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25 § Vammais- ja esteettömyysasiamies
Vane 10.10.2017 § 19
Vaasan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 3.12.2007 (§ 128) varannut rahaa selvitykseen miten
Vaasassa jatkossa hoidetaan vammaisasia ja sen selvittämiseksi voidaanko vammaisasiamiehen ja
sosiaaliasiamiehen tehtävät yhdistää. Vammais- ja esteettömyysasiamiehen toimen perustamisesta ja
sen sijoituspaikasta käytiin kaupunginhallituksessa keskustelua vuonna 2008 (31.3.2008 § 144,
11.8.2008 § 324 ja 25.8.2008 § 351). Toimelle saatiin täyttölupa 1.10.2008 -31.12.2008. Toimen
sijoituspaikaksi päätettiin sosiaali- ja perhepalvelujen tulosalueelle. Toimi täytettiin 2.1.2009 lukien ja
se sijoitettiin aluksi sosiaali- ja perhepalvelujen alaisuuteen ja myöhemmin siirrettiin sosiaali- ja
terveyspalvelujen lakiosaston alaisuuteen samaan osastoon sosiaaliasiamiehen kanssa.
Vammaisneuvosto on, jo vuonna 2011 ehdottanut, että vammais- ja esteettömyysasimiehen toimi
siirrttäisiin keskushallintoon. Kaupungin hallitus on käsitellyt asiaa kokouksissaan 11.3.2013 § 107 ja
1.6.2015 § 239. Kaupungin hallitus päätti kokouksessaan 1.6.2015 siirtää vammais- ja
esteettömyysasiamihen toimen kaupungin keskushallinnon kaupunkikehityksen alaisuuteen 1.6.2015
lähtien.
Vammais- ja esteettömyysasiamiehen tehtävänä on edistää ja kehittää vammaisten henkilöiden
yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja perusoikeuksien toteuttamista, esteettömyyttä sekä palvelujen
saavutettavuutta yhteistyössä vammaisneuvoston, eri hallintokuniten, yksityisten palveluntuottajien ja
vammaisjärjestöjen kanssa. Asiamies toimii mm. vammaisneuvston sihteerinä ja valmistelijana sekä
osallistuu viikoittan rakennusvalvonnan katselmusasiamiesten kokouksiin.
Vammais- ja esteettömyysasiamiehen apuna on ollut kesäisin esteettömyydenkartoittajia.
Esteettömyydenkartoittaja harjoittelijaksi on työlistämisvaroin palkattu Julia Back ajalle 4.9.20174.3.2018.
Nykyinen vammais- ja esteettömyysasiamies siirtyy eläkkeelle 1.2.2018 ja sitä ennen ansaituille
lomapäiville 15.12.2017 lukien. Asiamiehen-toimen täyttölupa on saatu 1.1.2018 lukien. Toimi on
julistettu haettavaksi 4.-19.10.2017. Siitä on ollut lehti-ilmoitus Pohjalaisessa ja Vasabladetissa
sunnuntaina 8.10.201.
Päätösehdotus:
1. Merkitään tiedoksi
2. Valitaan haastatteluryhmään vammaisneuvoston puheenjohtaja ja yksi vammaisneuvoston järjestöedustaja.
Päätös:
1. Merkittiin tiedoksi
2. Valittiin haastatteluryhmään puheenjohtajan lisäksi Marjo Luomanen. Neuvosto ehdottaa, että
nykyinen vammasi- ja esteettömyysasiamise on mukana haastatteluissa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vane 28.11.2017

Hakijoita vammais- ja esteettömyysasiamiehen toimeen oli yhteensä 21, joista haastatteluun kutsuttiin
6 henkilöä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Haastattelut järjestettiin Sosiaali- ja terveyshallinnon Respa- kabinetissa torstaina 26.10 klo 14.3016.00 jolloin haastateltiin Paula Kullas ja Elin Strandberg. Strandbergin haastattelu tehtiin puhelimitse.
Tiistaina 30.10 klo 11-15.00 haastateltiin neljä henkilöä, Sanna Komsi, Johanna Luomala, Kirsi Kosonen ja Tarja Mäkitalo.
Haastatteluryhmän muodostivat kehitysjohtaja Susanna Slotte-Kock, vammaisneuvoston 10.10.2017
§ 19 valitsemat edustajat; puheenjohtaja Anne Salovaara-Kero, järjestöjen edustajana, vammaisneuvoston jäsen Marjo Luomanen sekä vammais- ja esteettömyysasiamies Tiina Mäki.
Haastatteluryhmän yksimielisen päätöksen mukaan hakijoista toimintaterapeutti (Ylempi AMK) Paula
Kullas on pätevin ja sopivin vammais- ja esteettömyysasiamiehen toimeen. Hänellä on koulutuksellisen pätevyyden lisäksi monipuolinen kokemus esteettömyydestä, vammaisten henkilöiden kohtaamisesta ja yhteiskunnallisen kiinnostuksensa sekä nykyisen tehtävän antama tieto kaupunkiorganisaation toiminnasta. Hänellä on ruotsin kielen taidon lisäksi hyvä englanninkielen taito, jotka hän osoitti
myös haastattelussa. Yksimielisesti valittiin varalle hallintotieteen maisteri Johanna Luomala, joka on
perehtynyt kesällä 2017 vammais- ja esteettömyysasiamiehen työhön. Hänellä on myös vahva kaupunkiorganisaation tuntemus. Perjantaina 17.11.2017 Paula Kullas ilmoitti, ettei ota tehtävää vastaan,
joten varalle valitulle Johanna Luomallalle on ilmoitettu asiasta ja kutsuttu toimen haltijaksi.
Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi
Päätös:
Merkitään tiedoksi ja todetaan, että Johanna Luomala on aloittanut 27.11.2017.
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26 § Vaasan asuntopoliittinen strategia 2018 - 2021
Vaasan asuntopoliittinen strategia 2018-2021 on työn alla, ja se viedään poliittiseen päätöksentekoon
vuoden 2018 alkupuoliskolla.
Strategia koostuu viidestä pääosiosta, jotka ovat maankäyttö, asuntotuotanto, asuntokanta, erityisryhmien asuminen ja kaupunginosat. Strategiassa tullaan esittämään useita esteettömyyden parantamista edistäviä toimenpiteitä. Strategian toimenpiteiden toteutumista seurataan seurantaraportin
avulla.
Asuntopäällikkö Jonas Nylén esittelee kokouksessa asuntopoliittista strategiaa.
Päätösehdotus:
Käydään keskustelua strategiasta ja evästetään asuntopäällikköä strategian toteuttamisessa.
Päätös:
Esitetään asuntopäällikölle, että vammaisneuvoston edustus tulee olla mukana suunniteltaessa ja kehitettäessä erityisryhmien asumista.
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27 § Vammaisneuvoston toimintasuunnitelman 2018
Uuden kuntalain mukaan vammaisneuvostot tulivat lakisääteisiksi 1.6.2017 lähtien. Vaasassa vammaisneuvosto on toiminut jo vuodesta 1988. Tuleva vuosi on 30- vuotiaan neuvoston juhlavuosi.
Vaasan kaupungin vammaisneuvosto on kaupungin eri lautakuntien jäsenten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden ja heidän omaistensa sekä vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.
Toiminta vuonna 2018
Hyväksytyn vammaispoliittisen ohjelman 2014–2017 ja ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisen edistäminen on vammaisneuvoston ydintehtäviä. Vaasan kaupungin esteettömyyssuunnitelman päivittämistyön jatkaminen ja nykyisen vammaispoliittisen ohjelman päivittäminen kuuluvat toimintavuoden tehtäviin yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden ja laajan kaupunkiorganisaatiota edustavien toimijoiden kanssa.
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017–2018, ”Energiaa ja hyvinvointia monimuotoisuudesta”
tuli voimaan 2017 alussa. Suunnitelman kaikkia toimijoita sitovat tavoitteet suunnittelukaudelle sekä
koko seuraavalle valtuustokaudelle ovat:
1) tasa-arvo ja yhdenvertaisuus strategiana ja menetelmänä kaikissa kaupungin toiminnoissa, suunnittelussa ja kehittämisessä
2) kohtaaminen ja vuorovaikutus, osallisuus ja kumppanuus
3) tasa-arvo- yhdenvertaisuusvaikutusten seurannan ja arvioinnin kehittäminen sekä
4) osaamisen vahvistaminen viestinnällä ja koulutuksella
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma (TAYV) vahvistaa vammaisneuvoston roolia. Toimintavuotena tulee kaupungin organisaatiolle voida tarjota koulutusta erilaisuuden kohtaamisesta, tiedottamisesta ja eri ryhmille suunnattuja koulutuksin esteettömyydestä. Kokemustoimijoiden rooli kouluttajina
ja apuna viemässä TAYV ohjelmaa käytännöntasolle vahvistuu. Kaupungin organisaatioista on nimetty saavutettavuuskoordinaattorit (entiset esteettömyys vastaavat), joiden roolia tulee edelleen toimintavuotena linkittää TAYV:n seuranta- ja arviointiryhmään.
Toimintavuonna vammaisneuvosto kiinnittää edelleen huomiota lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä, tarpeisiin. Toimintavuonna järjestetään laajassa verkostossa perheille toimintapäivä, jossa
kohdataan perheiden laajat verkostot sekä saadaan perheiltä palautetta toimintojen kehittämiseksi.
Vammaisneuvoston edustajien läsnäolo erilaisissa kehittämishankkeissa, osallistuminen seminaareihin ja työkokouksiin yhteistyökumppaneiden kanssa kuin myös medianäkyvyys ovat sopivia keinoja
edistää vammaispolitiikkaa ja esteettömyyttä sekä vaikuttaa asenteisiin. Yhteistyön virittäminen Uumajan kanssa esteettömyys ja järjestöyhteistyön kokemusten jakamiseksi vahvistaa myös alueemme
osaamista.
Vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisen esillä pitäminen on edelleen toimintavuoden kehittämistavoitteena. Vaasan kaupungin työllistämisstrategiassa esitetään huomioitavan myös vammaisten ja
osatyökykyisten työllistäminen. Tuetaan kaupungin eri organisaatioita vammaisten ja osatyökykyisten
nuorten kesätyöpaikkojen toteuttamiseksi.
Esteettömyyskartoituksia jatketaan vuoden 2018 aikana esim. palkkaamalla henkilöitä työvoimapoliittisin toimenpitein. Kartoituksia voi tehdä myös opinnäytetöinä tai opiskelijoiden kesätyönä. Vaasan
Seudun Yhdistysten järjestökeskuksen avulla tiedotetaan kehitettävistä palautemenetelmistä esteettömyyden esilletuomiseksi. Lisäksi kiinteistöyhtiöitä, asukasyhdistyksiä ja aluetoimikuntia aktivoidaan
esteettömyyskartoituksien tekemiseen (palvelutietovaranto). Kartoitusten tuloksia jaetaan esteetön
Vaasa sivuilla ja tilakohtaisina saavutettavuustietoina. Parannustarpeet listataan ja viedään asianosaisille tiedoksi.
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Kansainvälisenä esteettömyyspäivänä toukokuun toisena torstaina järjestetään tapahtuma asennevaikuttamisen merkeissä, jossa voi teemana olla joukkoliikenne kaikille sopivaksi. Kansainvälisen vammaistenpäivän vietossa vammaisneuvosto tekee tiivistä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Vammaisten
päivään voi yhdistää 30 -vuotisjuhlavuoden seminaarin jonka yhteydessä järjestöjen esittely. Vammaistenpäivänä palkitaan perinteisesti vuoden ”Asenne-edistäjä”, joka voi olla yksityinen henkilö, järjestö, yritys tai muu toimija.
Vammaisneuvoston rooli vaikuttajaverkostossa tuo toimintavuoteen vahvistavia elementtejä osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Vammaisneuvosto seuraa myös sote uudistuksen etenemistä.
Vammaisneuvosto pitää neljä kokousta ja sen lisäksi vammaisneuvostosta valittu esteettömyystyöryhmä kokoontuu noin kuusikertaa. Toimikunnan puheenjohtajalla ja sihteerillä on mahdollisuus osallistua koulutuksiin. Neuvosto esittää vuoden 2018 talousarvioon varattavaksi 7 500 euroa.

Päätösehdotus:
1. Käydään keskustelua toimintasuunnitelmasta
2. Hyväksytään vuoden 2018 toimintasuunnitelma
3. Esitetään haettavaksi 7 500 € vuoden 2018 toimintaan

Päätös:
1. Lisättiin toimintasuunnitelmaan tammikuulle yhteistyössä Vaasan Seudun Yhdistysten kanssa
järjestettäväksi liikkuminen kaupunkiympäristössä-tilaisuus. Tilaisuuteen pyydetään Taksi
Vaasan edustaja, paikallisliikenteen suunnittelija sekä liikennevalojen ohjaamiseen liittyvien
tägien suunnittelija Aripekka Pietiläinen.
2. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma yllämainitulla lisäyksellä
3. Esitetään talousarvioon varattavaksi 7500 € vuoden 2018 toimintaan
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§ 28 Esteettömyyssuunnitelma
Vaasan kaupungin edellinen esteettömyyssuunnitelma vuosille 2011-2015 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.9.2011. Sen konkreettiset toimenpide-ehdotukset on yhdistetty Vammaispoliittisen ohjelman 2014 – 2017 toimenpide-ehdotuksiin.
Kaupungin tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelmaa työstettiin vuonna 2016 ja se hyväksyttiin vuoden
2017 alussa. TAVY-ohjelman valmistuttua päätettiin siinä esille otettu esteettömyyssuunnitelman päivitys aloittaa.
Suunnitelmatyölle ei ole perustettu erillistä organisaatiota, vaan vuonna 2015 nimetyt esteettömyysvastaavat nykyiset saavutettavuuskoordinaattorit ovat linkki kaupungin eri toimialoilla työn eteenpäin
saattamisessa. Heidän rooli on toimia vammais- ja esteettömyysasiamiehen tukena koordinoimassa
esteettömyyssuunnitelman toteuttamista kunkin toimialan näkökulmat huomioon ottaen.
Vammaisneuvosto ja sen esteettömyystyöryhmä ovat mukana kommentoimassa ja kehittämässä
työtä käyttäjänäkökulma huomioiden.
Esteettömyydessä on kyse periaatteesta, jonka mukaan rakennettu ympäristö, palvelut, viestintä ja liikenne ovat kaikkien saavutettavissa siten, että jokainen yksilö iästä, sukupuolesta, terveydentilasta ja
sosiaalisesta, psyykkisestä tai fyysisestä toimintakyvystä riippumatta voi toimia ympäristössä ja käyttää
palveluja. Esteetön toimintaympäristö ei erottele ihmisiä heidän toimimiskykynsä perusteella, vaan helpottaa kaikkien ihmisten liikkumista ja toimimista, asumista, työntekoa ja vapaa-ajan viettoa.
Esteettömyys ei ole pelkästään liikkumiseen liittyvä asia, vaan esteettömyys merkitsee turvallisuutta ja
laatua. Se kertoo ajattelutavasta, oikeista asenteista ja erilaisuuden huomioon ottamisesta. Mahdollisimman monelle soveltuvia ympäristöjä saadaan aikaan ottamalla suunnittelussa huomioon liikkumisen
ohella näkemiseen, kuulemiseen, kommunikaatioon ja aistimiseen liittyvät näkökulmat. Otettaessa samanaikaisesti huomioon eri ryhmien tarpeet ei luoda uusia esteitä joillekin toisille henkilöille. Esimerkiksi
suojatien reunakivettömyys on hyvä ratkaisu pyörätuolia tai rollaattoria käyttävälle henkilölle tai pyöräilijälle, mutta se ei sovellu näkövammaiselle henkilölle, koska reunakivi toimii hänelle johdattavana elementtinä.
Esteettömyyden rinnalla käytetään yleisesti saavutettavuus -termiä. Saavutettavuus koostuu useista
osa-alueista, rakennetun ympäristön esteettömyydestä, saavutettavuudesta eri aistien avulla, tiedon ja
viestinnän saavutettavuudesta, taloudellisesta saavutettavuudesta sekä sosiaalisesta ja kulttuurisesta
saavutettavuudesta. Ollakseen saavutettava kohteen, palvelun tai tarjonnan on oltava myös mahdollisimman esteetön eli erilaisten ihmisten käyttöön soveltuva. Saavutettavuus perustuu ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun ja syrjimättömyyteen. Ketään ei saa asettaa muita huonompaan asemaan syntyperän, iän, sukupuolen, vamman tai muun henkilön ominaisuuteen liittyvän syyn takia. Esteettömyys
parantaa ihmisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa, se edistää ihmisoikeuksien
toteutumista sekä vähentää syrjintää ja syrjäytymistä.
Toimialojen/tulosalueiden tulee tarkistaa omat esteettömyyteen vaikuttavat toimintansa ja varmistaa
esteettömyyden huomioon ottaminen kaikissa prosessiensa vaiheissa. On mietittävä, miten esteettömyys toteutuu omassa yksikössä ja miten sitä voitaisiin parantaa tulevaisuudessa.
Esteettömyyssuunnitelman etenemistä kullakin toimialalla seuraa vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä. Sen valmistumista seurataan ja kommentoidaan myös vammaisneuvoston kokouksissa.
Päätösehdotus:
1. Käydään keskustelua esteettömyyssuunnitelmasta
2. Merkitään tämänhetkinen tilanne tiedoksi
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Päätös: Päätösehdotuksen mukaan
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29 § Kuljetuspalveluiden uudistaminen Vaasan kaupungissa
Vane 14.2.2017 1 §, 9.5 2017 § 11 ja 28.11.2017 § 29

Kuljetuspalvelujen uudistamisessa on kyse kuljetuspalvelujen kokonaisvaltaisesta koordinoinnin ja
kustannustehokkuuden lisäämisestä sekä asiakasprosessien kehittämisestä. Logistiikkapäällikkö
Jouni Vuorenmaa esittelee asian kokouksessa.
Päätösehdotus:
Käydään asiasta keskustelua ja annetaan lausunto käyttäjien tarpeista sekä esitetään käyttäjien
edustajaa pyydettäväksi mukaan kuljetuspalveluiden uudistamista suunnittelevaan työryhmään.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukaan.

Vane 9.5.2017 § 11

liite

Kaupunginhallitus on päättänyt 7.12.2015, että kuljetuksia tullaan jatkossa ohjaamaan ulkoisen
palveluntarjoajan toimesta ja sen sekä erilaisten kuljetuspalveluiden hallinnointi- ja järjestämisvastuu
siirretään Vaasan kaupungin kuljetustoimistolle. Toimenpiteillä pyritään turvaamaan nykyiset palvelut
sekä parantamaan palvelun laatua.
Jatkossa, 1.6.2017 lukien kaikki Vaasan kaupungin maksamat taksi- ja invataksimatkojen tilaukset
tapahtuvat samasta taksikeskuksen numerosta 06-3203745 (Vaasan Ula-taksi). Kuulovammaiset voivat tilata kuljetuksen myös tekstiviestillä numerosta 044 332 4238. Vähästäkyröstä tilaukset numeroihin: Kyrönmaan lähettipalvelu Oy Kytönen puh. 0500-160000 tai Haanpään Taksit / Taksi Vähäkyrö
040 086 6968
Vammaisneuvoston työryhmä on käsitellyt yhdessä kuljetuspäällikön sekä sosiaali- ja perhepalvelujen
työntekijöiden, johtavan sosiaalityöntekijä Tiina Järvelän sekä sosiaaliohjaaja Maarit Pekkarisen
kanssa kuljetuspalvelujen muutosta. Vammaisneuvoston työryhmää kokouksessa 21.4.2017 edustivat
puheenjohtaja Anne Salovaara-Kero ja sihteeri Tiina Mäki. Marjo Luomanen ja Kurt Jäntti olivat estyneitä. Keskustelun tuloksena työstettiin asiasta tiedote ja päivitetty ohje lähetettäväksi kaikille 1 800
kuljetuspalvelun käyttäjälle. Päätettiin myös velvoittaa taksin kuljettajat käymään kokemustoimijoiden
kanssa yhteistyössä järjestettävä koulutus syksyn 2017 aikana. Koulutuksia pyritään järjestämään
useampi, että mahdollisimman moni kuljettaja pääsee osallistumaan koulutukseen.

Päätösehdotus:
1. Merkitään tiedoksi kuljetuspalvelujen uusi numero
2. Merkitään tiedoksi muutoksesta lähetettävä saatekirje ja päivitetyt ohjeet
3. Valitaan työryhmä suunnittelemaan taksinkuljettajille syksyllä 2017 järjestettävää koulutusta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Päätös:
1. Merkittiin tiedoksi kuljetuspalvelujen uusi numero kantakaupungissa
2. Merkittiin tiedoksi muutoksesta lähetettävä saatekirje ja päivitetyt ohjeet
3. Valittiin työryhmään Marjo Luomanen, Ritva Hagelberg, Helle Pellinen, Anne Salovaara-Kero ja
vammais- ja esteettömyysasiamies suunnittelemaan taksinkuljettajille syksyllä 2017 järjestettävää
koulutusta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vane 10.10.2017 § 20
Uudesta 1.6.2017 käyttöönotetusta kuljetuspalvelukäytännöstä käytiin runsaasti keskustelua kesänaikna. Uuteen järjestelmään on oltu tyytymättömiä. Distriktföreningen Vasa Svenska Synskadade
r.f lähetti kirjallisen lausunnon oman alueensa kunnille, etteivät ryhtyisi Vaasan tapaiseen uudistukseen, (kirje kokouksessa nähtävänä). Sosiaali- ja terveyslautakunta otti asian käsittelyyn heti ensimmäisessä kokouksessaan kesän jälkeen 29.8.2017 § 75 ja antoi tehtäväksi tehdä seuraavaan kokoukseen ehdotuksen uusiksi käytänteiksi ja ohjeiksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asian
12.9.2017 § 78.
Vammaisneuvoston järjestöjä edustavat KH:n (14.8.2017) nimeämät jäsenet käsittelivät sosiaali- ja
terveyslautakunnan 12.9.2017 tekemää ehdotusta 14.9.2017 erillisessä aiheeseen liittyvässä kokouksessa. Työryhmä hyväksyi yksimielisesti tehdyt muutokset; inva-taksin käyttäjät saavat tilata taksin
suoraan taksi yrittäjiltä, yhdensuuntaisen matkan yhteydessä voi olla lyhyt enintään 10 minuutin pysähdys ja vakiotaksioikeutta voi anoa kirjallisesti erityisen painavista syistä sosiaali- ja terveystoimen
sosiaalityöntekijöiltä ja päätökset tehdään yksilöllisen harkinnan ja palvelutarpeen arvioinnin perusteella Esimerkkejä vakiotaksin saamiseksi:
 jos matkan katsotaan vaarantuvan tai estyvän kokonaan ilman vakiotaksia
 kommunikaatiovaikeudet ja käyttää taksia myös yksin
 vaikeat käytöshäiriöt
Uudesta muutoksesta on tiedotettu mediaa ja liitteenä olevaa esitettä on jaettu kansalaisinfoon, terveysasemille, ikäkeskukseen ja Vaasan Seudun Yhdistyksille sekä haluttaessa se toimitetaan käyttäjille ja aina uudet asiakkaat saavat sen.
Vaasan Aivohalvauskerho piti kaikille yhdistyksille yhteisen kuljetuspalveluinfon 3.10 Vuorikeskuksessa, jossa Jouni Vuorenmaa oli kertomassa uudistuksesta.
Taksinkuljettajille ja kaupungin henkilökuljetuksia tekeville työntekijöille on järjestetty kaksi pilotti koulutusta erityisasiakkaan kohtaamisessa. Ensimmäinen koulutus järjestettiin 7.9.2017 klo 16-19 ja siitä
saaduin palauttein parannettu toinen koulutus 14.9.2017 klo 16-19. Koulutukseen osallistuminen on
lisätty taksinkuljettajien laatukuljettajasopimukseen. Koulutus on tärkeä kuljettajille kun ns. tuttutaksi
oikeutta ei uudessa ohjeessa ole ja kurssin käyneet ovat oikeutettuja ottamaan vastaan kaikkia tilauksia (Kela, Sote, koulukyydit, ennakkotilaukset, yhtiön sopimat ajot). Koulutuksia järjestetään lisää mahdollistamaan se kaikille nykyisille taksinkuljettajille. Järjestöjen työryhmä teki, 14.9.2017, koulutuksen
osallistujien määrän kasvattamiseksi uuden ehdotuksen koulutuksen toteuttamiseksi. Koulutukset toteutetaan 12. ja 25.10.2017 klo 16.15-19.15 sekä marraskuussa 2017. Ohjelma kokouksessa nähtävänä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Päätösehdotus:
1. Merkitään tiedoksi vammaisneuvoston puheenjohtajan ja järjestöedustajien kokousmuistio
14.9.2017.
2. Merkitään tiedoksi kuljetuspalvelujen 1.10.2017 voimaan astunut uudistus
3. Merkitään tiedoksi kuljettajakoulutusohjelma
Päätös:
Päätösehdotuksen mukaan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vane 28.11.2017 § 28
Vammaisneuvoston edustajina kuljetustyöryhmässä ovat Anne Salovaara-Kero, Kurt Jäntti, Marjo
Luomanen ja vammais- ja esteettömyysasiamies. Työryhmä kokoontuu parittomien kuukausien ensimmäisenä maanantaina klo 9.30, VSYn-tiloissa. Työryhmä ottaa mielellään palautetta kuljetusten
toimivuudesta. Kuljetuspalveluita koskevat kysymykset ja palautteet voi myös osoittaa suoraan Vaasan kaupungin kuljetustoimistolle: terhi.hautalahti@vaasa.fi
Työryhmän kokouksessa 6.11.2017 tuli esille, että taksikeskuksella ei ole kaikista kuljetettavista tietoa
niin sanotussa profiilissa. Viikoittain on tilattu pyörätuolitakseja ja profiilissa ei näitä näy. Myöskään
näkövammaisuudesta ei taksikeskuksella ole tietoa käyttäjäprofiilissa. Asiakkaan palveluun ja oikeanlaiseen kohtaamiseen tarvitaan lisätietoja sosiaalitoimesta. Taksia tilattaessa on asiakkaan hyvä itse
kertoa eritystarpeistaan varmistaakseen oikeanlaisen taksin tai palvelun.
Taksi uudistuksella haettiin säästöjä ja niitä on saatu, esim. lokakuussa 2017 oli 1600 ajoa vähemmän kuin vuonna 2016. Myös matkojen hinnat ovat laskeneet aluksi 2,50 € ja nyt 1,30 € vähemmän
per matka, kun edellisenä vuonna. Osaksi syy säästöihin on se, että Kela-korvattavia matkoja sairaalaan tai terveyskeskukseen on jäänyt huomattavasti pois ja ne ovat saaneet oikean laskutusosoitteen
Kelassa.

Päätösehdotus:
1. Merkitään tiedoksi kuljetuspalvelutilanne
2. Esitetään aikuissosiaalityölle, että päivittävät taksikeskukseen profiilit salassapitovelvollisuuden
huomioiden, niin että kuljetuspalvelujen sujuvuus paranee ja oikeanlaiset taksit kohtaavat asiakkaan.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukaan.
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30 § Tehdyt esteettömyyskartoitukset
Vane 10.10.2017 § 18 ja 28.11.2017 § 30

Vammais- ja esteettömyysasiamiehen apuna on ollut kesällä 2017 neljä kesätyöntekijää, Julia Back,
Lina Karlsson, Krister Linnas ja Johanna Luomala esteettömyydenkartoittajina. Tarkoiutuksena oli
saada esteettömyystiedot Suomi.fi -palvelutietovarantoo (PTV). Ohjeita esteettömyystietojen
viemiseksi palvelutietovarantoon ei enakkotietojen mukaan saatukaan toukokuussa eikä ole saatu
vielä syyskuussakaan.
Kesätyöntekijät keskittyivät muuhun esteettömyydenkartoittamiseen ja tekivät mm. alla mainitut
kartoitukset:
 Vaasan Kaupungin nuorisotilojen esteettömyyskartoitukset 2016-2017, Julia Back, Krister
Linnas ja Tiina Mäki
 Paikallisliikenteen kokeilu, Julia Back ja Krister Linnas
 Vaasan keskustan julkiset WC:t, päivitetty 17.5.2017
 Vaasan kaupungin keskustan katujen risteysten kartoitus, Julia Back ja Krister Linnas
 Hotellien esteettömyys Vaasan kaupungissa, Krister Linnas, Lina Karlsson ja Johanna
Luomala
Lisäksi on tehty kaksi opinäytetyötä keväällä 2017:
Vaasan ulkoilualueiden esteettömyysselvitys, Case Onkilahti, Juha Paahtio
Teatteria kaikille, Vaasan kaupunginteatterin esteettömyys ja saavutettavuus, Aino Haarala
Raportit ovat nähtävänä kokouksessa.
Päätösehdotus:
1. Merkitään kartoitukset tiedoksi
2. Toimitetaan Vaasan Kaupungin nuorisotiloja koskeva kartoitus teknisten liikelaitosten johtokunnalle
tiedoksi ja toimenpiteitä varten
3. Toimitetaan paikallisliikenne kokeilu raportti ja Vaasan kaupungin keskustan katujen risteysten kartoitus-raportti tekniselle lautakunnalle tiedoksi ja toimenpiteitä varten.
4. Todetaan, että hotellien esteettömyyskartoitus on toimitettu Visit Vaasalle sekä hotelleille tiedoksi.
5. Todetaan, että opinnäytetyöt on saatettu puistotoimeen ja vapaa-aikatoimeen sekä teatterille tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaan.
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Vane 28.11.2017 § 30
Esteettömyydenkartoittaja harjaittelija Julia Back on jatkanut reunakivein kartoittamista kaupungin
alueella. Uusi kartoitus yhdistetään kesällä tehtyyn Vaasan kaupungin keskustan katujen risteysten
kartoitukseen, jossa tekijöinä olivat Julia Back ja Krister Linnas. Kartoitusraporttit nähtävänä
kokouksessa.
Vammaisneuvston esteettömyysryhmä kävi kokouksessaan 14.11.2017 läpi listan ja esittävät
reunakivien kunnostuksen aloitettavaksi seuravista risteyksistä:
 Teknisen viraston edessä (s.21), kuva 13 s. 23
 Övninsskolan ja Tikanojan talo (s. 10), kuva 10 s. 14
 Kirkon ja Ritzin suojatie (s. 24), kuvat 7,8 ja 9 s. 26
 Ritzin ja apteekin suojatie (s. 24), kuvat 4,5 ja 6 s. 26
 Lyseon ja kirkon välinen suojatie (s. 24), kuvat 1 ja 2 s. 26
 Museokadun ja Koulukadun eteläinen suojatie (s. 28), kuvat 5 ja 6 s. 29
 Museokadun ja Koulukadun pohjoinen suojatie (s. 28), kuvat 3 ja 4 s.29
 Rewell Center – Kaupungintalo (s. 30), kuvat 1, 2 ja 3 s. 31
 Kaupungintalo – Loftet (s. 30), kuva 5 s. 31
 Vaasa Day Spa, Raastuvankatu (s. 7), kuva 13 s 9
 Vaasa Day Spa – Leipätehdas, Hietasaarenkatu (s. 7), kuva 16 s. 9

Päätösehdotus:
1. Merkitään kartoitukset tiedoksi
3. Toimitetaan Vaasan kaupungin keskustan katujen risteysten kartoitusraporttit tekniselle
lautakunnalle tiedoksi, toimenpiteitä varten ja huomioitavaksi edellämainittu priorisointi
kunnostustöiden aloittamisessa.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaan.
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31 § Kansainvälinen ihmisoikeuksien päivä
Kansainvälisen vammaistenpäivän (3.12) vietossa vammaisneuvosto tekee tiivistä yhteistyötä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Vammaisten päivä toteutetaan ihmisoikeuksien päivä huomioiden.
Päätapahtuma on tänä vuonna poikkeuksellisesti maanantaina 11.12. Yhteistapahtumalla vahvistetaan myös TAVY (tasa-arvo ja yhdenvertaisuus) -suunnitelman toiminnallisia tavoitteita ja tapahtuma
tukee myös toimintavuonna voimaan astunutta osallistumisohjelmaa. Ideana on olla mukana kasvattamassa uutta sukupolvea, joka kasvaa hyväksymään ja ymmärtämään erilaisuuden ja löytää vapaaehtoistyön luonnollisena elämäntapana. Vammaistenpäivänä palkitaan perinteisesti edelleen vuoden
”Asenne-edistäjä”. Ehdotukset asenne-edistäjäksi tehdään vammaisneuvoston seuraavassa kokouksessa 29.11.2017.
Vane on valinnut päivän suunnitteluryhmään kokouksessaan 14.2 § 5 Raija Koiviston, Marjo Luomasen ja Ritva Hagelbergin.
Ihmisoikeuspäivään liittyvää ohjelmaa on eripuolilla kaupunkia 27.11.2017 – 7.1.2018. Ohjelmarunko:
KAUPUNGIN KIRJASTO
27.11-17.12 aineistonäyttely ihmisoikeuksista
VAASA OPISTO
8.12 klo 9 - 15 Luennot ja runoja ihmisoikeuksista, Helsingin ja Jyväskylän yliopistosta luennoitsijat
YLIOPISTO
kansainvälisille -opiskelijoille mustaherukkamehua, suklaata ja kulttuurista keskustelua ihmisoikeuksista.
VUORIKESKUS, taidekäytävä (Vuorikatu 2-4)
11.12.2017 – 7.1.2018, Tarja Wegeliuksen taidenäyttely teemalla ihmisoikeudet – yhdessä erilaisia.
Näyttelyn avajaiset 11.12. kello 13:00
REWELL CENTER
11.12 klo 14 - 18, juontaja Ivanka Capova
tapahtuman avaus kansanedustaja Joakim Strand
* muotinäytös, jossa erityisryhmien edustajat mannekiineina
* musiikkia, Rokkikoulu
* tanssiesitys, Vaasan Somalinaisten kehitys ry
* musiikkia, Kuulaopiston oppilaat Lassi ja Leevi Alahäivälä ja Datero Digilogrupp ja Rokki kitarat
* kuorolaulua, Sudanilaiset naiset ja lapset
* musiikkia, Roikan pojat
Lisäksi:
* Kirjaston Laina-pyörä ihmisoikeuskirjallisuuden kanssa
* Seittinuoret kertovat toiminnastaan ja jakavat esitteitään
* Yleisön mielipiteet ihmisoikeuksista, VAMK oppilaat
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi tämänhetkinen ohjelmasuunnitelma
Päätös:

Päätösehdotuksen mukaan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Vane 28.11.2017 § 31
Ihmisoikeuspäivän päivitetty ohjelma liitteenä.
Esitetään kokouksessa ehdotus asenne-edistäjäksi perusteluineen. Annetaan asenne-edistäjälle
Tarja Wegeliuksen lahjoittama taulu.

Päätösehdotus:
1. Merkitään tiedoksi ohjelmasuunnitelma.
2. Kutsutaan asenne-edistäjä ihmisoikeuspäivän tilaisuuteen
Päätös:
1. Merkittiin tiedoksi ohjelmasuunnitelma.
2. Kutsutaan asenne-edistäjäksi valittu Vaasan kaupungin viheralueyksikön edustaja ihmisoikeuspäivän tilaisuuteen klo 14.50.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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32 § Ilmoitusasiat
Vaasan Kuurojen Yhdistys ry antoi vammaisneuvostolle 120 vuotisjuhlassaan 11.11.2017 viirin numero
6
Vaasan Seudun Yhdistyksillä avoimet ovet 27.11.2017 klo 17-18
Valtakunnalliset vammaisneuvosto päivät Helsingissä 14.12.2017 klo 9.30-16.15
Tägin käyttöönotto-opastus 14.12.2017 klo 14.00 osoitteessa Pitkäkatu-Korsholmanpuistikko
Lausuntopyyntö 17.11.2017; Luonnos ympäristöministeriön ohjeeksi rakennuksen esteettömyydestä
(YM3/601/2017)
Kulttuuri- ja liikuntaltk on käsitellyt vammaisneuvoston julkilausuman kokouksessaan 14.11.2017 § 40
Media
Vaasanikkuna 18.10.2017
Pohjalainen 26.10.2017
Vasabladet 27.10.2017
Pohjalainen 29.10.2017
Vaasanikkuna 8.11.2017
Tiedotteet löytyvät kansiosta kokouksessa.

Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi ja esitetään, että uusi vammais- ja esteettömyysasiamies, Johanna Luomala, osallistuu vammaisneuvostopäiville Helsingissä 14.12.2017

Päätös:
Päätösehdotuksen mukaan.
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33 § Muut mahdolliset asiat
Nykyisen vammais- ja esteettömyysasiamiehen eläkekahvit tarjotaan 15.12.2017 klo 13.30 Nykytaiteenmuseo Kuntsissa. Tervetuloa!

Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.

Päätös:
Päätösehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 25-33

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla:
Pykälät

HLL 5 §:n 2 mom. ja 13 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehtnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Hankintayksikön
päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintalain 80-83 §:n
mukaan hankintayksikölle kirjallisen vaatimuksen hankintaoikaisusta.
Kunnallisvalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Hallintovalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Valitusaika kunnallis- ja hallintovalituksessa on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Hankintaoikaisu: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitus markkinaoikeuteen: Pykälät
Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Valituskirja

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Vaatimus hankintaoikaisusta ja muutoksenhaku markkinaoikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Valituskirjassa on ilmoitettava
valittajan nimi, ammatti, asiunkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus
siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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