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VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021
Aika: 28.1.2021 klo 16.15 – 17.55
Paikka: Kaupungintalo tai teams-yhteydellä
Paikalla:
Marja-Leena Taavila pj
poissa
Janne Siltanen
varapuheenjohtaja
Risto Kaakinen
jäsen
Marja Helander
jäsen
poissa
Juho Seilola
jäsen
Pirkko Vaittinen
jäsen
poissa
Ritva Korhonen
jäsen
Anna-Liisa Nevalainen jäsen
Mikko Virtanen
jäsen
poissa
Susanna Koponen varajäsen
Hannu Huovinen
jäsen
Kirsi Öster
jäsen
Tero Harju
asiantuntija
Tiina Häyrinen
sihteeri
9 § Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Janne Siltanen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
Kokouksesta poissa pj Marja-Leena Taavila ja jäsenet Marja Helander, Pirkko Vaittinen ja
Mikko Virtanen. Paikalla varajäsen Susanna Koponen.
10 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen
11 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen (14.1.2021) muistion
hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio ja asialistalta poistettiin § 12 ja se siirrettiin
seuraavaan kokoukseen.
12 § Kuntavaalit 2021, äänestyspaikkojen esteettömyys
Vammaisneuvosto kutsuu kokoukseen 28.1.2021 keskusvaalilautakunnan edustajan
esittelemään kaupunginhallituksen vahvistamat ennakko- ja varsinaisen vaalipäivän
äänestyspaikat (sijainti ja esteettömyys). Lisäksi neuvosto pyytää selvitystä äänestyspaikalla
henkilökohtaisen avustajan toimintavaltuuksista sekä vaalipaikkojen esteettömistä
äänestyskopeista tai korvaavista ratkaisuista.
Kaupunginsihteeri Janne Mäki esitteli neuvostolle äänestyspaikat ja niihin tehdyt korjaukset
sekä Covid19 pandemiasta johtuvat toimet. Lisäksi kuultiin, että kaupungilla on tehty
esteettömät äänestyskopit jokaiselle ennakkoäänestyspaikalle.
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Jäsen Juho Seilola esitti, että äänestyspaikoille tehdään kuulovammaisia varten luettelo
toimista, jotka äänestäjän tulee tehdä äänestystapahtumassa. Ongelmatilanteissa
äänestysvirkailija voi näyttää kirjallista ohjetta äänestäjälle.
Janne Mäki luki vaalilaista kohdan, jossa selvitettiin kuka voi toimia äänestäjän avustajana.
”Äänestäjän pyynnöstä vaalitoimitsijan on avustettava häntä äänestämisessä. Henkilöt joiden
kyky tehdä äänestysmerkintä on oleellisesti heikentynyt, saavat käyttää myös itse
valitsemaansa avustajaa, ei kuitenkaan henkilöä joka on ehdokkaana asianomaisissa
vaaleissa tai joka on ehdokkaan puoliso, lapsi, vanhempi tai sisarus. Avustajan käyttäminen
koskee sokeiden ja muiden vammaisten lisäksi henkilöitä, joille esim. äkillinen sairaus on
aiheuttanut kyvyttömyyden tehdä äänestysmerkintä. Asia otetaan vaalivirkailijoiden
koulutustilaisuudessa esiin.
Jäsen Tero Harju esitti kuvan viime vaalien äänestyskontin rampista ja antoi ohjeistusta, miten
rampit tulee rakentaa vastaamaan esteettömyyden näkökulmasta. Janne Mäki edistää asiaa
konttien vuokraajien kanssa käytävissä neuvotteluissa.
13 § Vuoden 2020 toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelma 2021
Luonnokset toimitettu 14.1.2021 asialistan liitteenä. Kokous teki lisäyksiä
toimintakertomukseen ja lisäsi neuvoston oman arvioin vuodesta 2020.
Toimintasuunnitelmaan 2021 neuvoston nosti aiheita, joita tulevan neuvoston toivotaan
omassa toiminnassaan seuraavan.
14 § Vammaisten koronarokotustaksimatkat korvattava
Esitys kokouskäsittelyyn (Hannu Huovinen)
Koronavirusrokotusten käynnistyessä on varmistettava myös vammaisten ihmisten
mahdollisuus päästä rokotettavaksi. Kyse on kansalaisille maksutta tarjottavasta
rokotuksesta, jonka ottamiseen kannustetaan vahvasti.
Kaikki vammaiset ihmiset eivät kuitenkaan pysty liikkumaan rokotuspaikalle omatoimisesti.
Kun liikkuminen välttämättä vaatii kuljetuspalveluita kuten taksia tai invataksia, jonka
lähtötaksa saattaa olla helposti jo parikymmentä euroa, on uhkana, että vammaiset, joista
valtaosa on minimitoimeentuloturvan varassa, eivät pääse rokotuspaikoille. On huomioitava,
että kaikki vammaiset ihmiset, jotka saattavat kuulua vakavan tautimuodon suhteen
riskiryhmään eivät asu toimintayksiköissä, ja rokotteen saaminen edellyttää liikkumista
rokotuspaikalle. Vammaispalveluna myönnettävää kuljetuspalvelua ei saa käyttää
terveydenhuollon matkoihin.
Invalidiliitto ja Näkövammaisten liitto esittävät, että sosiaali- ja terveysministeriö säätää
koronavirusrokotteisiin tehtävät taksimatkat korvattavaksi niille vaikeasti toimintakyvyltään
rajoittuneille kansalaisille, jotka muutoin eivät kykene saavuttamaan rokotuspisteitä.
Invalidiliitto ja Näkövammaisten liitto katsovat tämän olevan laaja-alaisesti koko yhteiskunnan
edun sekä valtioneuvoston hybridistrategian mukainen toimenpide.
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Jäsen Mikko Virtanen toi sähköpostitse tiedoksi käymänsä keskustelun yhtymän kanssa ja
Päijät-Hämeen alueelle on sovittu käytänne: voi käyttää rokotuksessa käyntiin
asiointimatkan. Välityskeskukseen on toimitettu viesti, että rokotuskäynnit ovat sallittuja
kulkea näillä matkoilla.
15 § Kauden loput kokouspäivät
- helmikuu to 11.2
- maaliskuu to 18.3
- huhtikuu to 15.4
- toukokuu to 20.5
16 § Kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55
Muistion vakuudeksi
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