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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
VAMNEU 28.11.2016 § 28
Vammaisneuvoston kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on vammaisneuvoston päättämällä tavalla toimitettu vammaisneuvoston
jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet vammaisneuvoston jäsenistä.
Selosta

Kokouskutsu on lähetetty neuvoston jäsenille sähköpostitse
21.11.2016 ja postitse 22.11.2016.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
----
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
VAMNEU 28.11.2016 § 29
Vammaisneuvoston on aiemmin päättänyt, että sihteeri ja
puheenjohtaja tarkistavat pöytäkirjan, jonka jälkeen se julkaistaan kaupungin www-sivuilla. Erillisia pöytäkirjan tarkistajia ei valita.
Päätös

Hyväksyttiin.
---
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Ajankohtaista vammaispalveluissa
VAMNEU 28.11.2016 § 30
1) Esteettömyyden edistäminen / Anni Mäkelä
Edellisessä kokouksessaan vammaisneuvosto keskusteli
siitä, miten voisi konkreettisesti lisätä esteettömyyden huomioimista kunnallisessa toiminnassa yli sektorirajojen erityisesti uudisrakentamiseen/kiinteistöjen kunnostuksiin liittyen.
Kokouksessa päädyttiin esittämään esteettömyysraatia, josta seuraavassa asukaslautakunnassa olikin keskustelua.
Kokouksen jälkeen on tullut tietoon, että määrärahoja erillisen toimielimen kuluihin ole saatavilla. Kun ottaa huomioon,
että ajatellussa raadissa toimisivat vaikeavammaiset itse,
on tämä merkittävä puute.
Myöskään viranomaistyötä (sosiaalityö, fysioterapia) ei voida luvata, joten ryhmän koordinoinnista ei olisi varmuutta.
Näin ollen vammaisneuvoston tulee miettiä onko erillisen
uuden pysyväisemmän rakenteen, Esteettömyysraadin,
esittäminen perusteltua. On myös syytä miettiä, voisiko esteettömyysraadin tavoitteiden lopputulokseen päästä vammaisneuvoston omaa toimintaa kehittämällä.
Nykyisessä vammaisneuvoston toimintasäännössä esteettömyyden valvontaa ja edistämistä sinänsä ei mainita. Yksi
ratkaisu tulevaisuutta ajatellen voisikin olla esteettömyyden
mainitseminen tulevan vammaisneuvoston toimintasäännössä. Jos vammaisneuvostolle annettaisiin erityinen asiantuntijatehtävä esteettömyyden suhteen, voisi se entistä paremmin toimia tällä saralla.
Esteettömyyden voisi teemana myös huomioida tulevan
vammaisneuvoston jäsenten valinnassa siten, että vammaisneuvostossa tulisi olla mahdollisimman laajasti käytettävissä eri vammaisuuden lajien kokemusasiantuntemusta.
Olisi myös syytä arvioida, olisiko vammaisneuvostossa syytä olla tulevaisuudessa mukana teknisen lautakunnan edustus.
Seloste

Keskustelun aikana koettiin, että tärkeimpänä pidetään nyt
vammaisneuvoston oman roolin vahvistamista julkisissa rakennushankkeissa ja päätöksenteossa. Todettiin, että teknisen lautakunnan jäsenen edustus vammaisneuvoston jäsenenä olisi hyvä niin kuin esim. Nokialla on ollut. Näin ollen
myös rakennuspuolen osaaminen ja ajankohtaiset rakennuttamishankkeet ovat tiedossa myös vammaisneuvostossa
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hyvissä ajoin, jolloin niihin voidaan ottaa kantaa ajoissa. Esteettömyys on ollut vahva teema nykyisen vammaisneuvoston toimikaudella, josta toivottaisiin saatavan jotain konkreettista työvälinettä myös tulevan neuvoston toimikaudelle.
Laajempaa osaamista ja edustajistoa toivotaan jäsenistöön.
Keskusteltiin myös, että neuvostojen toimintaan ja luottamushenkilöiden osallistumiskustannuksiin tulisi jatkossa varata riittävästi rahaa. Paljon järjestetään valtakunnallisia
ajankohtaisia tapahtumia, joihin edustus myös Ylöjärveltä
olisi suotavaa. Vähimmäiskustannuksina korvataan matkat
ja osallistumismaksut. Todettiin, että kannustimia neuvostotoimintaa tulisi lisätä, on vaikeaa saada ihmisiä lähtemään
mukaan toimintaan. Kaupungin asettaessa neuvoston, kaupungin pitää myös turvata riittävät työvälineet ja varat toiminnalle.
Keskustelun jälkeen päätettiin, että
1. Vammaisneuvosto laatii toimenpide-ehdotuksen siitä, millaisin muutoksin esteettömyys tulisi huomioiduksi jatkuvasti
ja säännöllisesti kunnallisessa toiminnassa yli sektorirajojen.
2. Esteettömyys kirjataan osaksi toimintasääntöä. Vammaisten henkilöiden liikkuvuus ja esteettömyys tulee ottaa
osaksi jokapäiväistä julkista hallintoa, päätöksentekoa ja toteuttamista. Vammaiset pitää osallistaa suunnitteluun, tätä
varten asiakasraadit ovat tärkeitä. Esteettömyyden tulee olla osa joka päiväistä elämää, olla itsestään selvyys kaikessa
julkishallinnon päätöksenteossa.
3. Valitaan erilliset esteettömyyshenkilöt, jotka valitaan neuvostosta edustamaan esteettömyysasioissa kaikissa
julkisissa rakennushankkeissa.
Päätös

Hyväksyttiin.
---
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Hyväntekeväisyyskonsertti 20.11.2016, palaute
VAMNEU 12.09.2016 § 23
Perinteeksi muodostunut hyväntekeväisyystapahtuma järjestetään tänäkin vuonna marraskuun 20.päivänä. Puheenjohtaja kertoi tapahtuman kuulumiset ja tarkentuneet yksityiskohdat. Esiintyjäksi on lupautunut Minna Sinisalo. Arpajaisten pääpalkintona on jalkahoito.
Talkooväkeä kaivataan yhä. Pekka Korenius on
mahdollisesti tulossa ja voi toimia Siskon apuna
arvanmyynnissä. Sini Kallio kaupungin kulttuuripalveluista
tekee tapahtuman mainoksen kuten ennenkin.
Asukaslautakunnan myöntämä talkooraha käytetään lehti-ilmoitukseen.
Viime vuoden tapahtumasta saatiin palautetta avustajalta
peritystä maksusta, jonka vuoksi tänä vuonna o tärkeää selkeästi ilmoittaa myös mainoksessa, että avustaja pääsee ilmaiseksi konserttiin.
Päätös

Hyväksyttiin.
---

VAMNEU 28.11.2016 § 31
Hyväntekeväisyyskonsertti järjestettiin viime sunnuntaina,
puheenjohtaja Siren kertoo tapahtumasta saadun palautteen, missä onnistuttiin, missä voitaisiin vielä parantaa.
Sisko Siren kertoi, että tapahtumassa oli vain 30 henkeä
paikalla, tapahtuman tuotto oli 264 euroa. Osallistujamäärä
oli pettymys. Työmäärään nähden tapahtumaan ei saatu
kuulijoita riittävästi, vaikka tapahtumaa oli mainostettu riittävästi. Samanaikaisesti järjestettiin monenlaista muutakin tapahtumaa, joka osaltaan verotti osallistujamäärää. Hyväntekeväisyyskohteeksi valittu Pirkanmaan vammaistyö ry oli
kuitenkin iloinen saadusta tuotosta.
Liitteet

- Maksatustodistus 20.11.2016 nro 1

Päätös

Hyväksyttiin.
---
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Vanhusten ja vammaisten kirkkopyhä 16.10.2016 Viljakkalassa
VAMNEU 12.09.2016 § 24
Vanhusten ja vammaisten kirkkopyhä on sunnuntaina
16.10.2016 klo 11 alkaen Viljakkalan kirkossa.
Puheenjohtaja kertoi tapahtuman kuulumiset.
Seloste

Järjestäjät ovat nyt selvillä. Viljakkalan seurakuntapiirista
ollut hieman vaikeuksia saada kiinni Johannes Riuttalaa.
Päivämäärä on nyt vahvistettu. Viljakkala-neuvosto on
hoitanut kahvitarjoilut ja tekstinlukijat yms. Tapahtuman
järjestely etenee aikataulussa.

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
---

VAMNEU 28.11.2016 § 32
Elämän kirkkopyhä järjestettiin suunnitellusti sunnuntaina
16.10 klo 11.00 Viljakkalan kirkossa. Jumalanpalveluksen
jälkeen oli kahvitilaisuus ja ohjelmaa seurakuntatalolla. Yhdessä Viljakkala neuvoston, vanhusneuvoston ja Viljakkalan
seurakuntapiirin kanssa toteutettu tapahtuma onnistui hyvin.
Päätös

Hyväksyttiin.
---
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Perusturvalautakunnan kannanotto hyvinvointikertomukseen vuosille
2017-2020
468/00.001/2009, 278/08.082/2011
PERLTK 17.05.2016 § 34
Terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti

Ylöjärven ensimmäinen terveydenhuoltolain 12 § mukainen
laaja hyvinvointikertomus kuluvalle valtuustokaudelle hyväksyttiin 10.11.2014 valtuustossa. Laaja hyvinvointikertomus perustuu uusittuun kaupunkistrategiaan ja Pirkanmaan
alueelliseen terveydenedistämissuunnitelmaan. Kuluvan toimikauden aikana valtuustolle on lain mukaisesti raportoitu
vuosittain toteumista ja vuonna 2017 tullaan esittämään laajempi raportti Ylöjärven hyvinvointimittareiden kehityksestä
seurantajakson 2013-2016 aikana. Nyt kulumassa olevan
kauden aikana hyvinvointikertomuksen sähköinen alusta on
uusittu ja nykyistä ylläpitää Kuntaliitto. Ylöjärvellä sähköisen
hyvinvointikertomuksen pääkäyttäjänä toimii ylihoitaja, hyvinvointikoordinaattori Soile Vuolle.
Hyvinvointityö ja terveydenedistäminen tulee olemaan jatkossakin kunnan tehtäviä. STM:n linjausten mukaan kunta
ratkaisee monet asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavat asiat:
-

kunnat päättävät monista tehtävistä ja toimista, joilla
on ratkaiseva merkitys asukkaiden hyvinvointiin, osallisuuteen, työllistymiseen ja toimintakykyyn. Ihmisten
hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia asioita ovat
muun muassa varhaiskasvatus ja koulutus, liikuntamahdollisuudet, ruoka- ja kulttuuripalvelut, kaavoitus
ja liikennejärjestelyt. Näiden ja monien muiden asioiden hoidosta on vastuussa kunta.

-

kunta voi hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon menojen
kasvua edistämällä kuntalaisten hyvinvointia suunnitelmallisesti ja aktiivisesti. Tämä onnistuu, kun kunnan
päättäjät ottavat eri hallinnonalat, järjestöt ja asukkaat
mukaan löytämään hyviä ratkaisuja ja tekemään tarvittavia muutoksia. Tässä työssä järjestöt ovat julkishallinnon tärkeä kumppani. Esimerkkejä hyvistä toimintatavoista on paljon. Maankäytöstä vastaavat viranomaiset voivat yhdessä kuntalaisten kanssa suunnitella lähiympäristöjä terveyden ylläpitoon innostaviksi. Kunnan nuoriso- tai liikuntatoimi voi monipuolistaa harrastustoimintaa yhteistyössä järjestöjen kanssa. Kunta voi
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myös päättää, että sen tarjoamat ja tukemat ateriat
ovat ravitsemussuositusten mukaisia.
Edelleen STM linjaa, että kunnissa tullaan tarvitsemaan hyvinvointi- ja terveyden edistämistyön toteuttamisessa pysyvät poikkihallinnolliset yhteistyö- ja toimeenpanorakenteet (hyvinvointityöryhmä ja terveyden
edistämisen koordinaatio), hallinnonalojen rajat ylittäviä johtamisen käytäntöjä ja vastuunottoa, sitoutumista
hyvinvointitavoitteisiin kuntasuunnittelussa, ajantasaista tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä ja niihin
vaikuttavista tekijöistä, vaikuttavia terveyden edistämisen käytäntöjä sekä ehkäisevän työn ammatillista
osaamista ja riittävää henkilöstöä.
Pirkanmaan terveydenedistämisen neuvottelukunta on linjannut uudelle toimikaudelle laadittavaa hyvinvointikertomusta varten seuraavaa:
nykyisin on liikaa ikäryhmäjaottelua, tulisi valita esimerkiksi
+65v. tai +75v., mieluummin +75v,ei tulisi käyttää indikaattoreita, jotka vaativat erillistä keräämistä ja että kouluterveyskyselystä valitaan samat indikaattorit perusopetuksen
8. ja 9. luokille, lukioon ja ammatilliseen opetukseen.
Ylöjärven hyvinvoinninjohtoryhmä käsitteli kokouksessaan
27.4.2016 vuosille 2017-2020 laadittavaa laajaa hyvinvointikertomusta ja suosittaa, että siirrytään kolmeen pääteemaan, jotka perustuvat kuntastrategiaan ja Pirkanmaan terveyden edistämisen neuvottelukunnan suosituksiin ja joita
seurataan sähköisessä hyvinvointikertomuksessa olevilla indikaattoreilla. Hyvinvointiryhmä esittää, että laajan hyvinvointikertomuksen teemat ovat:
terveellinen ravitsemus ja kaikenikäisten kuntalaisten
liikunta ja sen lisääminen (= terveelliset elintavat yleisesti mukaan lukien ehkäisevä päihdetyö)
turvallisuus
kuntalaisten arjessa pärjäämisen vahvistaminen kaikissa ikä- ja väestöryhmissä eli kuntalaisen hyvä arki.
Hyvinvointijohtoryhmä pyytää kaikilta lautakunnilta ja neuvostoilta kannanottoja esitettyyn laajaan hyvinvointikertomusmalliin ja käytettäviin seurantaindikaattoreihin. Lausunnot pyydetään toimittamaan 31.8.2016 mennessä hyvinvointikoordinaattori Soile Vuolteelle.
Oheismateriaali

- 14.3.2016 Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen
työryhmän laatima indikaattoriluettelo
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terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti, p. 040 133 4535,
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Terveys- ja sosiaalijohtaja ehdottaa:
Perusturvalautakunta käy keskustelua esitetystä laajan hyvinvointikertomuksen mallista ja lopullinen lausunto annetaan kesäkuun kokouksessa.
Päätös

Käsittelyn kuluessa johtava hoitaja Soile Vuolle kertoi tarkemmin alueellisesta terveyden edistämisen työryhmän laatimasta indikaattoriluettelosta.

Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.
----VAMNEU 12.09.2016 § 21
1) Hyvinvointikertomus / johtava hoitaja Soile Vuolle
Perusturvalautakunnan käsittelyssä on ollut 17.5.2016 hyvinvointikertomus vuosille 2017-2020. Perusturvalautakunta
on pyytänyt neuvostojen käsittelyä ja kannanottoa
30.9.2016 mennessä. Johtava hoitaja Soile Vuolle tulee
esittelemään aihetta meille tarkemmin, jonka jälkeen neuvosto laatii kannanoton.
Liitteet
- liite nro 1) pöytäkirjan liite, Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen indikaattorit
Seloste

Johtava hoitaja / hyvinvointikoordinaattori Soile Vuolle esitteli hyvinvointikertomusta kattavasti. Hyvinvointikertomus on
julkinen ja kaikkien katsottavissa osoitteessa hyvinvointikertomus.fi. Sähköisessä kertomuksessa on monia työkaluja,
joilla voi tehdä vertailuja muihin kuntiin haluamillaan arvoilla.
Keskustelun aikana päätettiin, että vammaisneuvosto toimittaa oman kannanottonsa Soile Vuolteelle 30.9.16 mennessä. Kantavina teemoina neuvostolla ovat turvallisuus ja hyvä
arkina, estettömyys osana näitä.
Päätettiin, että asiantuntijajäsen Anni Mäkelä toimittaa kootusti kannanoton Soile Vuolteelle, ehdotukset tulee toimittaa
hyvissä ajoin.

Päätös

Hyväksyttiin.
----
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VAMNEU 28.11.2016 § 33
Vammaisneuvosto päätti viime kokouksessaan toimittaa
kannanottonsa Soile Vuolteelle 30.9.16 mennessä. Anni
Mäkelä on toimittanut seuraavan kannanoton;
"Tässä vammaisneuvoston ajatukset/ehdotukset 2017-2020
(terveelliset elämäntavat, turvallisuus, hyvä arki) hyvinvointisuunnitelmaan. Ehdotuksemme ovat lähinnä turvallisuus ja
hyvä arki teemaa, mutta esteettömyys läpikäyvänä teemana
osaltaan mahdollistaa myös terveellistä elämäntapaa.
Teemat:
1. Esteettömyys:
- Käytännön välineenä olisi esteettömyysraati. Esteettömyysraati toimisi kokemusasiantuntijavoimin ja se vahvistaisi erityisryhmien osallisuutta palveluita, rakennuksia ja alueita suunniteltaessa. Se toimisi esteettömyyden ja käytettävyyden asiantuntijana maankäyttö- ja rakennussuunnittelussa (kaavoitus), viestinnän ja verkkopalveluiden kehittämisessä, lakisääteisten palveluiden järjestämisessä ja hyvinvointityöryhmän työskentelyssä. Esteettömyysraati tarjoaisi
asiantuntemustaan myös yksityisten sektorin käyttöön ja se
nostaisi käsittelyyn jo olemassa olevia, vammaisille ja ikäihmisille hankalia ympäristöjä ja rakenteita.
Yksittäisinä esteettömyysasioina:
- kunnan välittämien vuokra-asuntojen esteettömyyden vahvistaminen
- vammaisten pysäköintipaikkojen asianmukaisuuden varmistaminen koko kunnassa
- jalkakäytävien ja ajoteiden liittymissä olevat rotvallit ja
muut liian korkeat kohoreunukset pitäisi korvata merkinnöillä, jotka eivät vaikeuta esimerkiksi pyörätuoleilla liikkumista
2. Vammaisten ja sairaiden lasten perheet:
- riittävät tukipalvelut perheiden tukena
- sote-aikana erityistarpeisten lasten erityistarpeiden huomioiminen liikunta-, kulttuuri-, kasvatus- ja opetuspalveluissa. Kaikilla lapsilla oikeus kulttuuriin, kaikilla oikeus harrastuksiin ja liikkumiseen, kaikilla oikeus oppia. ”
Vammaisneuvoston puolesta,
Anni Mäkelä, asiantuntijajäsen"
Päätös

Vammaisneuvosto merkitsee kannanoton tiedoksi.
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Asukaslautakunnan ja neuvostojen yhteistapaaminen syksyllä 2016,
yhteenveto
ASUKLTK 25.05.2016 § 30
Seloste

Asukaslautakunnan vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa
on yhteistapaaminen neuvostojen kanssa. Tapaaminen on
tarkoitus pitää syyskaudella 2016.

Hallintopäällikkö ehdottaa
Asukaslautakunta päättää järjestää yhteistapaamisen
neuvostojen kanssa kaupungintalon valtuustosalissa
27.10.2016 klo 17 alkaen.
Päätös

Hyväksyttiin hallintopäällikön muutettu päätösehdotus, että
tilaisuus alkaa klo 18.
-----

ASUKLTK 21.09.2016 § 43
Asukaslautakunta on 25.5.2016 § 30 päättänyt järjestää
yhteistapaamisen neuvostojen kanssa kaupungintalon
valtuustosalissa 27.10.2016 klo 18 alkaen. Liitteenä olevaan
ehdotukseen yhteistapaamisen ohjelmaksi sisältyy mm.
neuvostojen ajankohtaisten kuulumisten läpikäyntiä, kesän
ja alkusyksyn aikana järjestetyn neuvostokyselyn tulosten
esittelyä ja jatkotyöstöä. Jatkotyöstö esitetään toteutettavan
pienryhmätyöskentelynä siten, että eri neuvostojen
edustajat pohtisivat pienryhmissä neuvostojen toiminnan
nykytilaa ja mahdollisia kehittämisehdotuksia. Tilaisuuden
johtaa asukaslautakunnan puheenjohtaja Jussi-Pekka
Ahonen ja sen on määrä loppua klo 20.00.
Liite

-

yhteistapaamisen ohjelma

Hallintopäällikkö ehdottaa
Asukaslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan
lautakunnan ja neuvostojen yhteistapaamisen 27.10.2016
ohjelman.
Päätös

Hyväksyttiin.
-----
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VAMNEU 28.11.2016 § 34
Asukaslautakunnan ja neuvostojen yhteistapaaminen järjestettiin kaupungintalon valtuustosalissa 27.10.2016. Paikalla
vammaisneuvostosta puheenjohtaja Sisko Siren, sihteeri oli
estynyt. Tapaamisessa kaikki neuvostot esittäytyivät vuorollansa ja kertoivat toiminnastaan kuluvalla toimikaudellaan.
Tapaamisessa käytiin läpi myös neuvostoille osoitetun kyselyn tulokset; näkemyksiä neuvostojen toiminnan nykytilasta
ja mahdollisia kehittämisehdotuksia.
Seloste

Keskusteltiin yhteistapaamisen asioista. Puheenjohtaja koki,
että tapaaminen kerran vuodessa on hyvä, koska se yhdistää neuvostoja. On hyvä tavata muita neuvostojen jäseniä
kasvotusten, vaihtaa ajatuksia ja kuulla kuulumiset.

Oheismateriaali

- Yhteistapaamisen muistio
- Neuvostokyselyn yhteenveto

Päätös

Hyväksyttiin.
---
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Tiedoksi annettavat asiat
VAMNEU 28.11.2016 § 35
1) Valtakunnallinen vammaisneuvosto / Tiedote 3/2016
Vammaisneuvostot jatkossa kunta- ja maakuntatasolle
Kunnille on tulossa 1.6.2017 alkaen kuntalakiin perustuva
velvollisuus perustaa kunnallinen vammaisneuvosto. Lisäksi
nyt lausunnolla olevassa maakuntalaissa esitetään maakunnille velvollisuutta asettaa maakunnalliset vammaisneuvostot. Jatkossa vammaisneuvostot toimisivat sekä kunnissa
että maakunnissa.
Kunnallisten neuvostojen säilyminen on tärkeää lähidemokratian toteutumisen kannalta. Monet vammaisten henkilöiden kannalta tärkeät asiat jäävät kuntatasolla päätettäviksi,
liittyen muun muassa varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä maakuntien vastuulle on kuitenkin tärkeää, että myös maakunnissa on vammaisneuvosto. Maakuntalakiesityksessä ehdotetaan, että
jatkossa maakuntahallituksen olisi asetettava vammaisten
henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
varmistamiseksi maakunnan vammaisneuvosto. Jokainen
kunnallinen vammaisneuvosto valitsisi yhden edustajan
maakunnalliseen vammaisneuvostoon. Lopullisesti maakunnallisista neuvostoista päätetään sote-uudistus- ja maakuntalakipaketin käsittelyn yhteydessä eduskunnassa.
2) Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta
korvaa valtakunnallisen vammaisneuvoston
Sosiaali- ja terveysministeriö 4.11.2016 9.08
Tiedote 194/2016
Uusi vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta
aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa. Se korvaa nykyisen valtakunnallinen vammaisneuvoston. Muutos liittyy
vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen toimeenpanoon Suomessa. Valtioneuvoston asetus
vammaisten henkilöiden neuvottelukunnasta annettiin 3.
marraskuuta. Samalla kumottiin asetus valtakunnallisesta
vammaisneuvostosta.
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta toimii
sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä yleissopimuksen
mukaisena koordinaatiojärjestelmänä. Neuvottelukunnan
tehtävänä on helpottaa vammaisten henkilöiden oikeuksista
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tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyvää toimintaa valtionhallinnon ja yhteiskunnan eri aloilla ja tasoilla.
Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja enintään 16 muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta olisi henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunnan muut jäsenet edustavat eri ministeriöitä sekä niiden lisäksi ainakin vammaisia
henkilöitä tai heidän omaisiaan, alue- ja paikallishallintoa
sekä työmarkkinajärjestöjä. Muista jäsenistä vähintään viiden on edustettava vammaisia henkilöitä tai heidän omaisiaan. Vammaiset henkilöt tai heidän omaisensa nimetään
vammaisjärjestöjen esityksestä.
Neuvottelukunnan asettaa valtioneuvosto neljäksi vuodeksi
kerrallaan. Ensimmäisen neuvottelukunnan toimikausi kestää vuoden 2019 huhtikuun loppuun.
Lisätietoja:
Hallitusneuvos Susanna Rahkonen, p. 02951 63215
Vammaispolitiikka
<Hint>
sosiaali- ja terveysministeriön verkkopalvelu | stm.fi |
viestinta@stm.fi
3) YK:n vammaisyleissopimuksen toimeenpano
Suomi ratifioi YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 10.6.2016. Sopimuksen toimeenpanoa varten ollaan perustamassa valtakunnallisen vammaisneuvoston tilalle neuvottelukuntaa, joka koordinoi sopimuksen toimeenpanoa valtakunnallisesti. Uusi neuvottelukunta
perustetaan vuoden 2017 alusta. Kunnallisten ja jatkossa
maakunnallisten vammaisneuvostojen työn tukeminen ja
yhteistyö jatkuu myös tämän jälkeen.
Katso tarkemmin STM:n tiedote:
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vammaisten-henkiloid
en-oikeuksien-neuvottelukunta-korvaa-valtakunnallisen-vam
maisneuvoston
YK:n vammaissopimuksesta ollaan tuottamassa saavutettavia versioita. Tarkoitus on koota vuoden 2017 alussa avattaville VANEn uusille sivuille tietoa sopimuksesta mm. viittomakielellä ja selkokielellä. VANE on jo tuottanut YK:n vammaissopimuksen pistekirjoituksella ja äänitteenä. Sivuille tulee oma osio myös kunnallisille vammaisneuvostoille.
4) Alueelliset vammaisneuvostopäivät
VANE järjestää kaksi alueellista vammaisneuvostopäivää.
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Aiheina näissä on YK:n vammaisyleissopimus ja yhdenvertaisuuslainsäädäntö.
Ensimmäinen järjestetään Tampereella 1.12.2016. Ohjelma
ilmoittautumistietoineen on lähetetty neuvostoihin ja se on
VANEn kotisivuilla. Ilmoittautumisaikaa on 15.11.2016 asti.
Toinen päivä järjestetään Oulussa 2.2.2017. Tästä tiedotetaan tarkemmin loppuvuodesta.
5 ) Muuttuvat yhteystiedot
VANEn suunnittelija Tea Hoffrén siirtyy väliaikaisesti toisiin
ministeriön työtehtäviin ajalla 7.11.2016–7.1.2017. Hänen
sijaisenaan toimii tänä aika Iiro Toikka, jonka tavoittaa sähköpostilla etunimi.sukunimi@stm.fi ja puhelimitse numerosta 0295163166.
6 ) Vammaisten henkilöiden oikeuden ja yhdenvertaisuus / YK vammaisyleissopimuksen viitoittamalla tiellä-seminaari
Aika: 1.12.2016, klo 9.30–16.15
Paikka: Tampereen kaupungin keskusvirastotalo, Aleksis
Kiven katu 14–16 C, Valtuustosali (5. krs.)
Valtakunnallinen vammaisneuvosto järjestää yhteistyössä
Pirkanmaan vammaisneuvostojen kanssa Etelä-Suomen
alueellisen vammaisneuvostopäivän. Päivä on tarkoitettu
kunnallisten vammaisneuvostojen ja vammaisjärjestöjen
edustajille, viranomaisille ja kaikille vammaispoliittisista aiheista kiinnostuneille.
Tilaisuus on maksuton. Valtakunnallinen vammaisneuvosto
tarjoaa osallistujille aamu- ja iltapäiväkahvit. Lounas ja mahdolliset yöpymiset omakustanteisesti. Virastotalolla on lounasravintola. Lisäksi lähistöllä on useita lounaspaikkoja.
Esteettömyys
Tila on esteetön. Tilassa on induktiosilmukka. Viittomakielen tulkkaus ja kirjoitustulkkaus järjestetään tarvittaessa. Tilaisuudessa on yleisavustajia. Vastapäätä virastotaloa sijaitsee pysäköintihalli, jossa on esteettömiä pysäköintipaikkoja.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on pakollinen. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.11.2016. Ilmoittautuminen ensisijaisesti alla olevan
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linkin kautta:
https://www.webropolsurveys.com/S/7788563EDC81C801.p
ar
Tarvittaessa ilmoittautuminen puhelimitse:
Vappu Kananen / VANE
puh. 02951 63307
Materiaalit
Tilaisuuden materiaalit tulevat valtakunnallisen vammaisneuvoston kotisivuille osoitteeseen: www.vane.to
Päivän ohjelman pistekirjoituksella voi tilata ilmoittautumisen yhteydessä.
Tilaisuus videoidaan ja sitä on mahdollisuus seurata suorana myöhemmin ilmoitettavasta linkistä.
7 ) Selvitysmies Kalle Könkkölältä useita ehdotuksia
vammaispalvelujen vaihtoehtoisiksi säästöiksi
Sosiaali- ja terveysministeriö 14.10.2016 10.00
Tiedote 167/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysmies Kalle
Könkkölä on tehnyt useita ehdotuksia vammaispalvelujen
vaihtoehtoisista säästöistä. Ehdotusten mukaan mahdollisia
säästöjä voitaisiin saada yhteensä noin 74 miljoonaa euroa.
Selvitysmies luovutti ehdotuksensa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle perjantaina 14. lokakuuta. Selvitystyön tavoitteena oli löytää vaihtoehtoja hallituksen linjaamille säästöille. Ehdotuksissa on otettu huomioon palveluiden parempi kohdentaminen, uusien toimintamallien käyttöönotto ja hallinnollisen työn karsiminen.
Liikkumisen tuesta noin 30 miljoonan euron säästöt
Selvitysmies esittää, että ne henkilöt, jotka jo ennen korkeaa ikää tarvitsevat vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja, säilyttäisivät aina oikeutensa näihin kuljetuspalveluihin myös ikääntyessään. Jos toimintarajoite ja vaikeus
käyttää julkista joukkoliikennettä johtuvat pääosin korkeasta
iästä, henkilöllä ei olisi oikeutta vammaispalvelulain mukaisiin liikkumisen palveluihin. Iän tuomien toimintarajoitteiden
takia joukkoliikenteessä erityisiä vaikeuksia kokevilla henkilöillä tulisi kuitenkin olla subjektiivinen oikeus vähintään 36
yhdensuuntaiseen matkaan vuodessa sosiaalihuoltolain perusteella.
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Vaihtoehtoja liikkumisen tuen järjestämiseksi olisivat muun
muassa leasing-auto ja henkilökohtaisen budjetin matkakukkaro. Henkilökohtainen budjetti sopisi paljon kuljetuspalvelua käyttävälle henkilölle, joka kykenisi järjestämään kuljetuspalvelut ja liikkumisen tuen itse saamansa budjetin mukaisesti.
Lisäksi selvitysmies ehdottaa, että erityisesti kuljetuspalvelua käyttäville vammaisille aletaan järjestää liikkumistaidon
ohjausta ja kaikki kuljetuspalvelut sekä Kelan korvaamat
kuljetukset yhdistetään alueellisiin Kelan ylläpitämiin keskuksiin.
Maakuntiin henkilökohtaisen avun keskukset ja hallintoa keveämmäksi
Selvitysmies ehdottaa, että joka maakuntaan perustetaan
henkilökohtaisen avun keskus, joka toimisi vertaistukivetoisesti läheisessä yhteistyössä maakunnallisten sosiaalikeskusten kanssa.
Muita henkilökohtaiseen apuun liittyviä ehdotuksia ovat henkilökohtaisen budjetin sovellus henkilökohtaiseen apuun,
taksien odotustaksaa pienempi asiointilisä sekä henkilökohtainen apu hengityslaitepotilaille.
Lisäksi selvitysmies esittää hallinnon keventämistä muun
muassa vähentämällä lääkärintodistuksia, määräaikaisia
päätöksiä ja asumisyksiköiden asukkaiden asioiden kirjaamista ja raportointia sekä laatimalla palvelusuunnitelmat ja
-päätökset samanaikaisesti.
Invalidivähennyksen poistolla suurimmat säästöt
Suurimmat säästöt voitaisiin selvitysmiehen raportin mukaan saavuttaa invalidivähennyksen poistolla (32 miljoonaa
euroa). Könkkölän mukaan verotuen käyttö ei ole oikea tapa
tukea vammaisia ihmisiä, vaan säästyvät rahat on tarkoituksenmukaisempaa käyttää palveluihin.
Selvitysmies ehdottaa jatkotyössä arvioitavaksi, aiheuttaako
invalidivähennyksen poisto joillekin ihmisille tai vammaisryhmille kohtuuttoman tilanteen ja voisiko eläkkeensaajien hoitotuen tai vammaistuen uudelleen määrittelyllä korjata mahdollisia kohtuuttomuuksia.
Luonnos uudeksi vammaispalvelulaiksi lausunnolle keväällä
2017
Selvitysmiehen ehdotukset otetaan huomioon ja niitä arvioidaan sosiaali- ja terveysministeriössä erityisesti lainsäädän-
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nön muutostarpeiden ja kokonaisuudistuksen tavoitteen toteutumisen näkökulmasta. Arvioinnin tueksi on avattu kaikille avoin otakantaa.fi-kysely. Palautetta pyydetään myös eri
asiantuntijoilta ja sidosryhmiltä.
Ministeri Rehula kiittää selvitysmiestä haastavan selvityksen
tekemisestä ja vammaisten henkilöiden osallistamisesta ehdotusten laadintaan.
”Selvitysmiehelle ja häntä laskennassa avustaneille virkamiehille on tuottanut haasteita se, että osin säästöehdotusten potentiaalisen kohderyhmän suuruutta on ollut vaikea
arvioida eikä tietopohja palveluista ole aukoton. Nämä ehdotukset ovat kuitenkin hyvä pohja vammaislainsäädännön
uudistuksen jatkotyölle”, ministeri Rehula totesi.
Luonnos uudeksi vammaisten henkilöiden erityispalveluja
koskevaksi laiksi on tarkoitus saada lausunnoille keväällä
2017. Vammaispalvelulainsäädännön uudistamisella on liittymäkohtia myös sote- ja valinnanvapauslainsäädännön valmisteluun.
Lisätietoja
selvitysmies, toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä, Kynnys ry, p.
0500 503 516, etunimi.sukunimi@kynnys.fi
neuvotteleva virkamies Jaana Huhta, STM, p. 0295 163 407
neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina, STM, p. 0295
163 405
etunimi.sukunimi@stm.fi
Liitteet
Vammaispalvelujen vaihtoehtoiset säästöt. Selvitysmiehen
raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:58
Vammaispalvelujen vaihtoehtoiset säästöt. Selvitysmiehen
ppt-esitys tiedotustilaisuudessa.
Selvityshenkilön ehdotuksen säästölaskelmat
Peru tilaus
sosiaali- ja terveysministeriön verkkopalvelu | stm.fi |
viestinta@stm.fi
8) Terveisiä Vammaiskortti-hankkeesta!
Vammaiskortti-hanke etenee Suomessa varmoin askelin.
Helsingissä järjestämäämme vammaisjärjestöjen kuulemistilaisuuteen osallistui lokakuussa yli 40 eri toimijaa. Yhteistä
asiaa vietiin eteenpäin ryhmäkeskustelujen muodossa ja
saimme jälleen paljon arvokasta materiaalia hankkeen toteuttamiseksi. Olemme saaneet myös runsaasti ideoita
Vammaiskortin kehittämiseksi sähköpostitse ja kyselyllä,
jonka toteutimme alkusyksystä. Uusi kysely Vammaiskortin
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kriteeristöstä ja Vammaiskortilla saatavien hyötyjen tarpeen
kartoittamiseksi tehdään lähikuukausina. Linkki kyselyyn lähetetään myös teille.
Seuraavaksi haluamme kuitenkin kutsua yhteiseen keskusteluun mukaan myös palveluntarjoajat ja vammaiset ihmiset, heidän läheisensä ja avustajansa. Mitä kaikkia mahdollisuuksia eurooppalainen Vammaiskortti voisi tarjota vammaisille ihmisille, heidän avustajilleen ja saattajilleen? Mitä
hyötyä kortista voisi olla palveluntarjoajille kulttuuri-, liikenne-, liikunta-, ja muilla vapaa-ajan sektoreilla?
Järjestämme Vammaiskortin mahdollisuudet -tilaisuuden
perjantaina 2.12. klo 12.30-15.00 Helsingissä THL:n tiloissa
(Mannerheimintie 166).
Tilaisuus on maksuton ja sinne ovat tervetulleita kaikki
asiasta kiinnostuneet. Ohjelmassa on Vammaiskortti-hankkeen esittelyä, asiantuntijapuheenvuoroja (mm. VR) ja paneelikeskustelu. Tilaisuuden alussa on kahvitarjoilu.
Ilmoittauduthan mukaan 25.11. mennessä osoitteessa:
https://www.webropolsurveys.com/S/D740879039E557B8.p
ar
Lisätietoja tilaisuudesta ja marraskuun aikana tarkentuvan
ohjelman löydät täältä >>
Toivomme, että välitätte tietoa tilaisuudesta omissa kanavissanne ja omille verkostoillenne. Liitteenä tilaisuuden mainos
pdf-muodossa.
Alkuvuodesta 2017 järjestämme myös vastaavan tilaisuuden ruotsin kielellä.
Lisäksi järjestämme paikallisia Vammaiskortin mahdollisuudet -tilaisuuksia ensi vuonna Helsingin lisäksi myös Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa ja Rovaniemellä.
Jos omalla järjestöllänne tai paikallisyhdistyksellänne on
kiinnostusta olla mukana paikallisen tilaisuuden järjestämisessä, otamme mielellämme vastaan ideoita sähköpostitse
osoitteeseen vammaiskortti@kvps.fi. Esimerkiksi, jos tunnette paikallisia asiasta kiinnostuneita tahoja tai tilaisuudelle
sopivan tilan, olisi siitä meille suuri apu järjestelyissä.
Toivottavasti tavataan pian Vammaiskortti-hankkeen merkeissä!
Päätös

Vammaisneuvosto merkitsee yllä mainitut asiat tiedoksi.
---
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Muut asiat
VAMNEU 28.11.2016 § 36
1) Puurojuhla ikäihmisille ja mielenteveyskuntoutujille
Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Valon opiskelijoiden ja
nimetyn työryhmän kanssa. Jussi Kytömäki kertoi
tapahtumasta yleisesti. Merkitään tiedoksi.
2) Esteetön ulkoilutapahtuma järjestetään ensi vuonna
Jussi Kytömäki organisoi, keskustellaan seuraavassa
kokouksessa aiheesta.
Päätös

Hyväksyttiin.
---
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Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
VAMNEU 28.11.2016 § 37
Seuraava kokous pidetään 16.1.2016 klo 17.00.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05.
Päätös

Hyväksyttiin.
---
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