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Vammaisneuvosto/Pöytäkirja
Läsnä

Muu läsnäolo

Karvinen Liisa
Pippuri Arto
Alajuuma Salli
Maukonen Matti
Sarola Tarja
Aro Merja
Hyvönen Sari
Pappinen Arja
Keränen Anne
Mertanen Tuula
Silvennoinen Ritva
Keskinäinen Elina
Martimo Tanja
Takkinen Marjo
Venäläinen Anniina
Vepsäläinen Liisa
Pakarinen Jaana

Poissa

Lång Risto

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
vammaisneuvoston
sihteeri
erityisdiakoni,
asiantuntija
tukihenkilö,
erityisasiantuntija
viittomakielen tulkki
kirjoitustulkki
viittomakielen tulkki
kirjoitustulkki
puhetulkki
toimitusjohtaja, Vatessäätiö

sähköinen
osallistuminen

sähköinen
osallistuminen 14:50
saakka.

jäsen

Allekirjoitukset
Liisa Karvinen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Anne Keränen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu 23.3.2021.
Liisa Karvinen
pöytäkirjantarkastaja

Anne Keränen
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä
Yleinen tietoverkko 24.03.2021 09:00
Pöytäkirjanpitäjä

Anne Keränen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
VAMNEUV 18.03.2021 § 13
Ehdotus:
Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Totesi.
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14
Asialistan hyväksyminen
VAMNEUV 18.3.2021
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää hyväksyä kokouksen asialistan.
Päätös:
Asialista hyväksyttiin sellaisenaan.
Lisäksi käsiteltiin seuraavat asiat:
-

Pohjois-Karjalan yhdistysohjelmatyö
Valtti-ohjelmaan haku käynnissä
Pohjois-Karjalan maakunnan 300-vuotisjuhla
muistutus THL:n tapahtumista
yhteistyö Siun soten kehittämisyksikön kanssa
lausunto Noutopoika-liikenteen toteuttamisesta ja kalustosta.
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Vates-säätiön toiminnan esittely ja Vates-säätiön kuntavaaliteesit
VAMNEUV 18.03.2021 § 15
1322/00.01.02.06/2021
Vates-säätiö toimii asiantuntijaorganisaationa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja
osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi. Vatesin
toimintamuotoja ovat kehittäminen, vaikuttaminen, kouluttaminen, tiedottaminen ja
verkostautuminen. Vates toimii yhteistyössä työllistämisen, kuntoutuksen ja
koulutuksen sidosryhmien kanssa.
Vates on vammaisjärjestöjen perustama asiantuntijaorganisaatio, jonka
strategisena taustavoimana on 48 taustayhteisöä, jotka ovat valtakunnallisia
vammaisjärjestöjä, niiden alueellisia yhdistyksiä, erityishuollon kuntayhtymiä ja
työllistämispalveluita tuottavia toimijoita.
Vates-säätiö sr:n toimitusjohtaja Jaana Pakarinen kertoo etäyhteyksien kautta
Vates-säätiön toiminnasta ja sekä tärkeistä vaaliteemoista.
Pakarisen esitys on liitteenä.
Ehdotus:
Vates-säätiön esittely päätetään merkitä tiedoksi.
Päätös:
Vammaisneuvosto päätti merkitä esittelyn tiedoksi.
Esityksen pohjalta ilmeni, että Vates-säätiö on aktiivinen monella sektorilla kuten
hallituksen työryhmissä, terveyden edistämisen valtionavustushankkeessa,
työllistämisen kuntakokeilussa, työkykyohjelman toteuttamisessa ym. Vatesin
aluetoiminnan kohderyhmänä ovat alueiden työllistymistä edistävät järjestöt,
työllisyyspalvelut ja ammatilliset (erityis)oppilaitokset.
Esityksestä ilmeni, että Vatesin mielestä tärkeitä kuntavaaliteemoja ovat:
1. Työllisyys on elinvoimaisen kunnan menestystekijä. Työllisyyspalvelut tulee
nähdä osana elinvoimapalveluja.
2. Järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on vahvistettava.
Järjestöjen mahdollisuus tuottaa palveluita pitää turvata.
Vammaisneuvosto totesi esityksen pohjalta, että työllisyys on tärkeä
kehittämiskohde Pohjois-Karjalassa ja työllisyyttä on tehokkain keinoin lisättävä.
Liitteet
1 2021 03 18 - Jaana Pakarinen

JOENSUUN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA 3/2021

Vammaisneuvosto

§ 16

6

18.03.2021

Vammaispoliittinen ohjelma
VAMNEUV 18.03.2021 § 16
1115/00.01.02.06/2021
Vammaispoliittisia ohjelmia on painatettu 100 kappaletta.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää vammaispoliittisen ohjelman jakelusta eli tahot ja
henkilöt, joille toimitetaan omat kappaleet vammaispoliittisesta ohjelmasta.
Päätös:
Vammaisneuvosto päätti jakaa vammaispoliittiset ohjelmat seuraavasti:
-

omat kappaleet vammaisneuvoston jäsenille
omat kappaleet vammaisneuvoston varajäsenille
omat kappaleet asiantuntijoille Ritva Silvennoiselle ja Tuula Mertaselle
tarvittavat kappalemäärät vammaisjärjestöille
omat kappaleet vammaisneuvoston uusille jäsenille
4 kpl Siun sotelle
oma kappale vammaisneuvoston entiselle sihteerille Pertti Virolaiselle
oma kappale vammaisneuvoston nykyiselle sihteerille Anne Keräselle
oma kappale kaupungintalolle
omat kappaleet kaupungin palvelupisteille
omat kappaleet kaupunginhallitukselle
omat kappaleet kaupunginvaltuustolle
omat kappaleet Joensuun kaupungin alueen kirjastoille ml. liitoskuntien
kirjastot.

Jäljelle jäävien vammaispoliittisten ohjelmien jaosta päätetään myöhemmin.
Lisäksi lehdistölle kuten Yle Pohjois-Karjalalle, Sanomalehti Karjalaiselle, Karjalan
Heilille ja Viikko Pohjois-Karjalalle lähetetään sähköisesti tieto vammaispoliittisesta
ohjelmasta kuin myös kaikille lähialueiden vammaisjärjestöille sekä Vammaisten
henkilöiden neuvottelukunnalle Vanelle.
Lisäksi tehdään vammaispoliittisesta ohjelmasta paperinen tiedote, jota jaetaan
tarvittaessa eri yhteystyötahoille.
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Tiedoksi merkittävät asiat
VAMNEUV 18.03.2021 § 17
1. Etäyhteyksin järjestetyssä Joensuun järjestötapaamisessa 2.3.2021
käsitellyt asiat
Joensuun järjestötapaaminen järjestettiin Microsoft Teamsin kautta 2.3.2021.
Järjestötapaamisessa käsiteltiin seuraavia asioita:
.
1. Ajankohtaiset asiat
- vs. kulttuurijohtaja Leena Hoppania ja osallisuus- ja aluekoordinaattori Päivi
Keronen esittäytyivät
- Tilavan Verkkokaupan esittely ja Joensuu Events -sivujen uudistuminen
- Visit Joensuu -sivujen ja Doerz-palvelun esittely
- Lukupiirikoulutus ja etätapahtumakoulutukset, Joensuun KAKE 2.0 –hanke
- Saimaa-ilmiö esittäytyi
- Tee Joensuu! -haastekampanja järjestöille, VIRTA, Joensuun
Kaupunkikeskustayhdistys
2. Joensuun konsernistrategian laatiminen
3. Joensuun hyvinvointikertomuksen tavoitteet järjestöjen näkökulmasta
4. Kaupunki-järjestö yhteistoiminnan asiakirja
Lisätietoja järjestötapaamisesta löytyy sen muistiosta ja järjestötapaamisessa
esitetyistä dioista osoitteessa https://www.joensuu.fi/web/kake/-/muistio-joensuunjarjestotapaamisesta-2-3-2021.
2. Kuntavaalit siirtyvät huhtikuulta kesäkuulle
Oikeusministeriö on lähettänyt kunnille kirjeen, jossa ilmoitetaan kuntavaalien
ajankohdan muuttamisesta. Ennakkoäänestyksen ajanjakso muuttuu huhtikuulta
kesäkuulle ja on kaksi viikkoa 26.5. - 8.6.2021. Varsinainen vaalipäivä tulee
olemaan sunnuntai 13.6.2021.
3. Pohjois-Karjalan yhdistysohjelmatyö käynnistynyt
Vuoden 2021 aikana laadittava Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma on
pohjoiskarjalaisten yhdistysten tahdonilmaus yhteisistä kehittämiskohteista vuosille
2021-2025 sekä Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman POKAT2025:n
toimenpideohjelma. Yhdistysohjelma laaditaan nyt kolmatta kertaa PohjoisKarjalaan.
Pohjois-Karjalassa on noin 3800 eri alojen yhdistystä. Yhdistyksillä on tärkeä rooli
ihmisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden
edistäjinä. Toimintaympäristön muutokset, väestön ikääntyminen, rakenteelliset
muutokset kunnissa, sote-uudistus sekä koronapandemian vaikutukset edellyttävät
myös järjestökentän toiminnan uudistumista ja kehittämistä.
Lähtökohtana yhdistysohjelmatyölle on järjestölähtöisyys. Yhdistysten ideoita ja
toiveita tulevaisuuden kehittämiskohteiksi kerätään mm. Pohjois-Karjalan
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järjestökyselyllä, työpajoilla sekä lausuntokierroksella. Lisätietoja löytyy osoitteesta
www.jelli.fi/yhdistysohjelma.

4. Valtti-ohjelmaan haku käynnissä
Valtti-ohjelmassa henkilökohtainen ohjaaja eli Valtti toimii harrastuksen pariin
saattajana erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai nuorelle. Valtti-ohjelmaan voivat
hakea 6–23-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Hakuvaiheessa
etusijalla ovat ne, joilla ei vielä ole liikuntaharrastusta, tai jotka eivät vammansa tai
pitkäaikaissairauden takia tiedä, mitä voivat harrastaa, tai mikä liikuntamuoto sopii
omalle toimintakyvylle. Tavoitteena on löytää liikunnallinen harrastus erityistä tukea
tarvitsevalla lapselle tai nuorelle Valtti-ohjaajien asiantuntemuksen avulla. Perheet
vastaavat itse ohjattavan liikuntakokeilujen kuluista, avustajasta, osallistujan
vakuutuksesta ja matkoista harrastuspaikalle.
Lisätiedot: Paralympiakomitea, lasten ja nuorten liikunnan suunnittelija Kaisa Kiri,
kaisa.kiri@paralympia.fi, puh. 050 436 7621
Haku Valtti-ohjelmaan on auki 1.3.–30.4.2021 osoitteessa www.paralympia.fi.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää merkitä tiedoksi.
Päätös:
Vammaisneuvosto päätti merkitä tiedoksi.

Tiedoksi merkittävät asiat
VAMNEUV 18.03.2021 § 17
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Muut mahdolliset asiat
VAMNEUV 18.03.2021 § 18

1. Pohjois-Karjalan maakunnan 300-vuotisjuhla
Tukihenkilö ja asiantuntija Ritva Silvennoinen kertoo maakunnan 300vuotisjuhlasta. Esittely lähetetty oheismateriaalina pöytäkirjan mukana.
Tänä vuonna Pohjois-Karjalan maakunta täyttää 300 vuotta. Pohjois-Karjalan
Maakuntaliitto pyrkii tuomaan juhlavuoden esille koko vuoden ajan. Juhlavuoden
lähtökohtina ovat pohjoiskarjalainen ihminen, yhteisöllisyys sekä moni-ilmeinen
kulttuuri. Maakuntaliiton tavoitteena on yhdessä tekemisen ja aktiivisen
osallistumisen lisääminen, yksinäisyyden vähentäminen ja suvaitsevaisuus.
Lisätietoja juhlavuodesta löytyy https://maakuntapaiva.fi/pohjois-karjala-300/.
Pohjois-Karjalan maakuntapäivä laajenee koko elokuulle maakunnan 300vuotisjuhlan kunniaksi. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto tukee järjestelyjä
edellisvuosien tapaan. Maakuntaliiton tulevaisuusrahastosta myönnetään 50 000
euroa tapahtumien tukemiseen. Yksittäisen tapahtuman tuki voi olla 500–2 000
euroa. Rahoitushaku on avoinna 1.3.–23.4.2021. Maakuntaliitto pyrkii tekemään
rahoituspäätökset toukokuun alkupuolella. Lisätietoja maakuntapäivästä
https://maakuntapaiva.fi/ohjeita-tekijoille/.

2.

Muistutus THL:n tilaisuuksista
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.
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.

3. Yhteistyöpyyntö Siun soten kehittämisyksikön kanssa
Projektisuunnittelija Jonna Konttinen ehdottaa sähköpostitse vammaisneuvostolle
yhteistyötä Tulevaisuuden sote-keskushankkeessa. Konttisen vastuualue on
asiointi- ja palvelumuotojen monipuolistaminen. Tavoitteena on parantaa mm.
sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Konttisen
vastuualueeseen kuuluu mm. monipalveluautotoiminnan suunnittelu ja
käyttöönotto sekä sähköisen asioinnin kehittäminen.
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Konttinen ehdottaa yhteistyötä vammaisneuvoston kanssa palveluiden
saavutettavuuden, saatavuuden ja käyttökokemuksen kehittämiseksi.

Ehdotus:
Vammaisneuvosto päättää merkitä tiedoksi.
Päätös:
Vammaisneuvosto päätti merkitä tiedoksi ja päätti aloittaa yhteistyön Siun soten
kehittämisyksikön kanssa.
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Lausunto Noutopoika-liikenteen toteuttamisesta ja kalustosta
VAMNEUV 18.03.2021 § 19
1395/08.00.00.03/2021
Joensuun kaupunki hankkii JOJO-joukkoliikennettä täydentävänä palveluna
Noutopoika -liikennettä. Noutopoika-liikenne on kutsuliikennettä, jonka
liikennöintialueella asiakkaat viedään mahdollisimman lähelle heidän haluamiansa
asiointipaikkoja. Noutopojalla voi matkustaa kuka tahansa.
Noutopojassa on otettu huomioon iäkkäiden ja toimintaesteisten henkilöiden
esteettömyyden tarpeet. Noutopoika-autot ovat pieniä matalalattiaisia linja-autoja,
joihin pääsee helposti myös pyörätuolin tai lastenvaunujen kanssa. Tarvittaessa
kuljettajat avustavat asiakkaita kyytiin nousemisessa ja poistumisessa. Voimassa
oleva sopimus on tehty ajalle 1.8.2018 - 31.7.2020 ja optiona yksi (1) vuotta + yksi
(1) vuotta. Sopimuksessa on otettu käyttöön kummatkin optiovuodet, joten
sopimus päättyy 31.7.2022.
Uuden sopimuskauden pituudeksi on kaavailtu 1.8.2022 - 31.7.2025 ja optiona
yksi (1) vuosi. Sopimuskauden pituudella pyritään antamaan tarjoajille viesti
pitkäjänteisyydestä palveluhankinnassa ja sitä kautta myös turvaamaan
investointimahdollisuudet liikenteeseen. Sopimuskauden pituutta selvitetään vielä
yhteistyössä Siun soten kanssa, koska sopimuskaudessa on otettava huomioon
myös mahdollinen maakuntauudistuksen voimaantulo.
Noutopoika-liikenteen kilpailutus on ennakkovalmistelussa. Hankintaan liittyen
vammaisneuvostolta pyydetään lausuntoa liikenteen toteutuksesta ja kalustosta.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto esittää kannanoton, mitä tekijöitä pitää vammaisten
näkökulmasta huomioida, kun kilpailutusta suunnitellaan.
Päätös:
Vammaisneuvosto päätti, etteivät esityksessä olevat tiedot ole riittävät kannanoton
laatimiseen. Tarvitaan paikalle asiantuntija keskustelemaan kilpailutusehdoista,
jotta vammaisneuvosto pystyy lausumaan tarkemmin, mitkä tekijät on otettava
kilpailutuksessa huomioon.

Oheismateriaali
Vammaisneuvostolle Noutopoika ja Palveluautot 2021

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19
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.

