheutuvan matka-aikojen pidentymisen
riskin huomioiminen huolellisesti läpi kokeilun pidettiin tärkeänä.
Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten lainmukaisuus ei saa
vaarantua. Kokeilun suunnitteluun esitettiin vammaisneuvoston
edustusta.
Muut asiat:
-Vammaisneuvoston jäsenet ovat saaneet yhteydenottoja, joissa
palvelunkäyttäjät tuovat esiin huolen lyhytaikaisen sijaishoidon
palveluntuottajien riittämättömyydestä. Lyhytaikaisen hoidon
saatavuudessa on havaittu ongelmia ja riittämättömyyttä palvelun
käyttäjien tarpeisiin nähden.
-Vammaispalvelusta pyydetään tuleviin kokouksiin esittelyt
henkilökohtaisen avun työnantajamallista ja henkilökohtaisen
budjetoinnin hankkeesta
-Vammaisneuvoston jouluruokailu sovittiin pidettäväksi
Lapinniemen kylpylän Klubilta 19.12.2017.
Päätösehdotus oli
Merkitään muut asiat tiedoksi.
Perustelut
- Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten
vapaan kapasiteetin hyödyntäminen
Kaupunginhallitus on päättänyt toteuttaa yhteistyössä Siemens
Oy:n kanssa kokeilun vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain
mukaisten kuljetusten vapaan kapasiteetin hyödyntämisestä
kuntalaisten käytettäväksi. Päätöksen valmistelussa ei ole kuultu
vammaisneuvostoa. Kehitysjohtaja Kari Kankaala esitteli käsiteltyä
asiaa kokouksessa.
- Henkilökohtaisen avun työnanatajamallin tilanne.
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§ 84
Ilmoitusasiat
Päätös
Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi:
Apuvälinemessut 8.-10.11.2017 Tampereen messu- ja
urheilukeskuksessa. Apuvälinemessujen yhteydessä 9.11.2017
klo 12:30 - 16:15 maksuton Invalidiliiton seminaari: Kohti
yhdenvertaista ja esteetöntä Suomea.
-Valtakunnallinen Selkäviikko on tänä vuonna 16.–22. lokakuuta.
Viikko alkaa Maailman selkäpäivällä, jota vietetään vuosittain 16.
lokakuuta.
Päätösehdotus oli
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§76, §77, §78
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija
on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

