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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
VAMNEUV 21.01.2021 § 1
Ehdotus:
Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Totesi.
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Toimielinten pöytäkirjojen sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto 1.1.2021
VAMNEUV 21.01.2021 § 2
1017/00.01.01.01/2021
Asiakirjahallintopäällikkö Anne Lipposen mukaan 1.1.2021 alkaen ei ole enää
mahdollista tehdä paperiallekirjoitusta pöytäkirjoihin, sillä tiedonhallintalaki
velvoittaa sähköisiin toimintatapoihin.
Jos sähköinen allekirjoitus ei ole luottamushenkilölle syystä tai toisesta
mahdollinen, hän ei voi toimia pöytäkirjantarkastajana. Samoin puheenjohtajan ja
pöytäkirjanpitäjän on allekirjoitettava pöytäkirja sähköisesti. Joensuun kaupunki
hankkii luottamushenkilöille mobiilivarmenteet seuraavalle valtuustokaudelle.
Toistaiseksi tunnistautuminen on tehtävä henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.
Sähköinen allekirjoitus toimii niin, että pöytäkirjanpitäjä lähettää allekirjoituslinkin
pöytäkirjan tarkastajan / puheenjohtajan sähköpostiin, jonka kautta
tunnistaudutaan pankkitunnuksilla ja pöytäkirja allekirjoitetaan. Sähköisen
allekirjoituksen voi tehdä heti linkin saatuaan tai myöhemmin kotona.
Allekirjoituslinkki lähetetään luottamushenkilön jns.fi-sähköpostiosoitteeseen.
Tämän lisäksi voidaan käyttää muiden maakuntaverkon organisaatioiden
sähköpostiosoitteita ja vahvasti harkiten yksityisiä sähköpostiosoitteita. Jokaisen
kannattaa tässä vaiheessa viimeistään selvittää oma jns.fi-tunnuksensa ja
salasanansa.
Vammaisneuvoston pöytäkirjat ovat allekirjoittaneet neuvoston puheenjohtaja ja
sihteeri sekä tarkastajiksi on valittu kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Neuvoston
kokousmenettelyyn sovelletaan hallintosäännön kokousmenettelypykälää (§ 99),
jonka mukaan toimielimen pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja
pöytäkirjanpitäjä. Hallintosäännön mukaan toimielin päättää itse pöytäkirjan
tarkastamistavasta.
Ehdotus:
Jatkossa neuvoston pöytäkirjojen allekirjoittamisessa käytetään sähköistä
allekirjoitusta, jonka tekevät puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja katsotaan
allekirjoitetuksi ja tarkastetuksi puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoituksilla.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätettiin hyväksyä uusi toimintatapa heti käyttöön. Pöytäkirjan allekirjoittavat ja
tarkastavat jatkossa sähköisesti puheenjohtaja ja sihteeri.
Jos julkaistussa pöytäkirjassa havaitaan huomautettavaa, niin julkaistua
pöytäkirjaa koskevat huomautukset käsitellään ja korjataan seuraavassa
kokouksessa.
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Asialistan hyväksyminen
VAMNEUV 21.01.2021 § 3
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää hyväksyä kokouksen asialistan.
Päätös:
Vammaisneuvosto päätti käsitellä esityslistalla olevien asioiden lisäksi seuraavat
asiat:
- Joensuun vammais- ja pitkäaikaissairaita edustavien järjestöjen
neuvottelukunnan kokouksen ajankohta ja tiedot
- Joensuun kaupungin alueen hiekoitus ja auraus
- Joensuun keskussairaalan puutteelliset inva-wc:n opasteet
Multa osin asialista hyväksyttiin sellaisenaan.

JOENSUUN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto
Vammaisneuvosto

PÖYTÄKIRJA 1/2021
§ 70
§4

6

17.12.2020
21.01.2021

Liikuntapalveluiden esittely EU:n ja Joensuun kaupungin vammaiskortista
VAMNEUV 21.01.2021
Vammaisneuvosto on esittänyt kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle, että kaupungin liikuntapaikat ilmoitettaisiin
EU:n vammaiskorttikohteiksi.
Arto Pippuri kertoi 17.12.2020 vammaisneuvoston kokouksessa, että kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee
vammaisneuvoston esityksen joko tammikuun tai helmikuun kokouksessa.
Olga Wasenius esitteli kulttuuri- ja liikuntalautakunnan joulukuun kokouksessa EU:n vammaiskorttia ja
kaupungin liikuntakortteja koskevan vertailun. Päätettiin tiedustella Waseniukselta, voidaanko em. vertailu
esittää vammaisneuvoston tammikuun kokouksessa.
Olga Wasenius esitteli vertailun vammaisneuvoston kokouksessa 21.1.2021. Esittely lähetettiin esityslistan
mukana sähköpostin oheismateriaalina.
Waseniuksen mukaan huomioitavaa on, että kaupungin liikuntakortti on joensuulaisille, kun taas EU:n
vammaiskortti on kaikille korttikelpoisuuskriteerit täyttäville Kelalta haettavissa. Kortinmyöntämiskriteerit
poikkeavat jonkin verran toisistaan, kun verrataan kaupungin liikuntakorttia ja Eu:n vammaiskorttia.
Liikuntakortteja on Joensuussa määrällisesti enemmän kuin EU:n vammaiskortteja. EU:n vammaiskorttien
määrä on lisääntynyt Joensuussa mm. median tiedotuksen ansiosta. Useat asiantuntijat ja vammaisneuvosto
kannattavat EU:n vammaiskorttien tuomista liikuntakorttien rinnalle. EU:n vammaiskortin edut ovat
palveluntarjoajan esteettömyys, asiakaspalvelu ja hinta.
Joensuun liikuntakortit takaavat tällä hetkellä ilmaisen pääsyn Vesikon ja Rantakylän uimahalliin sekä
maaseutualueiden kuntosaleille. EU:n vammaiskortti on käytössä tällä hetkellä mm. Joensuun seudullisessa
joukkoliikenteessä Jojossa, taidemuseo Onnissa, Pohjois-Karjalan museo Hilmassa, Joensuun
kaupunginorkesterissa ja -teatterissa, Ilosaarirockissa, Botaniassa ja Savon-Kinot Tapiossa.
Vesikon ja Rantakylän uimahallista on tällä hetkellä tekeillä esteettömyyskuvaus. Lisäksi Kuhasaloon on tekeillä
esteetön reitistö.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää merkitä esittelyn EU:n ja Joensuun vammaiskortista tiedoksi.
Päätös:
Vammaisneuvosto päätti merkitä esittelyn EU:n ja Joensuun vammaiskortista tiedoksi.
Lisäksi vammaisneuvosto toteaa, että Joensuun liikuntakortti on pidettävä voimassa EU:n vammaiskortin lisänä.
Vammaiskorttien edut on turvattava ja säilytettävä vähintään nykyisellä tasolla.

VAMNEUV 21.01.2021 § 4

JOENSUUN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto
Vammaisneuvosto

PÖYTÄKIRJA 1/2021
§ 69
§5

7

17.12.2020
21.01.2021

Tiedoksi merkittävät asiat
VAMNEUV 21.01.2021
1. Joensuun kaupunginteatteri ottaa käyttöön EU:n Vammaiskortin vuoden 2021 alusta alkaen
Joensuun kaupunginteatteri on tiedottanut 22.12.2020:
” Joensuun kaupunginteatteri ottaa käyttöön EU:n Vammaiskortin vuoden 2021 alusta alkaen. Teatteri
tarjoaa Vammaiskortin haltijan avustajalle tai tukihenkilölle maksuttoman sisäänpääsyn teatterin omiin
tuotantoihin, kun kortissa on A-merkintä. A-merkintä tarkoittaa sitä, että henkilö tarvitsee useimmiten
mukaansa avustajan tai tukihenkilön.
Teatterissa on entuudestaan voimassa avustajan lippu. Näkö- tai kuulovammaisen, kehitysvammaisen
tai pyörätuolia käyttävän katsojan avustaja saa lipun teatterin omiin tuotantoihin kuudella
eurolla lasten esityksiä lukuun ottamatta. Tämä käytäntö on voimassa myös jatkossa Vammaiskortin
rinnalla.”
Päätös:
Vammaisneuvosto päätti merkitä tiedoksi.
Vammaisneuvosto päätti tiedustella lisätietoja EU:n vammaiskortin käytöstä kaupunginteatterilla ja
miten vammaiset henkilöt on huomioitu koronaturvatoimissa.
2. Kadun hiekoitusta koskeva selvityspyyntö
Erään vammaisen henkilön aviopuoliso on ollut yhteydessä vammaisneuvoston puheenjohtajaan ja
kertonut, että kaupunki auraa heidän kotikatunsa kaikilta osin, mutta ei hiekoita sitä kaikilta osin. Hänen
vammaisen aviopuolisonsa on hankala liikkua hiekoittamattomalla kadun osalla. Samalla soittaja on
pyytänyt vammaisneuvostoa selvittämään, miksi koko katua ei hiekoiteta.
Vammaisneuvosto päätti kokouksessaan 17.12.2020, että vammaisneuvoston sihteeri on asiassa
yhteydessä kaupungininsinööriin.
Kaupungininsinööri Tero Toivanen on vastannut vammaisneuvostolle mm. seuraavasti:
” Hiekoituksen osalta toimimme 2018 päivitetyn kunnossapidon työkohtaisen tehtäväluettelon
mukaisesti:
III luokan kunnossapitoluokan ajoväylillä (esim. tonttikadut), joiden yhteydessä ei ole jalkakäytävää tai
jalankulku- ja pyöräilyväylää, hiekoitetaan ajoväylän reunaan tarvittaessa kaistale jalankulun ja
pyöräilyn käyttöön. Jäisellä kelillä hiekoitetaan tarvittaessa myös muilta osin.
Em. ohjeessa mainittu ajoväylän reunan hiekoitus tehdään yleensä sille puolelle katua, johon on
asennettu kiinteistöjen postilaatikot.”
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää merkitä tiedoksi ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Päätös:
Vammaisneuvosto päätti merkitä tiedoksi.
Vammaisneuvostossa myös todettiin, että vammaisneuvoston toimivalta ei riitä muuttamaan
kaupunkirakennepalveluiden lainvoimaisia päätöksiä.

VAMNEUV 21.01.2021 § 5
863/00.01.02.06/2020
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Vammaispoliittisen ohjelman tilanne ja muut mahdolliset asiat
VAMNEUV 21.01.2021 § 6
1. Vammaispoliittisen ohjelman tilanne
Kansliasihteeri Pertti Virolainen kertoo vammaispoliittisen ohjelman tämän hetkisestä tilanteesta.
Pertti Virolainen ja Liisa Karvinen olivat esitelleet vammaispoliittisen ohjelman ja toimineet
asiantuntijoina 18.1.2021 kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitukseen ehdotettiin, että
vammaispoliittinen ohjelma hyväksytään vammaisneuvoston esittämässä muodossa.
Kaupunginhallitus hyväksyi vammaispoliittisen ohjelman yksimielisesti. Lisäksi kaupunginhallitus päätti,
että vammaispoliittiseen ohjelmaan lisätään saavutettavuusdirektiivi ja -laki sekä yhdenvertaisuuslaki.
Pertti Virolainen on päivittänyt vammaispoliittiseen ohjelmaan saavutettavuusdirektiivin ja -lain sekä
yhdenvertaisuuslain. Vammaispoliittinen ohjelma on valmis.
Vammaisneuvosto päätti, että vammaispoliittisesta ohjelmasta teetätetään riittävän suuri paperipainos,
jotta pahvikantiset vammaispoliittiset ohjelmat riittävät jokaiselle vammaisneuvoston jäsenelle ja
vammaisjärjestöille, kaikkiin keskeisiin palveluyksikköihin Joensuun alueella sekä yhteistyötahoille.
Neljä paperipainosta luovutetaan Siunsotelle vammaispalveluiden erityisasiantuntijalle Kristiina
Räsäselle vammaisneuvoston kokouksen yhteydessä toimitettavaksi Siunsoten sisällä.
2. Muut asiat
1. Joensuun vammaisia ja pitkäaikaissairaita edustavien järjestöjen neuvottelukunnan kokous
Joensuun kaupungin vammaisneuvoston kausi päättyy 31.5.2021.
Joensuun vammaisia ja pitkäaikaissairaita edustavien järjestöjen neuvottelukunnan kokous pidetään
25.2.2021 klo 17 Joensuun Reumayhdistyksen kokoushuoneessa, jossa valitaan uudet
vammaisjärjestöjen jäsenet ja varajäsenet vammaisneuvostoon. Reumayhdistyksen kokoushuoneen
osoite on Siltakatu 20 A 41.
Ehdokkaista valitaan neljä varsinaista jäsentä ja heille neljä henkilökohtaista varajäsentä kaudelle
1.6.2021-31.5.2023. Jäsenet ja varajäsenet valitaan äänestämällä.
Yhdistyksiä pyydetään toimittamaan yhdistyksien tiedot ehdokasasetteluun nimetystä ehdokkaasta
sähköpostiosoitteeseen salli.alajuuma@gmail.com tai tuomaan tiedon ehdokkaasta kokoukseen.
Ehdokkaan mukanaolo suotavaa.
Koronarajoitukset voivat vaikuttaa Joensuun vammaisia ja pitkäaikaissairaita edustavien järjestöjen
neuvottelukunnan kokoukseen.

2. Joensuun kaupungin alueen hiekoitus ja auraus
Vammaisneuvosto totesi, että Joensuun kaupungin aurauksessa on puutteita.
Invapaikka Torikadun ja Siltakadun risteyksessä on tukossa lumikinoksen vuoksi,
Paikoin on hankala kulkea jalkakäytävillä mm. pyörätuolilla liian lumen vuoksi. Mm. Koskikadun
jalankulkuväylien aurausta voisi parantaa.
Koskikadun ja Koulukadun liikennevalotolpan ympäristö on korkean lumikinoksen vallassa. Esimerkiksi
pyörätuolilla liikkuvien on hankala päästä painamaan liikennevalotolpan nappia lumen vuoksi. Sitä
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vastoin Rantakadun ja Koskikadun kulmassa olevan liikennevalotolpan ympäristö on erinomaisessa
kunnossa.
Vammaisneuvostossa myös todetaan, että hiekoitusta ja aurausta toivotaan taloyhtiöiden parantavan
kiinteistöjensä osalta.
Vammaisneuvosto päättää muistuttaa kaupunkirakennepalveluja aurauksen tärkeydestä ja että
invapaikoille on oltava esteetön pääsy. Vammaisneuvosto päättää myös välittää kiitokset Rantakadun ja
Koskikadun kulmassa olevan liikennevalotolpan ensiluokkaisesta hoidosta.
3. Keskussairaalan kahvion puutteelliset inva-wc:n opasteet
Vammaisneuvosto totesi, ettei keskussairaalan kahviossa ole inva-wc:seen opasteita, vaikka
vammaisneuvosto on asiasta aiemmin huomauttanut.
Vammaisneuvosto päätti muistuttaa keskussairaalaa asiasta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Muutoksenhakukielto ja peruste:
Päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, jolloin kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n nojalla tästä
päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

