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Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 22.10.2020 yleisessä tietoverkossa.
Pöytäkirjanpitäjä

Pertti Virolainen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
VAMNEUV 15.10.2020 § 50
Ehdotus:
Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Totesi.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
VAMNEUV 15.10.2020 § 51
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Maukonen ja Arja Pappinen.
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Asialistan hyväksyminen
VAMNEUV 15.10.2020 § 52
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää hyväksyä kokouksen asialistan.
Päätös:
Päätettiin käsitellä §:ssä 56 ”Esteettömyyspalkinto ja muut mahdolliset asiat”
myös seuraava asia: ”Keskussairaalan kahvion wc-tilat”.
Muilta osin asialista hyväksyttiin sellaisenaan.
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Joensuun kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
VAMNEUV 15.10.2020 § 53
419/00.01.02.05/2020
Joensuun kaupungin Henkilöstöpalvelut valmistelee kaupungille uutta tasa-arvoja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.
Sonja Rytkönen tulee vammaisneuvoston kokoukseen kertomaan ja
keskustelemaan suunnitelmasta. Vammaisneuvoston tulisi miettiä, mitkä asiat ovat
sen näkökulmasta tärkeitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta sekä mitä
konkreettisia toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta vallitseva tilanne paranisi.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää antaa kaupungin tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmaa koskevan kannanoton.
Päätös:
Sonja Rytkönen kaupungin Henkilöstöpalveluista esitteli vammaisneuvostolle
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaa.
Kaupunkien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinta on laissa
velvoitettua. Suunnitelmissa määritettyjen tavoitteiden toteutumista tulee arvioida
aktiivisesti.
Joensuun kaupungin henkilöstölle on laadittu tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma vuonna 2019. Kyselyssä kartoitettiin tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla, syrjintää työyhteisössä, seksuaalista
häirintää, yleistä epäasiallista käytöstä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
näkökulmasta sekä kehittämis- ja koulutustarpeita.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tulisi vastata seuraaviin kysymyksiin:




Mitkä tekijät näyttäytyvät vammaisten kontekstissa merkittävimpinä haasteina,
kun puhutaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta?
Mitä konkreettisia toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta vallitseva tilanne paranisi?
Mitkä ovat tulevaisuudessa tärkeitä teemoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
toteutumisen kannalta?

Tärkeitä käsitteitä vammaisten näkökulmasta ovat muun muassa:




Esteettömyys: Moninaisuuden huomioon ottaminen ympäristön ja
kaupunkirakenteen suunnittelussa. Esteetön ympäristö mahdollistaa kaikkien
ihmisten toimijuuden. Liikuntarajoitteiden lisäksi tähän kategoriaan lukeutuvat
muun muassa näkemiseen, kuulemiseen tai kommunikaatioon (myös
sähköiseen) liitettävät aspektit ja niiden toteutuminen.
Saavutettavuus: Laki velvoittaa viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut
kaikille saavutettaviksi. Tämä edistää kokonaisvaltaisesti yhdenvertaisuuden
toteutumista ja parantaa palveluiden laatua. Etenkin vammaisten ja
ikääntyneiden henkilöiden voi olla vaikea päästä osallisiksi digitaalisia palveluita.
Saavutettavuuden neljä periaatetta ovat havaittavuus, hallittavuus,
ymmärrettävyys ja toimintavarmuus.
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Suunnitelmassa avataan tarkemmin mm. seuraavia käsitteitä: Sukupuoliidentiteetti, sukupuolen ilmaisu, intersektionaalisuus, eriarvoisuus, häirintä, syrjintä
sekä muodollinen ja tosiasiallinen yhdenvertaisuus.

Suunnitelman osa-alueet:
Työelämän viitekehys
Koulutus
Lapset
Nuoret
Perheet
Ikäihmiset
Vammaiset
Monikulttuurinen väestö
Alueellinen yhdenvertaisuus
Vammaisneuvosto päätti, että se antaa tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmaa koskevan kannanottonsa seuraavassa
kokouksessaan, joka on torstaina 12.11.2020.
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Joensuun kaupungin hyvinvointikertomus 2021-2025
VAMNEUV 15.10.2020 § 54
403/00.01.02.03/2020
Esityslistan liitteenä on luonnos Joensuun hyvinvointikertomuksesta 2021-2025.
Hyvinvointikoordinaattori Heini Lehikoinen on pyytänyt luonnoksesta kommentteja
viimeistään perjantaina 16.10.2020. Hyvinvointikertomus on tarkoitus viedä
lokakuun lopussa kaupunginhallituksen ja 9.11.2020 kaupunginvaltuuston
käsittelyyn.
Kommentteja toivotaan erityisesti seuraavista asioista:
 ovatko asiat/luvut esitetty oikein
 tulisiko jokin tieto poistaa + perustelut poistolle
 tulisiko jokin tieto lisätä + vinkki mistä tiedon saa
 ovatko ehdotetut tavoitteet ok.
Lehikoinen on ilmoittanut, että kaikkia vammaisneuvoston kokouksessaan
12.3.2020 ehdottamia indikaattoreita ei ole saatavilla. Esityslistan liittenä olevan
hyvinvointikertomuksen valmistumisen jälkeen on tullut tieto, että 5.10.2020
mennessä Joensuussa on myönnetty 137 EU:n vammaiskorttia. Tämä tieto
lisätään hyvinvointikertomukseen.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää antaa hyvinvointikertomuksen luonnoksesta
lausuntonsa.
Päätös:
Vammaisneuvosto päätti esittää, että hyvinvointikertomukseen otettaisiin
vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen
asiakaspalautteen ja Joensuussa myönnettyjen EU:n vammaiskorttien lisäksi
myös EU:n vammaiskorttikohteiden lukumäärä Joensuussa.
Lisäksi päätettiin esittää, että hyvinvointikertomus julkaistaisiin myös
mustavalkoisena versiona, koska mm. näkövammaisten saattaa olla hankala lukea
värikästä kertomusta digilaitteelta.
Muilta osin vammaisneuvostolla ei ollut hyvinvointikertomuksesta huomauttamista.
Liitteet
1

Joensuun hyvinvointikertomus 2021-2025
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Joensuun kaupungin vammaispoliittinen ohjelma
VAMNEUV 15.10.2020 § 55
402/00.01.02.01/2020
Vammaisneuvosto käsitteli uutta vammaispoliittista ohjelmaa ensimmäisen kerran
kokouksessaan 11.6.2020. Tämän jälkeen ohjelmaa on työstetty kerran
vammaisneuvoston nimeämässä työryhmässä, johon kuuluvat Liisa Karvinen,
Matti Maukonen, Arja Pappinen ja Ritva Silvennoinen. Lisäksi Salli Alajuuma ja
Risto Tanninen ovat kommentoineet ohjelmaa sähköpostitse.
Vammaisneuvoston oman työskentelyn lisäksi kaupungin toimialat ja Siun soten
vammaispalvelut ovat pyynnöstä kommentoineet ohjelmaluonnosta.
Tämänhetkinen ohjelmaluonnos on lähetetty vammaisneuvoston jäsenille
oheismateriaalina sähköpostilla esityslistan yhteydessä. Koska ohjelman
työstäminen on vielä pahasti kesken, ei luonnosta vielä julkaista yleisessä
tietoverkossa.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää työstää vammaispoliittista ohjelmaa ja antaa sihteerille
tarvittavat ohjeet ohjelman jatkotyöskentelyyn.
Päätös:
Vammaisneuvoston sihteeri Pertti Virolainen esitteli vammaisneuvostolle
vammaispoliittisen ohjelman tämän hetkisen luonnoksen.
Vammaisneuvosto työsti ohjelmaluonnosta ja antoi jatkotyöskentelyyn tarvittavat
ohjeet. Jatkotyöskentely tapahtuu vammaisneuvoston kokouksessaan 11.6.2020
nimeämissä työryhmissä.
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Esteettömyyspalkinto ja muut mahdolliset asiat
VAMNEUV 15.10.2020 § 56
1. Vuoden 2020 esteettömyyspalkinto
2. Muut mahdolliset asiat
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää vuoden 2020 esteettömyyspalkinnon myöntämisestä ja
vammaisneuvoston jäsenten esiintuomista muista mahdollisista asioista.
Päätös:
1. Vuoden 2020 esteettömyyspalkinto
Vammaisneuvosto päätti yksimielisesti, että tänä vuonna ei myönnetä
esteettömyyspalkintoa.
2. Keskussairaalan kahvion wc-tilat
Puheenjohtaja Liisa Karvinen totesi, että keskussairaalan kahviossa ei ole
inva-wc:tä.
Vammaisneuvosto päätti kannanottonaan ilmoittaa Siun sotelle, että sairaalan
kahvion läheisyydessä tulisi olla inva-wc. Jos inva-wc:tä ei ole mahdollista
tehdä kahvion välittömään läheisyyteen, tulisi kahviosta olla opastus
lähimpään inva-wc:hen.

