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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
VAMNEUV 18.02.2021 § 7
Ehdotus:
Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Totesi.
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Asialistan hyväksyminen
VAMNEUV 18.02.2021 § 8
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää hyväksyä asialistan.
Päätös:
Vammaisneuvosto päätti käsitellä esityslistalla olevien asioiden lisäksi seuraavat
asiat:
-

Vammaispoliittisen ohjelman tilanne ja suunnitelma vammaispoliittisen
ohjelman jakelusta
Pohjois-Karjalan liikunta-aktiivisuuskysely
Joensuun järjestötapaaminen
EU:n vammaiskorttia koskeva tiedonanto
muistutus Siun soten käynnissä olevista kyselyistä ja THL:n tilaisuuksista

Multa osin asialista hyväksyttiin sellaisenaan.
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Vammaiset henkilöt lähisuhdeväkivallan uhreina
VAMNEUV 18.02.2021 § 9
1129/00.01.02.06/2021
Siun soten palveluesimies Tiina Nevalainen kertoo lähisuhdeväkivaltaa tai sen
uhkaa kokeneille tarkoitetusta turvakotipalvelusta vammaisnäkökulma huomioiden.
Turvakotipalveluun liittyvät esitteet on lähetetty esityslistan mukana
oheismateriaalina.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää merkitä tiedoksi turvakotipalvelun esittelyn
vammaisnäkökulma huomioiden.
Päätös:
Vammaisneuvosto merkitsi esittelyn tiedoksi.
Lisäksi vammaisneuvosto totesi, että asiakkaiden kannalta on hyvä, että
turvakodilla työskentelee henkilöstöä laajalla ikäjakaumalla asiakaskokemuksen
parantamiseksi.
Palveluesimies Tiina Nevalaisen alustus on pöytäkirjan liitteenä.
Nevalainen kertoi mm. seuraavaa:
-

turvakotipalvelun toimintaa ohjaa lainsäädäntö ja THL.
turvakotipalvelu on tarkoitettu lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneelle
henkilölle ja/tai perheelle.
esimerkkejä lähisuhdeväkivallasta ovat mm. fyysinen-, henkinen-,
seksuaalinen-, taloudellinen-, kulttuurinen- ja digitaalinen väkivalta.
turvakotipalvelu on asiakkaalle ilmainen, ja sinne voi hakeutua milloin vaan,
eikä erillistä lähetettä tarvita.
turvakotipalvelu on kaikille avoin, mutta edellytys on, että asiakkaan on oltava
siellä ollessaan päihteetön.
turvakoteja on vähintään yksi joka maakunnassa.

Liitteet
1

Joensuun turvakoti esitys_180221
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Kuhasalon parantamista ja kehittämissuunnitelmaa koskeva kannanotto
VAMNEUV 18.02.2021 § 10
1130/00.01.06/2021
Kuhasalon kävijämäärät ovat kasvaneet viime vuosina. Alueen saavutettavuus on
parantunut muun muassa Penttilän puoleisen rannan pyöräteiden ja
Kuhasalontien parantamisen jälkeen. Kävijämääriin ovat vaikuttaneet myös
Penttilän asukasmäärän lisääntyminen vanhan saha-alueen rakentumisen myötä
ja viime vuonna koronakriisin takia lisääntynyt ulkoilu- ja lähivirkistysalueiden
käyttö. Alueen luonto, polut ja esimerkiksi epävirallisten tulipaikkojen ympäristöt
ovat alkaneet kulua lisääntyneen käytön seurauksena. Maaston kuluminen, juurien
ja kivien esiin tuleminen on myös hankaloittanut alueella liikkumista.
Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluissa on tehty suunnitelmaluonnos
Kuhasalon virkistysalueen parantamisesta. Suunnitelma perustuu osin alueelle
yleiskaavan mukaisesti tehtyyn käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Suunnitelmalle on
haettu maisematyölupaa, johon liittyen suunnitelma oli nähtävillä 20.1.-5.2.2021.
Maisematyölupapäätös on tarkoitus tehdä vasta vammaisneuvostossa käydyn
keskustelun jälkeen, jolloin saadaan lupapäätökseen huomioitua myös
vammaisneuvoston näkemyksen suunnitelmaan.
Kaupungin puistosuunnittelija Paula Lamminsalo esittelee Kuhasalon parantamisja kehittämissuunnitelmaa.
Kuhasalon virkistysalueen parantamissuunnitelmaan sisältyy muun muassa
lähtöpaikalla pysäköintialueen laajentaminen, jäteastioiden uusiminen ja
käymälöiden rakentaminen. Reitistön osalta parantamistoimet ovat alueen
opastaulujen uusimista ja päivittämistä, osan polkuverkoston polkujen
vahvistamista kulutusta kestävämmäksi ja esteettömien tulipaikkojen ja
kulkuväylien rakentaminen suosituimmille reittien osuuksille. Kuhasalon
parantamiselle on varattu tälle vuodelle 150 000 euroa. Parantamistoimille on
myös haettu valtion korona-aikaan liittyvää virkistysalueiden kehittämisavustusta.
Mahdollinen avustuspäätös vaikuttaa alueen parannustöiden laajuuteen.
Tärkeimmiksi parantamiskohteiksi on tunnistettu reittien parantamiset ja
tulipaikkojen rakentaminen.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää esittää kannanoton Kuhasalon parantamis- ja
kehittämissuunnitelmasta.
Päätös:
Vammaisneuvosto valmistautuu toimimaan kokemusasiantuntijana Kuhasalon
esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden arvioinnissa ja testaamisessa.
Vammaisneuvosto myös esittää kannanoton, millaiset penkit alueelle kannattaa
valita, jotta esteettömyys ja yhdenvertaisuus tulee huomioitua.
Vammaisneuvosto painottaa seuraavia seikkoja:
-

vanhusneuvoston kautta kannattaa lähestyä kokemusasiantuntijoita, koska
vanhusneuvoston kokemusasiantuntijat pystyvät testaamaan, miten
rollaattorin käyttö esteettömällä eräpolulla onnistuu.
sähkö-, vesi- ja viemärilinjat kannattaa tehdä valmiiksi parantamis- ja
kehittämistyön yhteydessä Kuhasaloon.
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Kuhasalon rantaan voisi myös rakentaa esteettömiä kalastuspaikkoja
parantamis- ja kehittämistyön yhteydessä.

Puistosuunnittelija Paula Lamminsalon alustus on liitteenä.
Liitteet
2

7

Kuhasalon_parantamisen_suunnittelu_210218
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Tiedoksi merkittävät asiat
VAMNEUV 18.02.2021 § 11
1113/00.01.02.06/2021
1. Korjaus vammaisneuvoston kokouksen 21.1.2021 pöytäkirjaan
Olga Wasenius on saattanut seuraavan tiedoksi ja tarkennukseksi koskien
liikuntapalveluiden esittelyä EU:n ja Joensuun kaupungin vammaiskorteista:
” Meillä ei ole Joensuussa Joensuun vammaiskortteja vaan Joensuun
kaupungin liikuntapalveluiden vammaiskortit. Tämä toistuu tekstissä usein ja
välillä puhutaan liikuntakorteista, joka saattaa johtaa lukijaa harhaan.”
”Näillä Joensuun kaupungin liikuntapalveluiden vammaiskorteilla on erilaisia
etuuksia. Vammaisliikuntakortilla sekä kortinhaltija että avustaja pääsevät
maksutta kortin kohteisiin eli Vesikkoon ja Rantakylän uimahalliin sekä
maaseutualueen kuntosaleille. Vammaisavustajakortilla avustaja pääsee
maksutta ja kortinhaltija maksaa normaalin sisäänpääsymaksun. Tämä
viitaten pöytäkirjan osaan ” Joensuun liikuntakortit takaavat tällä hetkellä
ilmaisen pääsyn Vesikon ja Rantakylän uimahalliin sekä maaseutualueiden
kuntosaleille.”
2. Joensuun kaupunginteatteri ottaa käyttöön EU:n Vammaiskortin vuoden
2021 alusta alkaen
Edellisessä vammaisneuvoston kokouksessa 21.1.2021 vammaisneuvosto
merkitsi tiedoksi, että Joensuun kaupunginteatteri ottaa käyttöön EU:n
Vammaiskortin vuoden 2021 alusta alkaen. Kaupunginteatteri tarjoaa
Vammaiskortin haltijan avustajalle tai tukihenkilölle maksuttoman
sisäänpääsyn teatterin omiin tuotantoihin, kun kortissa on A-merkintä.
Vammaisneuvosto päätti tiedustella lisätietoja EU:n vammaiskortin käytöstä
kaupunginteatterilla, ja miten vammaiset henkilöt on huomioitu
koronaturvatoimissa.
Joensuun kaupunginteatterin tiedottaja Heini Myller vastaa sähköpostitse
seuraavasti:
”Vammaiskortin alennus koskee vain omia tuotantoja, ei siis esimerkiksi
vierailunäytöksiä tai yhteistuotantoja. Tänä keväänä ei ole vierailuesityksiä tai
yhteistuotantoja ohjelmistossa.”
”Esitykset jatkuvat toistaiseksi siten, että suurelle näyttämölle otetaan
enimmillään 19 ja pienelle näyttämölle enimmillään 13 katsojaa. Tästä löytyy
eilen julkaistu tiedote: https://www.joensuunteatteri.fi/ajankohtaista/teatterinesitystoiminta-jatkuu/ . ”
Joensuun kaupungin esteettömyydestä löytyy lisätietoja esteettömyyssivuilta:
https://www.joensuunteatteri.fi/lipunmyynti/esteettomyys/ .”
Lisäksi korona-aikaa koskevat poikkeusjärjestelyt voi lukea täältä:
https://www.joensuunteatteri.fi/ajankohtaista/yleisoohjeistus/ .”

3. Joensuun kaupungin alueen hiekoitus ja auraus
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Edellisessä vammaisneuvoston kokouksessa 21.1.2021 vammaisneuvosto
totesi, että aurauksessa ja hiekoituksessa on puutteita.
Vammaisneuvosto päätti muistuttaa kaupunkirakennepalveluja aurauksen
tärkeydestä ja että invapaikoille on oltava esteetön pääsy. Vammaisneuvosto
päätti myös välittää kiitokset Rantakadun ja Koskikadun kulmassa olevan
liikennevalotolpan ensiluokkaisesta hoidosta.
Kaupunkirakennepalveluiden työpäällikkö Petri Ratilainen vastasi seuraavasti:
” Kiitos palautteesta. Voin todeta, että palaute tärkeistä asioista on tärkeää.
Turvallinen liikkuminen on kaikille tärkeää ja vielä tärkeämpää heille, kenellä
liikkuminen on hankalaa tai rajoitettua ja joutuvat käyttämään liikkumiseen
apuvälineitä mm. pyörätuolia, kävelysauvoja jne.”
Invapaikoista huolehditaan ja niitä hoidetaan laatuvaatimusten mukaan.
Kaupunkirakennepalvelut hoitavat kaikkia keskustan invapaikkoja, mutteivät
tee lumikasoja invapaikoille. Valitettavasti kiinteistöjen talohuollot välillä
kasaavat lunta invapaikoille. Kaupunkirakennepalvelut ovat huomauttaneet
kiinteistönhuoltoa asiasta.
Ratilaisen mukaan ruutukaava-alueen jalankulkuväylistä/jalkakäytävistä 90
%:a on kiinteistöjen hoidossa, ei Joensuun kaupungin hoidossa. Hän lisää,
että Koskikadun pohjoisreuna on A -luokan väylä ja lähtöraja on 3 senttiä,
ennen kuin kyseinen alue hoidetaan. Koskikadun eteläreuna on taas
kiinteistölle kuuluva jalkakäytävä.
Ratilaisen mukaan painonappien kohdista pidetään hyvää huolta. Työtä on
paljon, ja välillä voi olla painonapin kohdalla sellainen tilanne, että napille
pääsy on hankalaa.
Lopuksi Ratilainen toteaa, että: ”Toivon jatkossa, että palautetta annetaan
Joensuun kaupungille heti kun ongelma on havaittu”. Ratilaisen mukaan on
kaksi hyvää vaihtoehtoa antaa palautetta:
1) Joensuun kaupungin nettisivujen palautelomakkeen (fluentprogress.fi) kautta
tai jos nettisivujen lomakkeen käyttö on hankalaa, niin
2) soittamalla talvisin Joensuun kaupungin katujen hoidon
päivystäjännumeroon p. 050 401 4433.
Kun soitat päivystäjänumeroon, niin päivystäjä aloittaa asian selvittämisen
välittömästi.
4.

Keskussairaalan kahvion wc-tilat
Vammaisneuvosto päätti kokouksessaan 15.10.2020 ilmoittaa Siun sotelle,
että sairaalan kahvion läheisyydessä tulisi olla inva-wc. Edelleen
vammaisneuvosto päätti pyytää, että jos inva-wc:tä ei ole mahdollista tehdä
kahvion välittömään läheisyyteen, tulisi kahviosta olla opastus lähimpään invawc:hen.
Siun sote on ilmoittanut vammaisneuvostolle, että lähin inva-wc on kahvion
ovea vastapäätä olevalla aikuispsykiatrian poliklinikalla, ja että kahvion
henkilökunta neuvoo mielellään, mistä inva-wc löytyy.
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Vammaisneuvosto päätti vielä esittää Siun sotelle, että kahviosta tehtäisiin
viitoilla opastus ko. inva-wc:hen.
Siun sotelta vastattiin, että nykyinen inva-wc-kyltti näkyy kahvioon, ja Kahvio
Herkkuhetki toimii vuokralla sairaalan tiloissa, ja kylttiä ei voida laittaa seinälle
ilman Kahvio Herkkuhetken lupaa.
Kahvio Herkkuhetkelle on laitettu ehdotus, olisiko mahdollista saada inva-wckyltti kahvion seinälle.
5. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote)
ikääntyvien sosiaalipalvelujen keskimääräiset odotusajat 1.7. 31.12.2020
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista 980/2012 (Vanhuspalvelulaki) 26 § edellyttää kuntia
julkaisemaan puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada
hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti.
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote)
ikääntyvien sosiaalipalvelujen keskimääräiset odotusajat löytyvät Siun soten ja
kuntien internetsivuilta. Lisäksi tiedot ovat nähtävissä sanomalehti
Karjalaisessa, kuntien virallisilla ilmoitustauluilla, ikäihmisten palveluyksiköissä
ja terveyskeskuksien ilmoitustauluilla. Tiedot päivitetään puolivuosittain lain
edellyttämällä tavalla.
Sosiaalipalveluihin odotusajat 1.7.2020 - 31.12.2020
Palvelu
Tilapäinen kotihoito
Säännöllinen kotihoito
Ateriapalvelut
Turvapalvelut
Omaishoidon tuki
Tehostettu asumispalvelu

Odotusaika
0,3 vrk
0,1 vrk
3,4 vrk
3,6 vrk
39,6 vrk
2,7 kk

Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää merkitä tiedoksi.
Päätös:
Vammaisneuvosto merkitsi tiedoksi.
Vammaisneuvostoa hämmästytti sosiaalipalveluiden omaishoidon tuen ja
tehostetun asumispalvelun pitkä odotusaika verrattuna muihin odotusaikoihin.
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Muut mahdolliset asiat
VAMNEUV 18.02.2021 § 12

1. Vammaispoliittisen ohjelman tilanne ja vammaispoliittisen ohjelman
jakelu
Vammaispoliittisia ohjelmia on painatettu 100 kappaletta.
Seuraavassa kokouksessa päätetään vammaispoliittisen ohjelman jakelusta
eli mille tahoille tai keille henkilöille on toimitettava vammaispoliittisesta
ohjelmasta omat kappaleet.
2. Pohjois-Karjalan liikunta-aktiivisuuskysely
Pohjois-Karjalassa kerätään tietoa yli 18-vuotaiden liikunta-aktiivisuudesta
kyselyllä, joka on avoinna 8.2.-8.3.2021. Kysely toteutetaan yhteistyössä
Pohjois-Karjala Liikunta ry:n ja maakunnan kuntien kanssa ja se toistetaan
neljän vuoden välein.
Joensuun kaupungin liikuntatoimi toivoo, että vammaisneuvosto osallistuu ja
jakaa tietoa kyselystä omille verkostoilleen.
Lisätietoja:
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/c430e7bd-a3c3-407ebecdbcfdcaf78826?displayId=Fin2172619&fbclid=IwAR1NAzTTqWYdB32mjy3oGv
PUqDnJID5JriMB_Vdgeim7D9184d6gx_hPJ6Q .
3. Joensuun etäyhteyksin järjestettävän järjestötapaamisen
ilmoittautuminen käynnissä
Järjestötapaaminen järjestetään Teamsin välityksellä 2.3.2021 klo 16-18.
Kaupunginvaltuuston hyväksymän Joensuun hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman 2021−2025 yhdeksi tavoitteeksi on asetettu kaupunki-järjestö yhteistoiminnan asiakirjan laatiminen. Asiakirjassa on tarkoitus kuvata
yhteistoiminnan rakenteita ja toimintoja. Tapaamisessa keskustellaan
asiakirjan sisällöistä. Lisäksi tapaamisessa tiedotetaan ajankohtaisista
asioista.
Lisätietoja: https://www.joensuu.fi/-/joensuun-jarjestotapaaminen-toteutetaanetayhteyksin .
Ilmoittautuminen 1.3.2021 mennessä: http://bit.ly/jarjestotapaaminen.
4. EU:n vammaiskorttia koskeva tiedonanto
Arto Pippuri kertoi vammaisneuvoston kokouksessa kulttuuri- ja
liikuntalautakunnan päättäneen:
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- hakea EU:n vammaiskortin palveluiksi seuraavia liikuntapalveluiden kohteita:
Virkistysuimala Vesikko, Rantakylän Uimahalli sekä maaseutualueiden
kuntosalit.
- nykyinen liikuntapalveluiden vammaisliikuntakortti jää voimaan ja se
myönnetään jatkossakin samoilla ehdoilla.
- nykyinen liikuntapalveluiden vammaisavustajakortti tullaan korvaamaan EU:n
vammaiskortilla.
- uusia vammaisavustajakortteja myönnetään korkeintaan siihen hetkeen asti
kun hakemus EU:n vammaiskortin kohteeksi hyväksytään.
- EU:n vammaiskortin edut ovat samat kuin tällä hetkellä käytössä olevassa
vammaisavustajakortissa huolimatta siitä onko EU:n vammaiskortissa Amerkintä tai ei.
5. Muistutus Siun soten käynnissä olevista kyselyistä ja THL:n
tilaisuuksista
Ritva Silvennoinen tiedotti sähköpostilla Siun soten kyselyista ja THL:n
tilaisuusksista.
Siun sote kehittää sähköisiä palveluja ja monipalveluautotoimintaa.
Siun sote haluaa kehittää sähköisiä palveluita ja on mukana
valtakunnallisessa soteuudistuksessa. Yhtenä soteuudistuksen painopisteenä
on kehittää sähköistä asiointia perinteisten palvelumuotojen rinnalla. Kyselyn
vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettömänä. Vastausaikaa on
15.3.2021 asti. Linkki kyselyyn:
https://webropol.com/s/siunsoteasukaskysely .
Siun sotessa kehitetään myös monipalveluautotoimintaa, jonka tarkoituksena
on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluita haja-asutusalueille. Tällä pyritään
parantamaan palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Monipalveluauton
käyttöönotto on suunniteltu tapahtuvaksi vuonna 2022. Kyselyllä on tarkoitus
selvittää, mitä sosiaali- ja terveyspalveluita autoon tarvitaan.
Sähköinen kysely on avoinna 15.3.2021 asti.Vastaukset käsitellään
luottamuksellisesti ja nimettöminä. Linkki kyselyyn:
https://webropol.com/s/monipalveluauto .
THL:n sivuilta löytyy Vammaispalveluiden käsikirja osoitteesta
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja .
Lisäksi tietoa vammaispalvelua koskevista tilaisuuksista ja tapahtumista löytyy
myös mm. THL:n osoitteista:
Tapahtumat - Vammaispalvelujen käsikirja - THL ja
Vammaispalvelulainsäädännön uudistus - Vammaispalvelujen käsikirja - THL.
Esimerkiksi netin kautta on kuunneltavissa 24.3.2021 klo 12–15 streemaus:
Henkilökohtainen apu, valmennus ja tuki. Tämä ei vaadi erillistä
ilmoittautumista, ja lisätietoa tilaisuudesta löytyy osoitteesta:
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujenkasikirja/ajankohtaista/vammaispalvelulainsaadannon-uudistus.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää merkitä tiedoksi.
Päätös:

JOENSUUN KAUPUNKI
Vammaisneuvosto

PÖYTÄKIRJA 2/2021
§ 12

18.02.2021

Vammaisneuvosto merkitsi tiedoksi.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12
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.

