Toimintasuunnitelma
Vammaisneuvosto 2021-2023

Vammaisneuvoston kokoonpano ja tehtävä
Vammaisneuvosto on Tampereen kaupunginhallituksen asettama yhteistyöelin, jossa ovat
mukana vammaisten, heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen ja kaupungin edustajat.
Vammaisneuvostoon kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi vammaisjärjestöjen ja neljä
kaupungin edustajaa. Heillä kaikilla on kokemusta ja asiantuntemusta vammaisuuteen ja
vammaisen ihmisen arkipäivään liittyvissä asioissa. Varsinaisilla jäsenillä on
henkilökohtainen varahenkilö. Neuvosto valitsee varsinaisista jäsenistään
varapuheenjohtajan.
Vammaisneuvosto on oikeutettu nimeämään 8-jäsenisen esteettömyystyöryhmän, johon
kuuluu myös Oriveden edustaja ja vanhusneuvoston nimeämä jäsen.
Esteettömyystyöryhmä antaa esteettömyyslausuntoja merkittävistä kaavoitus- ja
rakentamiskohteista, järjestää yhteisiä palavereja kaupunkiympäristön suunnittelijoiden
kanssa ja tekee esteettömyyskatselmuksia.
Vammaisneuvosto
•
•
•
•

vaikuttaa asenteisiin. Vammaisilla kuntalaisilla on oikeus osallistua ja vaikuttaa
kaupungin päätöksentekoon sekä käyttää kunnan tarjoamia palveluita.
seuraa erityisesti vammaispalvelujen, terveydenhuollon ja
kuntoutumismahdollisuuksien kehitystä.
tekee aloitteita ja antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille.
vaikuttaa yhdyskuntasuunnitteluun ja esteettömään rakentamiseen.

Vakiintuneet käytännöt
Kokousten ja esteettömyystyöryhmän toiminnan lisäksi vammaisneuvoston
toimintasäännön mukaan järjestetään vuosittain kaksi kaikille avointa tilaisuutta,
joissa jaetaan tietoa sekä keskustellaan vammaisneuvoston käsittelemistä tai
muutoin tarpeellisiksi koetuista aiheista.
Vammaisneuvosto lähettää edustajan alueellisiin ja valtakunnallisiin vammaisneuvostoille
suunnattuihin koulutuksiin, kokouksiin ja tapahtumiin, kuten Vammaisneuvostojen
koulutuspäiville ja Asuntomessuille.

Vammaisneuvosto seuraa palveluiden laatua ja vammaisia henkilöitä koskevien
palveluiden hankintoja. Vammaisneuvosto ja esteettömyystyöryhmä ovat
asiantuntijatahoina mukana erityisesti rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa ja
seurannassa.
Vammaisneuvosto jakaa vuosittain Esteettömyyspalkinnon henkilölle, taholle tai
hankkeelle, joka mahdollisimman laajasti lisää yhdenvertaisesti ihmisten mahdollisuuksia
osallistumiseen.
Vammaisneuvoston kevät- ja syyskaudet päätetään yhteiseen ruokailuun.
Vammaisneuvoston toiminnan kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113151.

Ajankohtaisia teemoja vuosina 2021-2023
Palvelut
• Vammaispalvelulain mukaiset palvelut, joista erityisesti kuljetuspalvelu ja
henkilökohtainen apu
• Apuvälinehuollon päivystyshuolto
• Oppilaitosten esteettömyys ja saavutettavuus

Rakennettu ympäristö
• Raitiotie ollut merkittävä hanke, jossa vammaisneuvosto on ollut tiiviisti mukana
hankkeen alusta alkaen. Raitiotiehen liittyvä työ jatkuu tulevana kautena raitiotien
laajetessa Pyynikintorilta Lentävänniemeen.
• Rautatieaseman seudun rakentaminen
• Kannen areenan esteettömyys
• Hiedanrannan alueen kehitys
• Asuntorakentamisen uusia tuulia seurataan, etenkin raitiotien reitillä ja muutoksessa
olevilla Tammelan ja Kalevan alueilla.
• Särkänniemen alueen uudistus, Näsinneulan esteettömyyden edistäminen
• Esteettömän uimarannan, ulkoilualueen ja luontoliikkumisen edistäminen
• Esteettömät osallistumisen paikat, kuten Tampereen kaupungin liikuntapaikat ja
opistot
• Yhteistyö lämminvesialtaan saamiseksi Vatenkin kanssa

Vammaisneuvoston tunnettuuden lisääminen
• Vammaisneuvoston viestintäkanavien ja -käytäntöjen kehittäminen
• Osallistuminen tapahtumiin ja tilaisuuksiin
• Pirkanmaan vammaisneuvostojen välinen yhteistyö
• Uuteen vammaisneuvostokoulutukseen osallistuminen

Vaikuttamistyö
• Kaupungin osallisuus- ja yhteisöllisyyssuunnitelman sekä
yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen vuonna 2022. Vammaisten henkilöiden
osallisuuden varmistaminen suunnitelmien teossa.
• Hyvinvointialueiden myötä palveluiden yhdenmukaistamisessa huomioitava, etteivät
nykyiset palvelut heikkene.
• Vammaisjärjestöjen aseman vahvistaminen tulevassa maakuntauudistuksessa ja
järjestöjen toiminta-avustusten jatkuminen.
• Työllistymisen ja koulutuksen tukeminen sekä vaikuttaminen tamperelaisten
vammaisten työllisyyden parantamiseksi.
• Vammaisten lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia päätöksentekoon ja
vuorovaikutusta päättäjien kanssa vahvistetaan.
• Tehdään yhteistyötä kunnan viranomaisten ja päättäjien kanssa.
• Koronapandemian tuomien haasteiden huomioiminen, kuten ihmisten
syrjäytyminen.
• Asennevaikuttaminen yhdessä vammaisjärjestöjen sekä kaupungin viestinnän
kanssa.

