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HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2011 - 2012

Helsingin vammaisneuvosto on Helsingin kaupungin ja sen alueella toimivien
vammaisjärjestöjen ja yhteisöjen pysyväisluonteinen yhteistyöelin.  Se toimii
vammaispalvelulain tarkoittamana vammaisneuvostona, jonka tehtävät on
määritelty kaupunginhallituksen hyväksymässä toimintasäännössä.
Neuvoston jäseninä on luottamushenkilöitä, viranhaltijoita ja
vammaisjärjestöjen edustajia.

Kaupunginhallitus on asettanut toimikaudeksi 2011 – 2012
vammaisneuvoston, johon kuuluu 19 jäsentä (paikalliset vammaisjärjestöt 10,
virastot 5, luottamushenkilöt 4). Puheenjohtajana on toiminut Iiro Auterinen ja
varapuheenjohtajana Timo Lehtonen. Sosiaaliviraston osoittama sihteeri on
ollut vammaisasiamies Reija Lampinen.

Vammaisneuvoston työvaliokunta 2011 ja 2012
Iiro Auterinen, pj.
Timo Lehtonen, varapj.
Pirkko Hyvärinen
Riitta  Jolanki
Timo Martelius

Vammaisneuvoston toiminta ja tehtävät

Toimikautenaan vammaisneuvoston työvaliokunta kokoontui muutamia kertoja
laajennettuna pohtimaan isompia asiakokonaisuuksia (esim. terveyspalvelut ja
apuvälinehuolto, henkilökohtainen apu, kaavoitus ja kuljetuspalvelut).

Vammaisneuvosto on kokoontunut toimintakaudella 2011 kaksi kertaa (2)
keväällä ja kolme kertaa (3) syksyllä. Työvaliokunnan kokouksia on pidetty
kaikkiaan kahdeksan (8).

Vammaisneuvosto piti toimikaudella 2012 yhteensä seitsemän (7)
vammaisneuvoston varsinaista kokousta ja työvaliokunnan kokouksia oli
kaikkiaan 11.

Helsingin kaupungin vammaisneuvosto jatkoi toimenpiteitä, jotka edistävät
Suomen allekirjoittaman, mutta vielä ratifioimatta olevan YK:n vammaisten
henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien yleissopimuksen toteutumista kaikissa
tilanteissa. Erityistä huomiota vammaisneuvosto on kiinnittänyt sosiaali- ja
terveystoimen organisaatiouudistukseen, vaikeavammaisten
kuljetuspalvelujen toteuttamiseen, esteettömään tiedonsaantiin,
rakentamiseen ja liikenteeseen sekä henkilökohtaisen avun ja yleisten
kunnallisten palvelujen toimivuuteen. Vammaisneuvosto on pitänyt tärkeänä
esteettömyyden laajaa käsitettä sisältäen myös psyykkisen esteettömyyden.
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Vammaisneuvosto on kokenut onnistuneensa edistäessään sosiaali- ja
terveysviraston organisaatiouudistuksessa vammaistyön saamista perhe- ja
sosiaalipalveluosastolle.  Samoin estäessään maksuttoman matkakortin
poistamisen kuljetuspalveluja käyttäviltä henkilöiltä.  Myös uuden HSL:n
raitiovaunun suunnitteluun on myötävaikutettu yhteistyötilaisuuden ja
katselmuksen muodossa. Vammaisneuvosto toivoo, että uudesta
raitiovaunusta  toimiva myös eri tavoin vammaisille matkustajille.

Tärkeää on myös Metropoli-alueen yhteistoiminta vammaisasioissa sekä
kunnallisen vammaispolitiikan toteuttaminen ja päivittäminen osana kaupungin
eri hallintokuntien vakinaista toiminta- ja taloussuunnittelua.

Helsingin kaupungin vammaisneuvosto lähetti kaupunginhallitukselle kirjeen
pysyvän kokoustilaongelman ratkaisemiseksi. Pysyvän kokoustilan puute oli
vaikea ongelma ja vei kohtuuttomasti sihteerin työaikaa ja hankaloitti
oleellisesti vammaisneuvostotyötä. Vammaisneuvosto sai pysyvän kokoustilan
Kaupungintalolta.

Vammaisneuvoston tavoitteena oli tehdä aikaisempaa tiiviimpää yhteistyötä
kaupungin eri hallintokuntien kanssa.  Erityisesti pyrittiin lisäämään
käytännössä yhteistä keskustelua ja pohdintaa vammaisneuvoston
varsinaisina jäseninä olevien hallintokuntien toiminnasta.

Koko toimintakautenaan vammaisneuvosto on lähettänyt 14 esitystä, aloitetta
tai kannanottoa kaupungin eri hallintokunnille tai oheistoimijoille.
Lausuntopyyntöjä vammaisneuvostoon on tullut eri tahoilta 6.

Vammaisneuvosto oli jo aikaisemmin tehnyt aloitteita vammaispoliittisen
ohjelman saamiseksi Helsingin kaupungille. Kaupunginhallitus on toistuvasti
todennut, ettei kunnallista toimintaa sitovaa erillistä ohjelmaa Helsingissä
tarvita. Vuoden 2010 alussa kaupunginhallitus totesi, että Helsinki
valmistautuu toteuttamaan vammaispolitiikkaa Suomen vammaispoliittisen
ohjelman 2010- 2015 pohjalta ja päätyi esittämään, että perustetaan
työryhmä, jonka tarkoituksena on saada aikaan hallintokuntien yhteinen
vammaispoliittinen selvitys Helsingin kaupungissa. Työryhmä keräsi aineiston,
josta vammaisasiamies kokosi Helsingin vammaispoliittisen selvityksen 2010.

Kaupunginhallitus merkitsi sen tiedoksi 26.4.2011 sekä kehotti virastoja ja
liikelaitoksia omalta osaltaan ottamaan soveltuvin osin huomioon
selvityksessä esitetyt näkökohdat toiminnassaan sekä hyödyntämään tätä
selvitystä tulevaa Helsingin kaupungin kokonaisstrategiaa valmisteltaessa.
Kaupunginvaltuustossa se ei ollut käsittelyssä. Vammaisneuvosto on
tyytyväinen vammaispoliittiseen selvitykseen, mikäli se konkretisoituu ja
päivittyy virastojen omissa suunnitelmissa ja kaupungin yleisstrategioissa.
Vammaisneuvosto seuraa asiaa mm. virastoedustajiensa avulla.

Vammaisneuvoston puheenjohtaja Iiro Auterinen on edustanut
vammaisneuvostoa Helsingin kaupungin yhdenvertaisuus ja tasa-arvo-
koordinaatiotyöryhmässä.  Sosiaaliviraston kuljetuspalvelun
asiakasyhteistyöryhmässä neuvostoa edustavat Iiro Auterinen ja Riitta Jolanki
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Vammaisneuvostolla oli myös virallinen edustus vaikeavammaisten
kuljetuspalvelujen seurantatyöryhmässä, samoin Helsinki kaikille –projektin
ohjausryhmässä 2011.
Edustajat esteettömyysasioiden neuvottelukunnassa 2012 ovat olleet Iiro
Auterinen ja varalla Timo Lehtonen.

Valitettavasti vammaisneuvoston verkkosivut eivät tällä hetkellä ole ajan
tasalla pitkään jatkuneiden päivitysongelmien vuoksi; vaikka rahoitusta on
ollut, ei asiaan paneutunutta tekijää ole löytynyt kaupungin organisaatiosta.
Kyse on ammattitaitoisten työntekijäresurssien puutteesta.
Toimintakautena 2011- 2012 vammaisneuvosto on järjestänyt ja ollut mukana
useissa tehtävissä ja tapahtumissa, joista tärkeimpiä ovat:

Kansainvälisen vammaisten päivän juhlistamiseksi 2.12.2011 ja 3.12.2012
vietettiin perinteinen aamukahvitilaisuus ravintola Kaupungintalolla.
Helsingin kaupungin vammaisneuvosto järjesti vammaisneuvoston ja
paikallisten vammaisjärjestöjen yhteistyötilaisuuden 17.11.2011. Tilaisuuden
teema oli Valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma ja sen
toteuttaminen kunnissa ja järjestöissä.
Syksyllä 2011 Valtakunnallisille vammaisneuvostopäiville Helsingissä
osallistuivat myös Helsingin kaupungin vammaisneuvoston edustajat.
Uuden matalalattia-raitiovaunun esteettömyyskatselmus (21.8.2012)
Tilaisuudesta tehty kirjallinen muistio on lähetetty myös HSL:lle.

PKS-vammaisneuvostojen työseminaari
Vammaisneuvosto järjesti yhteistyöseminaarin pidettiin 24.8.2012. Paikkana
oli Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen toimitilan juhlasali, Ensi Linja 1.
Seminaari toteutettiin yhteistyössä Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten
vammaisneuvostojen kanssa.  Teemana on Vammaispalveluiden
toteutuminen PKS –kunnissa. Osallistujina ovat kyseisten kaupunkien
vammaisneuvostot sekä johtavia virkamiehiä.

Henkilökohtaisen avun päivät 27. - 28.9.2011 ja 26.- 27.9.2012
Kuntatalo, Helsinki.

Vammaisjärjestöjen yhteistyökokous 15.11.2012
ehdokkaiden nimeämiseksi vammaisneuvoston jäseniksi toimikaudelle
2013 – 2014, HIY:n toimintakeskus, Helsinki

Lopuksi
Nykyisen toimikautensa päättyessä vammaisneuvosto esittää
kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksensä siitä, että neuvoston
uudelleen asettaminen on ensiarvoisen tärkeätä.  Vammaisneuvosto toimii
sidosyhteisönä paikallisten vammaisjärjestöjen ja kaupungin eri hallintokuntien
välillä.  Sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhdistyessä isoksi
hallintokunnaksi on ensiarvoisen tärkeää, että vammaisneuvosto on
aktiivisesti mukana muutoksessa.  Vammaisnäkökulman on katettava elämän
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eri ikäkaudet ja osa-alueet sekä kaikki poliittisestikin keskeiset kysymykset
kunnallisessa suunnittelussa, päätöksenteossa ja toimintaprosesseissa.

Helsingissä  14. joulukuuta 2012

Helsingin kaupungin vammaisneuvosto

Toimeksi saaneena

Reija Lampinen
vammaisneuvoston siht.
reija.lampinen@hel.fi
050 3023514

LIITE Vammaisneuvoston jäsenet  2011 – 2012

mailto:reija.lampinen@hel.fi
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LIITE
Helsingin kaupungin vammaisneuvosto
vuosille 2011 – 2012

Kaupunginhallituksen asettama puheenjohtaja
Iiro Auterinen Vihreät

Järjestöjen edustajat
 Niklas Wenman Helsingin Kuuloyhdistys ry

 Timo Lehtonen Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry

 Riitta Jolanki Helsingin Invalidien Yhdistys ry
Timo Martelius Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry

 Seppo Sarkkula Helsingin Epilepsiayhdistys ry
 Raija Härönoja Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry

Pirkko Hyvärinen Helsingin Reumayhdistys ry

Allan Wilén Tukiyhdistys Majakka ry
Kirsi Laitinen Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry

Marita Tiri Kynnys ry

Kaupungin virastojen edustajat
 Sosiaalivirasto Vammaistyön päällikkö

Tuula Poikonen
 Terveyskeskus Ylilääkäri

Laura Åberg
 Opetusvirasto Suunnittelija

Tom Andersson
Kaupunkisuunnitteluvirasto Arkkitehti

Anne Karppinen
Rakennusvirasto Projektinjohtaja
(esteettömyys) Pirjo Tujula

Kaupungin luottamusjäsenet
 Vihreät Iiro Auterinen

Kristillisdemokraatit Marja Snellman- Aittola
 Kokoomus Petri Rauhio
 Sosialidemokraatit Raine Luomala
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