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Vammaisneuvoston kokous 10.12.2021 

 

Aika:   Perjantai 10.12.2021 klo 12.35 

Paikka:  Virastotalo, Harjukatu 21, kokoushuone 217 

Läsnä:  Pia Tirronen, puheenjohtaja 

  Tanja Hakala, varapuheenjohtaja 

  Pertti Leppänen, jäsen 

  Sirkka Painilainen, jäsen 

Kari Saarinen, jäsen 

Eleanora Mäkinen, jäsen 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:40. Todetaan vammaisneuvoston kokouksen 

laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

2. VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 

Vammaisneuvosto kävi läpi toimintasäännön päivittämisen, asia saatetaan  

kaupunginhallituksen kokoukseen käsiteltäväksi. 

 

3. ERITYISRYHMIEN UIMAHALLIKORTTI 

Erityisryhmien uimahallikortista tehty kuntalaisaloite vuonna 2016. Kaupungin www-

sivuilla nyt maininta erityisryhmien uimahallikortista: 

Erityisryhmien kymmenen kerran kortin myöntämisperusteeksi voidaan lukea 

KELA-kortin tunnukset:  

Keuhkosairaudet, tunnus 203  

Diabetes, tunnus 103  
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Epilepsia (diagnoosi G40), tunnus 111  

Lihastauti, tunnus 108  

Krooninen verenpainetauti, tunnus 205  

MS-tauti (diagnoosi G35), tunnus 109 tai 303  

Parkinsonin tauti, tunnus 110  

Psykiatriset sairaudet, tunnus 112 tai 188  

Reuma, tunnus 202  

Sepelvaltimotauti, tunnus 206  

Sydämen vajaatoiminta, tunnus 201  

Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila, tunnus 127  

 

KELA-korttia näyttämällä kymmenen kerran erityisryhmien uintikortin voi 

lunastaa uimahallin lipunmyynnistä kulloinkin voimassa olevaan hintaan. Lisäksi 

tulee suorittaa sarjakorttimaksu. 

 

Huomioitava, että uimahallin kassalla oltava tieto erityisryhmien kortista ja 

salassapitovelvollisuudesta. Henkilökunta tulee  perehdyttää erityisryhmien kortin 

käytöstä.  

Tämä saatetaan tiedoksi liikuntatoimeen. 

Lisäksi vammaisneuvosto toivoo tiedotetta kuntalaisille liikuntapalveluista. 

 

Erityisryhmien huomioiminen koronarajoitusten aikana: Vammaisneuvosto korostaa 

säännöllisten uimahallikäyntien tärkeyttä kuntoutumisen ja toimintakyvyn kannalta 

myös koronarajoitusten aikana. 
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4. VAMMAISPALVELUOHJELMA VUODELLE 2022 

Vammaispalveluohjelman päivityksestä vuodelle 2022 päättää perusturvalautakunta 

kokouksessaan 14.12.2021.  

Perusturvajohtajan päätösesitys: Päivitetään vammaispalveluohjelma vuodelle 2022 

vammaistyön johtajan ja vammaisneuvoston toimesta. Ohjelman päivittämistä varten 

pyydetään palvelualueilta ja hyvinvointityöryhmältä lausunnot päivitystä varten. 

Päivitystyö tehdään helmikuun loppuun 2022 mennessä. 

 

5. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Vammaisjärjestöjen yhteistyökokous pidetään keskiviikkona 16.2.2022 klo 14.00. 

Seuraavassa vammaisneuvoston kokouksessa valmistellaan yhteistyökokousta. 

 

Kutsutaan seuraavaan vammaisneuvoston kokoukseen Infrapalveluiden johtaja Jussi 

Pesonen. 

 

TuomiLogistiikan keskustelutilaisuus kuljetuspalveluista pidettiin 2.12.2021.  

Keskustelutilaisuudessa esilletulleita asioita: 

Kalustomäärän riittävyydessä on ollut haasteita, mikä johtuu mm yhdistelykiellosta. 

Kuohken jonotusajat ovat olleet osittain pitkiä syksyn aikana. Puhelinlinjojen 

ruuhkaisuuteen ovat vaikuttaneet mm. yhdistelykielto ja yleinen kuljettajapula. 

Autopulan vuoksi kyytejä on jouduttu laittamaan runsaasti ns. ylivuodon kautta 

Tampereen Aluetaksin toiminta-alueella. 

Kuljetusten yhdistelykielto jatkuu ainakin 31.12.2021 saakka. 

Kuljettajien ammattitaidossa on ollut puutteita näkövammaisten kohtaamisessa. 

Jokaisen kuljettajan tulee kyetä ottamaan asiakkaan tarpeet huomioon. Tarvittaessa 

kuljettajille järjestetään koulutusta. 
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Asiakasmaksulain muutoksen myötä kuljetuspalveluiden omavastuita ei jatkossa 

makseta kuljettajalle, vaan ne laskutetaan jälkikäteen. Sotejohtajien kokouksessa on 

linjattu, että omavastuut maksetaan kuljettajille hyvinvointialueelle siirtymiseen asti. 

Vammaisneuvosto katsoo, että omavastuiden periminen jälkikäteen ei palvele 

kuljetuspalveluasiakkaita, nykyinen järjestelmä on toimivampi asiakasnäkökulmasta 

katsottuna.  

 

Autojen turvavarusteluissa on ollut puutteita. Mm. niskatuet tarvitaan 

kuljetuspalveluasiakkaille.  Vammaisneuvoston puheenjohtaja tekee Kuohkelle kyselyn 

turvavarusteita. 

 

Kehitysvammaisten loma-ajan hoidosta on tullut palautetta. Vammaisneuvosto 

kiinnittää huomioita siihen, että kehitysvammaisten ja nepsylasten loma-ajan hoito 

tulee järjestää eri tiloissa.  

 

Vammaisneuvosto painottaa, että henkilökohtaisen avun ostopalvelu ja palveluseteli 

tuottajien työntekijöille tulisi asiakasturvallisuuden vuoksi järjestää vähintään 

hätäensiapuakoulutusta. Lisäksi työnantajana toimiville henkilökohtaisen avun 

asiakkaille tulisi järjestää työnantajakoulutusta. 

 

Keskusteltiin vammaisneuvoston kokoonpanosta ja todettiin yksimielisesti, että 

vammaisneuvoston edustajia tulisi olla kaikista vammaryhmistä, erityisesti 

näkövammaisista.  

 

6. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava vammaisneuvoston kokous pidetään torstaina 13.1.2022 virastotalolla, 

kokoushuone 301. 
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7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30. 

 

 

Muistion kirjasi Kirsi Lempiäinen-Pellinen, vammaisneuvoston sihteeri 

 


