Anna Partasen ym. valtuustoaloite ilmaisen liikuntapassin myöntämisestä vammaisille
32/00.01.06/2022
Kvalt 31.01.2022 § 6
Selostus

Hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä Anna Partanen ym. jättivät
kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan aloitteen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
______________________

Hyvltk 12.04.2022 § 33
Selostus

Aloitteessa esitetään vammaisille outokumpulaisille ”ilmaista liikuntapassia”.
Aloitteessa ei kerrota, mitä tämä ”ilmaisuus” tarkoittaisi eli tavoitellaanko
kaupungin liikuntapalveluiden vai laajemmin kaikkien kaupungissa
liikuntapalveluita tuottavien tahojen palveluiden maksuttomuutta vammaisille
henkilöille. Kaupungin taksoissa www.outokummunkaupunki.fi/taksat on tällä
hetkellä alennettuja hintoja eri ryhmille. Hyvinvointipalveluiden tilavuokrissa alle
18-vuotiaat ja veteraanijärjestöt ovat nollamaksuluokassa, muut toimijat ovat
porrastettuna kolmeen maksuluokkaan. Uimahallissa lapsille, opiskelijoille,
eläkeläisille, invalideille, varusmiehille ja työttömille on edullisemmat taksat.
Kaikkien alennusryhmiin kuuluvien henkilöiden taloudelliset tilanteet ovat
luonnollisesti erilaisia. Esim. eläkeläisissä voi olla erittäin hyvin toimeentulevia
henkilöitä. Toisin kuin muut em. ryhmiin kuuluvat, vammainen henkilö voi olla
myös kokoaikaisessa työssä käyvä henkilö. Kattavaa selvitystä vammaisten
henkilöiden tuloista Outokummussa ei ole käytössä. Sotkanetin tilaston mukaan
Outokummussa oli 60 KELA:n maksaman vammaistuen saajaa vuonna 2021.
Lisäksi osa em. alennusryhmistä menee osin päällekkäin eli esim. lapsi ja
vammainen.
Vammaisneuvosto käsitteli asiaa 28.3.2022 §4. Vammaisneuvosto kannattaa
aloitetta ja pitää perusteltuna käyttää EU:n vammaiskorttia vammaisuuden
todistamiseen.
Invalidi on vanhentunut käsite, joka tässä yhteydessä tulee myös päivittää
hinnastossa.

Vaikutusarviointi

Liitteenä

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja, liikuntasihteeri

Lisätietoja

Hyvinvointijohtaja Jukka Orenius, 0447559240,
jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää:
1. että EU:n vammaiskortti toimii jatkossa vammaisuuden todisteena kaupungin
liikuntapalveluissa.
2. muuttaa hyvinvointipalveluiden taksoissa termin invalidi tilalle termin
vammainen.
3. antaa vammaiskorttia käyttävälle vammaiselle hinnaston mukaiset alennukset
sekä ilmaisen sisäänpääsyn avustajalle.
4. antaa edellä kerrotun vastauksena aloitteeseen ja toimittaa sen edelleen
kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Hyvinvointijohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Khall 19.04.2022 § 88
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle yllä olevan selvityksen
vastauksena valtuustoaloitteeseen ja edellyttää, että hyvinvointilautakunta
tarkastelee liikuntapalvelujen hinnaston tulevaan talousarvioon vuodelle 2023
kaikkien erityisryhmien osalta.
Samalla kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää todeta
valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Kvalt 25.04.2022
Päätös

