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Vammaisneuvoston kokoonpano 
 

Turun kaupunginhallitus nimeää kymmenjäsenisen vammaisneuvoston kaksivuotiskaudek-
si. Vammaisneuvostossa ovat edustettuina kaupungin eri luottamusmieselimet ja paikalliset 
vammaisjärjestöt.  

 
Turun vammaisneuvosto on perustettu 12.11.1981. Vammaisneuvoston toiminta perustuu 
lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, jossa säädetään 
myös kunnallisista vammaisneuvostoista (380/87 § 13). Turussa kaupunginhallitus nimeää 
vammaisneuvoston, jossa sen toimintaohjeen mukaan on viisi vammaisjärjestöjen edusta-
jaa sekä edustajat hyvinvointi-, sivistys, vapaa-aika- sekä ympäristötoimialalta. Kaupungin-
hallitus pyytää esitykset jäsenistä Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry:ltä ja edellä mai-
nittuja aloja edustavilta lauta- ja johtokunnilta.   
 
Kaupunginhallitus asetti päätöksellään 3.6.2013 vammaisneuvoston vuosiksi 2013–2014. 
Puheenjohtajaksi nimettiin vammaisneuvoston toimintaohjeen mukaisella vuorotteluperiaat-
teella järjestöjen edustajana Pirkko Heino ja varapuheenjohtajaksi kaupungin edustajana 
Timo Nurmio. 
 
Vammaisneuvosto 2013–2014 
 
Varsinaiset jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet 
Pirkko Heino, pj.  Tapio Jokinen 
Turun Seudun Selkäyhdistys ry Lounais-Suomen Diabetes ry  
 
Timo Nurmio, varapj.  Vuokko Puljujärvi-Seila 
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta 
 
Heikki O Haulisto  Leila Häkkinen 
Polioinvalidit ry, V-S osasto Turun Seudun Invalidit ry 
 
Pirjo Seppälä  Riitta Merenheimo-Laine 
Lounais-Suomen Diabetes ry Mielenterveysyhdistys Itu ry 
 
Olli Nordberg   Satu Gustafsson 
Kynnys ry   Turun Seudun Reumayhdistys ry 
 
Markku Vuorinen  Seppo Maikola 
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry Turun Seudun Parkinsonyhdistys ry 
 
Emmi Lehtinen  Mette Karlsson 
Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 
Jaakko Mäkelä  Alpo Lähteenmäki 
Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 
Matti Raho    Jani Rusi 
Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta  
 
Merja Jämsäläinen  Sari Ahola 
Liikuntalautakunta  Liikuntalautakunta 
 
 Vammaisneuvoston sihteerinä on toiminut VTM Rita Salviander, joka toimii Turun kaupun-
gin sosiaaliasiamiehenä. 
 
 
 
 

Vammaisneuvoston tehtävät 
 

 



Vammaisneuvoston tarkoituksena on edistää yhteistoimintaa viranomaisten, vammaisten 
henkilöiden ja vammaisjärjestöjen välillä ja edistää vammaisten henkilöiden edellytyksiä 
elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.  

 
Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoista osallistumista 
yhteiskunnan eri toimintoihin kuten koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, lii-
kunta-, kulttuuri- ja harrastustoimintaan. Vammaisneuvoston tavoitteena on, että vammais-
ten ihmisten tarpeet otetaan huomioon kuntalaisten elinoloihin vaikuttavassa suunnittelussa 
ja tehtyjen ratkaisujen toimeenpanossa ja siihen, että kunnan yleiset palvelut soveltuvat 
myös vammaiselle henkilölle.  

 
Vammaisneuvosto toteuttaa toimintaohjeensa mukaisia tehtäviään 

• tekemällä yhteistyötä eri tahojen kuten kaupungin luottamusmieselinten ja viran-
omaisten sekä vammaisjärjestöjen kanssa mm. järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia ja 
neuvotteluja 

• suullisin ja kirjallisin aloittein ja esityksin 
• tiedottamalla vammaisia koskevista asioista. 

 
Vammaisneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun 
ottamatta. Vammaisneuvosto kokoontui yhdeksän kertaa vuonna 2014 sekä järjesti kaksi 
yhteiskokousta Turun alueella toimivien vammaisjärjestöjen kanssa.  
 
Vammaisneuvostolla on käytössään määräraha Turun kaupungin konsernihallinnossa. 

 
Yhteistyö ja tilaisuudet vuonna 2014 

 
Vammaisneuvosto on toimintavuonna käynyt keskustelua mm. ajankohtaisista asioista 
vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa, osallisuuden edistämisestä ja kehittämi-
sestä Turussa, vanhuspalveluista Turussa sekä esteettömyyttä lisäävistä toimenpiteistä eri 
viranomaisten kanssa.  
 
Turun kaupunginjohtajan nimeämä työryhmä on valmistellut Turun esteettömyysohjelmaa 
edellisen esteettömyysohjelman jatkeeksi. Vammaisneuvosto ja Turun seudun esteettö-
myysasiamies lähettivät kyselyn vammaisjärjestöille koskien valmisteilla olevan esteettö-
myysohjelman sisältöä. Vammaisneuvosto käsitteli järjestöiltä saamiaan vastauksia, jotka 
tullaan ottamaan huomioon esteettömyysohjelmaa suunniteltaessa. Järjestöjen vastauksis-
sa tuli esille myös asioita, joiden osalta vammaisneuvosto käsitteli näitä erillisinä asioina. 
Näitä oli mm. pyöräilyreitistö Humalistonkadulla ja kaupunginteatterin perus- ja uudistamis-
hanke.   
 
Vammaisneuvosto käsitteli vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen järjestämistä ja mahdollis-
ten optiovuosien käyttöön ottamista. Kuljetuspalvelusopimus oli voimassa 1.10.2012–
30.9.2014. Sopimukseen sisältyi optio ajalle 1.10.2014–30.9.2015. Vammaisneuvosto esitti 
vammaispalvelutoimistolle mielipiteenään, että optiovuotta ei tulisi käyttää. Vammaisneu-
vosto totesi kuitenkin, että jos asiassa päädytään toisenlaiseen ratkaisuun, seuraaviin asi-
oihin tulisi kiinnittää huomiota: 
Kalusto 
- auton nostolaitteiden tulee olla turvallisia (esim. 2-pilarinen hissi) 
- invatakseja tulee olla tarpeita vastaava määrä verrattuna esteettömiin autoihin 
- VW Caddyjen tulee olla tasalattiaisia 
Henkilökunta ja palvelu 
- henkilökunnan tulee olla ammattitaitoista ja palvelun asiakaslähtöistä 
- henkilökunnan tulee taitaa Suomen virallisia kieliä niin, että matkustajalla ja kuljettajalla 
on yhteinen kieli 
- sovitut ajot tulee hoitaa täsmällisesti 
 
Vammaisneuvosto käsitteli arkkitehti Pauno Narjuksen selvityksen pohjalta Turun kaupun-
ginteatterin korjaus- ja laajennushankkeessa esteettömyyden toteutumiseen liittyviä asioita. 
Vammaisneuvosto antoi tiedoksi arkkitehti Pauno Narjukselle Kuuloyhdistys ry:n jäsenistöl-
tään keräämän palautteen sekä kiinnitti huomion mm. seuraaviin asioihin: 
- esteetön pysäköinti ja esteetön kulku ajoradalta jalkakäytävälle invataksien jättöpaikoilla  



- kuvailutulkkauksen mahdollistaminen 
- valaistus, valonauhat portaisiin 
- ajankohtainen opastus myös visuaalisesti 
- inva-wc:n kalusteiden valinta 
- kohokartat 
- taiteilijoitten esiintymistiloihin esteetön kulku ja inva-wc 
- pyörätuolipaikat isossa salissa 
 
Vammaisneuvoston toimintaohjeen mukaan sen tulee kutsua vammaisjärjestöt kahdesti 
vuodessa yhteiseen kokoukseen. Kevätkauden kokouksen aiheena oli esteettömyyteen liit-
tyvät asiat, esteettömyysasiamiehen esittely, toimenkuva ja valmisteilla oleva esteettö-
myyssuunnitelma. Syyskauden yhteiskokouksen aiheina olivat kuuden suurimman kaupun-
gin vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden palvelujen vertailut. Lisäksi kokouksessa 
esiteltiin uudet kaupungin työntekijät: potilasasiamies Merja Lamminen ja liikuntapalvelu-
vastaava Johanna Friman.  Kevätkauden kokouksessa tuotiin tiedoksi vammaisneuvoston 
toimintakertomus edelliseltä vuodelta ja syyskauden kokouksessa toimintasuunnitelma 
seuraavalle vuodelle.  
 
Turussa toimivia vaikuttajaryhmiä vammaisneuvoston lisäksi ovat lastenparlamentti, nuori-
sovaltuusto, vanhusneuvosto sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta. Konsernihal-
linnossa toimii asiakkuudet ja osallisuus –yksikkö, joka koordinoi mm. vaikuttajaryhmien yh-
teistyötä. Vaikuttajaryhmien edustajat ovat kokoontuneet yhteisiin palavereihin. Konserni-
hallinto järjesti Turun vaikuttajaryhmien voimaannuttamispäivän, johon vammaisneuvostos-
ta osallistuivat esteettömyysasiamies ja sihteeri.  
 
Vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto ovat aiemmin sopineet yhteistyön muodoista, mm. 
yhteisistä kokouksista. Vuonna 2014 vammaisneuvosto käsitteli kokouksissaan vanhus-
neuvostossa käsitellyt asiat. Vammaisneuvosto käsitteli myös muissa vaikuttajaryhmissä 
käsiteltyjä asioita.  
 
Vammaisneuvosto on toimintavuonna myös tutustunut mm. Turun avustajakeskuksen toi-
mintaan, Turun TULE-tietokeskukseen , Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ajankohtaisiin 
asioihin ja hissittömien talojen kartoitukseen.  
 
Liitteessä 1 on lueteltu yksityiskohtaisesti yhteistyömuodot vuonna 2014. 
 
Vammaisneuvoston jäseniä on edustettuna muissa ryhmissä, kuten mm. Turun ja Kaarinan 
ev.lut. seurakunnan vammaisneuvostossa. Luettelo edustuksista on liitteessä 4. 
 
 

Aloitteet, esitykset ja lausunnot 
 
Vammaisneuvoston näkökulmia eri viranomaisille on tuotu esille kirjallisten esitysten lisäksi 
suullisesti mm. vammaisneuvoston kokouksissa. Vammaisneuvoston tekemät lausunnot ja 
esitykset on lueteltu liitteessä 2. 
 
Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut kilpailutettiin syksyllä 2014. Vammaisneu-
vosto teki esityksen siitä, mihin kriteereihin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelu-
jen kilpailuttamisessa tulisi sen mielestä kiinnittää huomiota. Esityksessä kiinnitettiin huo-
miota mm. seuraaviin seikkoihin: 
 
- Vähimmäisvaatimuksena Valviran valvontaohjelmassa vammaisten henkilöiden ympäri-
vuorokautisista asumispalveluista esitetyt vaadittavat/suositeltavat tasot 
- varaudutaan kriteereissä itsemääräämisoikeuslain voimaantuloon 
- laatutekijöinä huomioidaan se, miten toteutetaan asiakkaiden kuuleminen, asiakaspalaut-
teen kerääminen, niiden käsitteleminen ja tiedoksiannot palautteiden johdosta 
- palvelujen tuottajilta pyydetään konkreettiset esimerkit yksilöllisyyden toteutumisesta yksi-
kössä 
- huomioidaan esteettömyys kokonaisuudessaan ja osallistumisen mahdollistavat kulkuyh-
teydet. Asuminen tulee järjestää muun asutuksen keskellä. 
- asukkaat sijoitetaan kahden hengen huoneisiin ainoastaan heidän niin toivoessaan 
- Turvallisuuteen liittyvät seikat, myös mm. kalusteiden valinta ja sijoittaminen 



- Henkilökunnan monialainen koulutus 
- laatutekijöiden painoarvoa arviointiperusteena tulisi painottaa aiempaa enemmän 
 
Turun kaupungin koulu- ja palveluverkkoon suunniteltiin muutoksia. Vammaisneuvosto esit-
ti kaupunginhallitukselle huolensa siitä, että suunnitelmassa ei oltu huomioitu varhaiseri-
tyiskasvatuksen ja erityisopetuksen piirissä olevien lasten ja heidän perheidensä tarpeita. 
Esimerkiksi kunnallisen päivähoidon tehostetussa tuessa on noin 380 lasta ja erityisessä 
tuessa noin 25 lasta, joiden päivähoito edellyttää erityisiä järjestelyjä ja erityiskoulutettua 
henkilökuntaa.  
 
Vammaisneuvosto on antanut suullisia ja kirjallisia lausuntoja tai selvityspyyntöjä mm. säh-
kömopoista palvelulinjan busseissa, invataksien pysähtymisestä jalkakäytävälle, vaikea-
vammaisten kuljetuspalvelujen ulottumisesta myös Naantaliin ja pysäkkikuulutuksista linja-
autoissa ja pysäkeillä.  
 
  

Tiedottaminen 
 
Vammaisneuvoston toimintakertomus 2013 lähetettiin tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä 
kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä vammaisjärjestöille. 
 
Turun kaupungin kotisivulla www.turku.fi on tietoa vammaisneuvostosta, mm. vammaispo-
liittinen ohjelma, toimintakertomuksia ja vammaisneuvoston toimintasääntö. Otsikon pää-
töksenteko ja talous alla on vammaisneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat. Vammaisneuvos-
tolle avattiin sähköposti vammaisneuvosto@turku.fi.  

   
Koulutus 
  

Vammaisneuvostolla on budjetissaan varattu määräraha jäsenten osallistumiseen koulu-
tukseen. Vammaisneuvoston jäsenet osallistuivat eri tahojen järjestämiin koulutustilaisuuk-
siin, jotka on lueteltu liitteessä 3.  

 
Vammaisneuvoston kokouksissa käsiteltyjä asioita 

 
Vammaisneuvosto kokoontuu kesäkuukausia lukuun ottamatta noin kuukauden välein. 
Vammaisneuvoston kokouksissa käsiteltyjä asioita on lueteltu liitteessä 5. Asiakohtia koko-
uksissa vuonna 2014 oli 87. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIITE 1 
 
YHTEISTYÖ 
 
Päivämäärä Osallistujat Asia 
20.2.2014 Vammaisneuvoston kokouksessa tu-

losaluejohtaja Jukka Juvonen, vammais-
palvelujohtaja Kaisa Kiiski ja vammaispal-
velusuunnittelija Anita Lehtonen 

Ajankohtaiset asiat vammaispalveluis-
sa ja kehitysvammahuollossa 

http://www.turku.fi/
mailto:vammaisneuvosto@turku.fi


20.2.2015 Vammaisneuvoston kokouksessa arkkiteh-
ti Pauno Narjus LPR-Arkkitehdit Oy:stä 

Turun kaupunginteatterin korjaus- ja 
laajennushanke 

20.3.2014 Vammaisneuvoston kokouksessa Avusta-
jakeskuksen toiminnanjohtaja Sirke Sal-
mela  

Avustajakeskuksen toiminta 
Henkilökohtaisen avun järjestäminen 
ns. avustajatoimintana 

22.3.2014 Puheenjohtaja Pirkko Heino Iholiiton pa-
neelissa 

Paneelin aiheena: Potkua paikalliseen 
vapaaehtoistoimintaan ja yhteistyöhön 

14.3.2014 Vaikuttajaryhmien palaveri 
sihteeri Rita Salviander 

Vaikuttajaryhmien toiminta, toiminta-
ohjeet, yhteistyö 

8.4.2014 Palaveri henkilökohtaisesta avusta, vam-
maispalvelutoimiston ja vammaisneuvos-
ton edustajat 

Henkilökohtaisen avun järjestämista-
vat 

10.4.2014 Vammaisneuvoston kokouksessa Turun 
TULE-tietokeskuksesta projektivastaava 
Sini-Kukka Malmberg ja projektityöntekijä 
Päivi Saarinen 

Turun Seudun Selkäyhdistys ry:n, Tu-
run Seudun Nivelyhdistys ry:n Turun 
Seudun Reumayhdistys ry:n ja Turun 
Seudun Osteoporoosiyhdistys ry:n 
kumppanuushankkeen toiminnan esit-
tely 

10.4.2014 Vammaisneuvoston kokouksessa erityis-
huoltopiirin johtaja Seija Aaltonen 

KTO kehitysvamma-alan tuki- ja 
osaamiskeskuksen ajankohtaiset asiat 

15.5.2014 Vammaisneuvoston kokouksessa palvelu-
johtaja Seija Arve 

Vanhuspalvelut Turussa 

22.5.2014 Toimintaohjeen mukainen vammaisneu-
voston ja vammaisjärjestöjen yhteiskokous 

Mm. esteettömyysasiamiehen esittely 
ja valmisteilla oleva esteettömyys-
suunnitelma sekä vammaisneuvoston 
toimintakertomus vuodelta 2013 

4.6.2014 Vaikuttajaryhmien palaveri, 
sihteeri Rita Salviander 

Vaikuttajaryhmien toiminta, toiminta-
ohjeet, yhteistyö 

16.10.2014 Vammaisneuvoston kokouksessa osalli-
suuden erityisasiantuntija 

Osallisuuden edistäminen ja kehittä-
minen Turussa 

16.10.2014 Vammaisneuvoston kokouksessa Turun 
ammattikorkeakoulun opiskelija Tapio Sa-
volainen 

Hissittömien talojen kartoitus Turussa 

lokakuu Olli Nordberg, Jaana Solasvuo ja Markku 
Vuorinen 

Uusien linja-autopysäkkien esteettö-
myyden tarkistaminen 

lokakuu Heikki O Haulisto, Olli Nordberg, Jaana 
Solasvuo ja Markku Vuorinen 

Ohjeet esteettömästä äänestyspaikas-
ta 

13.11.2014 Vammaisneuvoston kokouksessa liiken-
neinsinööri Jaana Mäkinen ympäristötoi-
mialalta 

Humalistonkadun pyöräily-yhteyden 
suunnitelmien esittely 

20.11.2014 Toimintaohjeen mukainen vammaisneu-
voston ja vammaisjärjestöjen yhteiskokous 

Kuuden suurimman kaupungin vam-
maispalvelulain mukaiset palvelut ja 
tukitoimet 2013 
Kuuden suurimman kaupungin kehi-
tysvammahuollon palvelujen ja kus-
tannusten vertailu 2013 
Vammaispalvelujohtaja Kaisa Kiiski 
Vammaispalvelusuunnittelija Anita 
Lehtonen 
Potilasasiamies Merja Lammisen esit-
tely 
Liikuntapalveluvastaava Johanna Fri-
manin esittely 

19.11.2014 Turun kaupungin turvallisuussuunnitelman 
alatyöryhmän kokouksessa kuultavana 
sihteeri Rita Salviander 

Turvallisuus asumispalveluissa, vam-
maisneuvoston kannanotot 

 
 
 
ALOITTEET, ESITYKSET JA LAUSUNNOT SEKÄ VASTAUKSET ESITYKSIIN         LIITE 2 
 



Päivämäärä Asia Kohde 
23.1.2014 Turun vammaisneuvoston toimintakertomus vuodelta 

2013 
kaupunginhallitus, lauta- 
ja johtokunnat 

23.1.2014 Tiedustelu tarkemmista ongelmakohdista koskien mm. 
yhteydensaantia esim. tekstiviestillä tai sähköpostilla, 
taksin tilaus tekstiviestillä, viittomakieliset työntekijät 

Turun Kuurojenyhdistyk-
sen ja Kuuloyhdistyksen 
edustajat 

20.2.2014 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun optiovuosien käyt-
täminen sekä kuljetuspalvelun järjestämisessä varteen 
otettavia seikkoja 

Vammaispalvelutoimisto 

20.2.2014 Vammaisneuvoston kokouksen yhteydessä kannanotot 
Turun kaupunginteatterin korjaus- ja laajennushank-
keen esteettömyyteen 

Arkkitehti Pauno Narjus 

20.2.2014 Sähkömopot linja-autossa, saatu kannanotto Trafista Vammaispalvelujohtaja, 
joukkoliikennejohtaja, 
joukkoliikennesuunnittelija, 
TYKS:n apuvälineyksikkö   

15.5.2014 Tiedustelu mahdollisesta sakottamisesta invataksien 
pysähtyessä jalkakäytävälle asiakkaan ajoneuvosta 
poistuessa tai siihen noustessa 

Kiinteistöliikelaitos, val-
vonta 

15.5.2014 Esitys vaikeavammaisten kuljetuspalvelumatkojen ulot-
tumisesta Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon lisäksi 
Naantaliin 

Sosiaali- ja terveyslauta-
kunta 

15.5.2014 Positiivinen palaute esim. pääkirjastossa olevasta toi-
mivasta äänestyskopista 

Keskusvaalilautakunta 

4.9.2014 Lausunto kehitysvammaisten henkilöiden asumispalve-
lujen kilpailuttamisessa huomioitavista kriteereistä 

Vammaispalvelutoimisto 

13.11.2014 Esitys vammaisneuvoston asettamisesta vuosille 2015–
2016 

Kaupunginhallitus 

13.11.2014 Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Osallisuuden erityisasian-
tuntija 

13.11.2014 Vammaisneuvoston kannanotto Humalistonkadun pyö-
räily-yhteyteen  

Liikenneinsinööri Jaana 
Mäkinen 

4.12.2014 Esitys siitä, että vammaispalvelutoimistoon hankitaan 
kännykkä, johon mm. kuurot henkilöt voivat lähettää 
tekstiviestin ja että nimetään vastuullinen työntekijä, 
joka huolehtii siitä, että kännykkään tulleet viestit välite-
tään oikealle taholle  

Vammaispalvelutoimisto 

4.12.2014 Esitys varhaiserityiskasvatuksen ja erityisopetuksen 
piirissä olevien lapsien tarpeiden huomioimisesta koulu- 
ja päivähoidon palveluverkon muutoksista päätettäessä 

Kaupunginhallitus 

4.12.2014 Esitys siitä, että otetaan käyttöön näkövammaisten ja 
heikkonäköisten henkilöiden liikkumisen helpottamisek-
si pysäkkikuulutukset linja-autoissa ja pysäkeillä kuulu-
tukset esim. kaiuttimen kautta  

Turun kaupunkiseudun 
joukkoliikennelautakunta 

 
 
 
 
 
 
KOULUTUS/TILAISUUDET     LIITE 3 
 
Päivämäärä Tilaisuus, osallistujat Järjestäjätahot 
30.-31.1.2014 Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 

Pirkko Heino, Timo Nurmio, Rita Salviander 
THL, STM, Suomen Kuntaliitto, 
Assistentti.info 

20.3.2014 Miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030 -
verkostoseminaari 
Emmi Lehtinen 

Invalidiliiton Esteettömyyskes-
kus ESKE, Vanhustyön kes-
kusliitto ja ympäristöministeriö  

12.6.-13.6.2014 Vammaistutkimuspäivät  
Heikki O Haulisto, Emmi Lehtinen ja Pirjo Sep-
pälä 

Turun yliopisto 



13.5.2014 Seminaari vammaispalvelulain mukaisesta hen-
kilökohtaisesta avusta 
Emmi Lehtinen, Markku Vuorinen ja Rita Sal-
viander 

Varsinais-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskus Oy VASSO Ab 

24.-25.9.2014 Henkilökohtaisen avun päivät 
Emmi Lehtinen, Pirjo Seppälä 

STM, valtakunnallinen vam-
maisneuvosto, Kuntaliitto, AS-
PA, THL, Assistentti.info  

4.11.2014 Seminaari kuntoutuksen vaikuttavuudesta - kuu-
lemmeko lapsen ja perheen äänen? 
Jaakko Mäkelä 

KTO kehitysvamma-alan tuki- 
ja osaamiskeskus sekä Varsi-
nais-Suomen ja Satakunnan 
kuntoutuksen asiakasyhteistyö-
toimikunta 

28.11.2014 Turun vaikuttajaryhmien voimaannuttamispäivä 
Jaana Solasvuo, Rita Salviander 

Konsernihallinto, asiakkuudet 
ja osallisuus 

25.11.2014 Seminaari esteettömyydestä 
Heikki O Haulisto 
Olli Nordberg  
Markku Vuorinen 

Valtakunnallinen vammaisneu-
vosto 

27.11.2014 Helppo liikkua –päivät Turussa 
Heikki O Haulisto, Olli Nordberg, Markku Vuori-
nen ja Jaana Solasvuo 

Invalidiliiton Esteettömyyskes-
kus ESKE ja Vanhustyön kes-
kusliitto  

28.11.2014 Vaikuttajaryhmien voimaannuttaminen 
Jaana Solasvuo, Rita Salviander  

Konsernihallinto 
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Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien 
kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunta 

Olli Nordberg (Kynnys ry) 
 

Kaupunginjohtajan nimeämä esteettömyystyöryhmä Heikki O Haulisto, Rita Salviander 

Finavia – lentokenttien esteettömyys 
 

Merja Jämsäläinen, Heikki O Haulisto,  
 

Turun ja Kaarinan ev.lut. seurakunnan vammaisneu-
vosto 

Pirjo Seppälä ja Markku Vuorinen 

Turku Kaikille -portaali Olli Nordberg 

Impivaaran esteettömyystyöryhmä Merja Jämsäläinen, Olli Nordberg, Heikki O 
Haulisto ja Markku Vuorinen 
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Vakiokokousasiana esteettömyysasiamiehen ajankohtaiset asiat 
Vakioasiana valtakunnallisen vammaisneuvoston pöytäkirjat ja tiedotteet kunnallisille vammaisneuvos-
toille 
Vakioasiana vammaisia henkilöitä koskevien asioiden käsittely lauta- ja johtokunnissa 
Valtakunnallisen vammaisneuvoston vastaus Turun vammaisneuvoston sähköautoja koskevaan tiedus-
teluun 
Vammaisneuvoston toimintakertomus vuodelta 2013 
Vammaisjärjestöille tehdyn esteettömyyskartoituksen tulokset 
Keskustelu vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista 
Sosiaali- ja terveyslautakunta – Omaishoidon asiakasraadin perustaminen 
Turun kaupungin strategiatyö – Yhteenveto sidosryhmätilaisuuksien keskusteluista 
Ajankohtaiset asiat vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa 



Turun kaupunginteatterin korjaus- ja laajennushanke 
Sähkömopot linja-autossa 
Vammaisten asumisen ihmisoikeusasiakirja 
Avustajakeskuksen toiminta 
Vammaisneuvoston ja vammaisjärjestöjen kevätkauden yhteiskokouksen aihe 
Uuden esteettömyysasiamiehen esittely 
Sosiaali- ja terveyslautakunta – Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen 
sekä sotaveteraanien kuljetuspalvelujen sopimusten jatkaminen ajalle 1.10.2014–31.8.2016 
Turun TULE –tietokeskuksen toiminta 
KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen ajankohtaiset asiat 
Seminaari henkilökohtaisesta avusta 
Vanhuspalvelut Turussa 
Sosiaali- ja terveyslautakunta – Vammaispalvelulain mukaisen avustajapalvelujärjestelmän muutos  
Taksien pysähtyminen jalkakäytävälle 
Henkilökohtaisen avun päivät 
Sosiaali- ja terveyslautakunta – Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen kilpailuttaminen 
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun omavastuuosuudet eräisiin seutukuntiin 1.7.2014 
VAMPO-esittely ja kuulemistilaisuus 
Vammaisneuvoston syyskauden 2014 kokoukset 
Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen kilpailuttaminen 
Sosiaali- ja terveyslautakunta – Selvitys vammaispalvelulain mukaisten invataksikuljetusten toteutumi-
sesta 
Vanhusneuvostossa käsitellyt asiat 
Valtakunnallisessa vammaisneuvostossa käsiteltyjä asioita, kooste vanen pöytäkirjoista 
Henkilökohtaisen avun ostaminen yksityisiltä yrityksiltä 
Osallisuuden edistäminen ja kehittäminen Turussa 
Hissittömien talojen kartoitus Turussa 
Vammaisneuvoston toteutuneet kustannukset elokuussa 2014  
Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 29.-30.1.2015 
Valtakunnallisen vammaisneuvoston seminaari esteettömyydestä 
Seminaari kuntoutuksen vaikuttavuudesta – kuulemmeko lapsen ja perheen äänen? 
Humalistonkadun pyöräily-yhteyden suunnitelmien esittely 
Esitys kaupunginhallitukselle vammaisneuvoston asettamisesta vuosille 2015-2016 
Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2015 
Kehitysvammaisten asumisohjelman keskustelutilaisuus 
sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitelty: aloite tasa-arvoisesta liikkumismahdollisuuksien takaamises-
ta vammaisille henkilöille  
Yhteyden saaminen sosiaalihuoltoon tekstiviestillä 
Turun kaupungin kouluverkko ja päivähoidon palveluverkko 
Muissa vaikuttajaryhmissä käsiteltyjä asioita: lastenparlamentti, nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, 
omaishoitajien asiakasraati 
Palaute vaikuttajaryhmien voimaannuttamispäivästä 
Pysäkkikuulutukset 
 


	TURUN VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTA
	2014
	Vammaisneuvoston kokoonpano
	Vammaisneuvoston tehtävät
	Vammaisneuvosto toteuttaa toimintaohjeensa mukaisia tehtäviään
	Vammaisneuvostolla on käytössään määräraha Turun kaupungin konsernihallinnossa.
	Yhteistyö ja tilaisuudet vuonna 2014
	Vammaisneuvosto on toimintavuonna käynyt keskustelua mm. ajankohtaisista asioista vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa, osallisuuden edistämisestä ja kehittämisestä Turussa, vanhuspalveluista Turussa sekä esteettömyyttä lisäävistä toimenpiteist...
	Turun kaupunginjohtajan nimeämä työryhmä on valmistellut Turun esteettömyysohjelmaa edellisen esteettömyysohjelman jatkeeksi. Vammaisneuvosto ja Turun seudun esteettömyysasiamies lähettivät kyselyn vammaisjärjestöille koskien valmisteilla olevan estee...
	Vammaisneuvosto käsitteli vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen järjestämistä ja mahdollisten optiovuosien käyttöön ottamista. Kuljetuspalvelusopimus oli voimassa 1.10.2012–30.9.2014. Sopimukseen sisältyi optio ajalle 1.10.2014–30.9.2015. Vammaisneuvost...
	Kalusto
	- auton nostolaitteiden tulee olla turvallisia (esim. 2-pilarinen hissi)
	- invatakseja tulee olla tarpeita vastaava määrä verrattuna esteettömiin autoihin
	- VW Caddyjen tulee olla tasalattiaisia
	Henkilökunta ja palvelu
	- henkilökunnan tulee olla ammattitaitoista ja palvelun asiakaslähtöistä
	- henkilökunnan tulee taitaa Suomen virallisia kieliä niin, että matkustajalla ja kuljettajalla on yhteinen kieli
	- sovitut ajot tulee hoitaa täsmällisesti
	Vammaisneuvosto käsitteli arkkitehti Pauno Narjuksen selvityksen pohjalta Turun kaupunginteatterin korjaus- ja laajennushankkeessa esteettömyyden toteutumiseen liittyviä asioita. Vammaisneuvosto antoi tiedoksi arkkitehti Pauno Narjukselle Kuuloyhdisty...
	- esteetön pysäköinti ja esteetön kulku ajoradalta jalkakäytävälle invataksien jättöpaikoilla
	- kuvailutulkkauksen mahdollistaminen
	- valaistus, valonauhat portaisiin
	- ajankohtainen opastus myös visuaalisesti
	- inva-wc:n kalusteiden valinta
	- kohokartat
	- taiteilijoitten esiintymistiloihin esteetön kulku ja inva-wc
	- pyörätuolipaikat isossa salissa
	Vammaisneuvoston toimintaohjeen mukaan sen tulee kutsua vammaisjärjestöt kahdesti vuodessa yhteiseen kokoukseen. Kevätkauden kokouksen aiheena oli esteettömyyteen liittyvät asiat, esteettömyysasiamiehen esittely, toimenkuva ja valmisteilla oleva estee...
	Turussa toimivia vaikuttajaryhmiä vammaisneuvoston lisäksi ovat lastenparlamentti, nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta. Konsernihallinnossa toimii asiakkuudet ja osallisuus –yksikkö, joka koordinoi mm. vaikutt...
	Vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto ovat aiemmin sopineet yhteistyön muodoista, mm. yhteisistä kokouksista. Vuonna 2014 vammaisneuvosto käsitteli kokouksissaan vanhusneuvostossa käsitellyt asiat. Vammaisneuvosto käsitteli myös muissa vaikuttajaryhmissä ...
	Vammaisneuvosto on toimintavuonna myös tutustunut mm. Turun avustajakeskuksen toimintaan, Turun TULE-tietokeskukseen , Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ajankohtaisiin asioihin ja hissittömien talojen kartoitukseen.
	Liitteessä 1 on lueteltu yksityiskohtaisesti yhteistyömuodot vuonna 2014.
	Vammaisneuvoston jäseniä on edustettuna muissa ryhmissä, kuten mm. Turun ja Kaarinan ev.lut. seurakunnan vammaisneuvostossa. Luettelo edustuksista on liitteessä 4.
	Aloitteet, esitykset ja lausunnot
	Tiedottaminen
	Vammaisneuvoston toimintakertomus 2013 lähetettiin tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä vammaisjärjestöille.
	Koulutus
	Vammaisneuvoston kokouksissa käsiteltyjä asioita
	LIITE 1
	YHTEISTYÖ
	VAMMAISNEUVOSTON JÄSENTEN EDUSTUS MUISSA RYHMISSÄ  LIITE 4

