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§ 43
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Karojärvi
Esittelijä: Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies
Päätösehdotus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 44
Pöytäkirjan tarkastajat
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Karojärvi
Esittelijä: Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies
Päätösehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Liisa Ahola ja Christina Brandt (varalla
Ilkka Hirvi ja Milla Ilonen)
Perustelut
Pöytäkirjan tarkastajina toimivat kukin vammaisneuvoston jäsen
vuorollaan aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirja tulee tarkastaa viimeistään
seuravassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastuksesta aiheutuneita
matkakuluja ei erikseen korvata. Muualla kuin kokouksessa tapahtuvasta
pöytäkirjan tarkastuksesta sovitaan sihteerin kanssa tapauskohtaisesti.
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§ 45
Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Karojärvi
Esittelijä: Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies
Päätösehdotus
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus SUMP-pykälän ajaksi
liikenneinsinööri Heljä Aarnikolle.
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§ 46
Vammaisneuvoston esittäytyminen ja toimintaohje
TRE:131/00.01.03/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Karojärvi
Valmistelijan yhteystiedot
Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies etuni.
sukunimi@tampere.fi p.0408016188
Lisätietoja päätöksestä
Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies etuni.
sukunimi@tampere.fi p.0408016188
Esittelijä: Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies
Päätösehdotus
Merkitään tiedoksi uuden vammaisneuvoston esittäytyminen, tarkistettu
yhteystietolista sekä vammaisneuvoston päivitetty toimintaohje.
Perustelut
Kaupunginhallitus on nimennyt kokouksessaan 3.6.2019
vammaisneuvoston toimikaudeksi 2019-2021. Koska kyseessä on uuden
vammaisneuvoston ensimmäinen kokous, vammaisneuvoston
jäsenet esittäytyvät ja puheenjohtaja sekä sihteeri esittelevät neuvoston
tehtävää. Jäsenten yhteystietolista tarkistetaan.
Kuntalain 410/2015 (28 §) mukaan "vammaisten henkilöiden osallistumis-
ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on
asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman
kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja
järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus.
Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston
toimintaedellytyksistä. Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus
vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun
ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden
hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen,
liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän
tarvitsemiensa palvelujen kannalta".
Vammaisneuvoston toimintaa Tampereella ohjaa 2019 päivitetty
Vammaisneuvoston toimintaohje (liitteenä).
Liitteet

Oheismateriaali

1 Valinnat Pöytäkirjan_ote_Kaupunginhallitus___03.06.
2 Toimintaohje____Ote___Vammaisneuvosto_16.04.
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1 Oheismateriaali_Oriveden kaupunginhallituksen pöytäkirjasta
20190701 § 180
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§ 47
Vammaisneuvoston varapuheenjohtajan valinta
TRE:1490/00.01.05/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Karojärvi
Valmistelijan yhteystiedot
Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.
sukunimi@tampere.fi p.0408016188
Lisätietoja päätöksestä
Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.
sukunimi@tampere.fi p.0408016188
Esittelijä: Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies
Päätösehdotus
Vammaisneuvoston valitsee varapuheenjohtajan kaudelle 2019 - 2020
kokouksessa asetetuista ehdokkaista.
Perustelut
Tampereen kaupungin vammaisneuvoston päivitetyn toimintaohjeen
mukaisesti vammaisneuvosto valitsee varsinaisista jäsenistään
varapuheenjohtajan.
Tiedoksi
Luottamushenkilömuutokset
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§ 48
Esteettömyystyöryhmän nimeäminen
TRE:4689/00.01.05/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Karojärvi
Valmistelijan yhteystiedot
Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.
sukunimi@tampere.fi p.040806188
Lisätietoja päätöksestä
Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.
sukunimi@tampere.fi p.040806188
Esittelijä: Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies
Päätösehdotus
Vammaisneuvosto valitsee 8-jäsenisen esteettömyystyöryhmän ja
mahdollisen Oriveden edustajan. Ryhmän toiminnasta aiheutuvat kulut
maksetaan kustannuspaikalta 113151 , sisäinen tilaus 25581.
Perustelut
Vammaisneuvoston nimeää päiviteytyn toimintaohjeen mukaan
vammaisneuvostolle 8-henkisen esteettömyystyöryhmän.
Vammaisneuvosto voi kutsua esteettömyystyöryhmään myös
vammaisneuvoston ulkopuolisia jäseniä. VATENkin kautta on ennen
kokousta kerätty tietoja esteettömyystyöryhmään halukkaista henkilöistä.
Yhteistoiminta-alueen kunnat voivat nimetä edustajansa
esteettömyystyöryhmään. Esteettömyystyöryhmä antaa
esteettömyyslausuntoja merkittävistä kaavoitus- ja rakentamiskohteista,
järjestää yhteisiä palavereja kaupunkiympäristön suunnittelijoiden
kanssa ja tekee esteettömyyskatselmuksia kiinnostavissa kohteissa.
Työryhmä voi järjestää myös esteettömyyden edistämiseen liittyvää
koulutusta vammaisneuvoston päätösten mukaisesti.
Esteettömyystyöryhmän kokouksista ei toistaiseksi makseta
kokouspalkkiota. Ryhmän toiminnasta aiheutuvat kulut maksetaan
kustannuspaikalta 113151 , sisäinen tilaus 25581.
Tiedoksi
Luottamushenkilömuutokset
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§ 49
Vammaisneuvoston toimintakertomus 2017 - 2019
TRE:131/00.01.03/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Karojärvi
Valmistelijan yhteystiedot
Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.
sukunimi@tampere.fi p.0408016188
Lisätietoja päätöksestä
Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.
sukunimi@tampere.fi p.0408016188
Esittelijä: Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies
Päätösehdotus
Vammaiseneuvoston toimintakertomus 2017 - 2019 merkitään tiedoksi.
Perustelut
Vammais- ja esteettömyysasiamies esittelee
vammaisneuvoston päättyneen kauden 2017 - 2019
toimintakertomuksen lunnoksen (liite). Vammaisneuvosto keskustelee
vammaisneuvoston menneistä ja tulevista keskeisistä teemoista sekä
toimintatavoista ja tekee toimintakertomukseen tarvittavat korjaukset ja
lisäykset.
Liitteet

1 Vammaisneuvosto Toimintakertomus kokousversio 2017-2019.pdf
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§ 50
Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma, SUMP
TRE:131/00.01.03/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Karojärvi, Heljä Aarnikko
Valmistelijan yhteystiedot
Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies p.0408016188
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies p.0408016188
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies
Päätösehdotus
Vammaisneuvosto keskustelee Kestävän kaupunkiliikenteen
suunnitelmasta saadun esittelyn perusteella, tekee tarvittaessa
muutosehdotuksia ja merkitsee asian tiedoksi.
Perustelut
Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma (SUMP) on strateginen
suunnitelma, jossa tarkastellaan ihmisten liikkumistarpeita paremman
elämänlaadun näkökulmasta. Perinteisessä kaupunkiliikenteen
suunnitelmassa keskiössä on liikenne, ja sen kasvun aiheuttamat
tulevaisuuden kehittämistarpeet. Tampereen väkiluku kasvaa, jolloin
tehtyjä matkojakin on enemmän tulevaisuudessa. Kestävän
kaupunkiliikkumisen suunnitelmassa nousevat esiin ympäristöllinen,
taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys, kuten liikkumisen tasa-arvo. Miten
liikennejärjestelmämme voi edistää ihmisten tasa-arvoa, miten se
palvelee lapsia, vanhuksia, vammaisia, pienituloisia tai vähemmistöjä?
Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma kuvaa, miten Tampereen
strategiassa 2030 ”Tampere-sinulle paras” esitetyt tavoitteet toteutuvat
kaupunkiliikkumisessa. Liikkumistavoista etenkin kävely, pyöräily ja
joukkoliikenne painottuvat. Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma
on lähtökohtaisesti osallistava prosessi. Suunnitelmaa valmistellaan
yhteistyössä kaupungin eri sektoreiden, järjestötoimijoiden, sidosryhmien
ja asukkaiden kanssa.
Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma pitää sisällään kuvauksen
liikkumisen nykytilasta, kaupunkiliikkumisen vision vuodelle 2030,
tavoitteet ja toimenpideohjelman. Lisäksi olennaisen osan suunnitelmaa
muodostavat toimenpiteiden seurantaa ja vaikuttavuutta kuvaavat
mittarit. Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman päivittäminen
tulevaisuudessa ajoittuu samaan tahtiin yleiskaavan päivittämisen kanssa.
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§ 51
Vammaisneuvoston jäsenten osallistuminen Vammaispalvelujen järjestäminen ja hankinta -
tilaisuuteen
TRE:5002/01.04.01/2019
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Karojärvi
Valmistelijan yhteystiedot
Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies p.0408016188
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies p.0408016188
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Esittelijä: Hanna Karojärvi, Vammais- ja esteettömyysasiamies
Päätösehdotus
Vammaisneuvosto valitsee edelleen esitettäväksi halukkaat lähtijät (2-3)
paikanpäälle vammaispalveluiden hankintatilaisuuteen ja esittää, että
osallistumisesta aiheutuvat kustannukset korvataan Vammaisneuvoston
edustajille. Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113151, sisäinen
tilaus 25581.
Perustelut
THL järjestää yhteistyössä FCG:n kanssa valtakunnallisen
koulutuskierroksen paikallistilaisuuden Vammaispalveluiden
järjestämisen ja hankintojen ajankohtaisasioista Tampereella 24.9.2019.
Koulutuskierroksen tavoitteena on vahvistaa asiakasosallisuutta
vammaispalveluissa sekä tukea kuntien ja maakuntien asiantuntijoiden
järjestämis- ja hankintaosaamista. Vammaisten henkilöiden palvelujen
järjestämisen lähtökohtana ovat yksilöllisiin tarpeisiin vastaavat palvelut.
Palveluiden tulee vahvistaa luottamusta yhteiskuntaan. Koulutukset
järjestetään koko päivän tilaisuuksina ja kaikkia voi seurata myös netissä.
Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Tilaisuudessa on
mahdollisuus etäosallistumiseen. Etäosallistuminen vaatii myös
ilmoittautumisen.
Aiheet ovat ajankohtaisia vammaisneuvoston toiminnan kannalta ja on
tärkeää, että tieto näistä ajankohtaisasioista välittyy myös
vammaisneuvoston kautta päätöksenteon tueksi. Tilaisuuden ohjelma
liitemateriaalina.
Tilaisuuteen paikan päällä osallistumisesta aiheutuvat kustannukset tulisi
korvata tilaisuuteen osallistuville vammaisneuvoston jäsenille, jotka
nimetään kokouksessa. Tilaisuus on maksuton, mutta siihen
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osallistuminen aiheuttaa matka- ja/tai avustajakuluja valitusta
edustajasta riippuen. Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta
113151, sisäinen tilaus 25581.
Tiedoksi
Tanja Löytty, Heli Hirvelä, Jouko Aarnio, Ritva Vakkuri, tukipalvelut
Liitteet

1 Vammaispalvelujen järjestäminen ja hankinta.pdf
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§ 52
Muut ilmoitus asiat
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Karojärvi
Perustelut
- Uusille neuvostoille yhteinen strategia- ja kehittämisyksikön sekä
palvelualueiden kehittämispäälliköiden kanssa toteutettava koulutus
/työpajapäivä torstaina 5.9.2019 klo 9 - 15.
- Vammaisneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden 3. tiistai
klo 14. Tätä kokousaikataulua noudattaen syksyn kokouspäivät 20.8.,
17.9.,15.10.,19.11. ja 17.12

