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HELSINGIN KAUPUNKI   MUISTIO 4 /2018 
VAMMAISNEUVOSTO    
 
 
 
 
 
Kokousaika 15.5.2018 klo 14.03 – 15.39 
 
Kokouspaikka Kaupungintalo 
  Kaupunginhallituksen kokoushuone 
 
Läsnä  Justus Mollberg, puheenjohtaja 
varsinaiset  Arzu Caydam-Lehtonen 
  Maarit Fredlund 
  Niina Halonen-Malliarakis 
  Pia Hytönen  

Pirkko Hyvärinen  
  Heikki Kaislanen  
  Kristiina Karhos 
  Timo Lehtonen 

Laura Lindvall  
Ibrahim Milanovic 
Aulikki Rautavaara 
Leena Simola-Nikkanen 
 

   
Pysyvät   
asiantuntijat           Tiina Larva 

Kirsti Tala 
    Pirjo Tujula 

Reija Lampinen sihteeri 
 
Poissa  Ilari Kousa 
  Hanna Laurila 

Timo Martelius 
Heli K. Rantanen 
Johanna Seppälä 

   
 

1.  Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi. 
 

2.  Osallistujien toteaminen 
Todettiin ja esiteltiin osallistujat. 
 

3.  Asialista  
Asialista hyväksyttiin.  
 
  

4.   Edellisen kokouksen muistio 
Edellisen kokouksen muistio annettiin tiedoksi.   
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5.            Muistion tarkastajat 
Muistion tarkastajiksi valittiin Maarit Fredlund ja Laura Lindvall  

 
6.           Väliaikainen Maakunnallinen vammaisneuvosto 

Kuultiin kuulumiset maakunnallisesta vammaisneuvostosta.  Seu-
raava suurempi tehtäväkokonaisuus on palvelustrategian luomi-
nen. Kuultiin myös kuulumiset Kumajasta. Siellä tärkein keskuste-
lunaihe on vaikeavammaisten kuljetuspalvelun toteuttaminen tule-
vaisuudessa.  
 

7.           Hk-avustajien palkkiot varsinaisissa kokouksissa ja vaikeavam- 
          maisten jäsenten matkakulut 

Vaikeavammainen vammaisneuvoston jäsen saa varsinaisissa 
kokouksissa tai työvaliokunnan kokouksessa, kokousmatkalla 
käyttää omaa avustajaa, mikäli hän ei selviydy kokouksessa tai 
kokousmateriaalin käsittelystä ilman apua. Kaupunginkanslia 
maksaa kyseiselle vammaisneuvoston jäsenelle välttämättömästä 
avustajasta koituneet palkkauskulut.  Hänen tehtävänsä on mak-
saa palkkio avustajalle.   
Vaikeavammainen vammaisneuvoston jäsen saa kaupunginkans-
lian korvaamana matkakulut kokouksiin / kokouksesta taksilla tai 
invataksilla, mikäli hän ei kykene käyttämään kokousmatkoilla 
yleisiä joukkoliikennevälineitä tai omaa autoa. Kulut maksetaan 
matkalaskua vastaan jälkikäteen. 
Kummassakin palvelussa vammaisneuvoston sihteeri hyväksyy 
ensin kulut maksettavaksi ennen maksuun panoa.  
 

8.            Kansainvälisen vammaisten päivän aamukahvit 3.12.2018 
Aamukahvi-tilaisuus toteutetaan aikaisempien vuosien tapaan 
Kaupungintalon ravintolassa. Ravintola on varattu tilaisuutta var-
ten ja tarjoilu sovitaan myöhemmin. On luvattu, että tällä kertaa 
induktiosilmukka toimii ja ravintolan henkilökunnan tehtäviin kuu-
luu muiden asiakkaiden hiljentäminen, jotta aamukahvi puheineen 
on mahdollinen. 
Työvaliokunnan kokouksessa 29.5.18 päätettiin, että mukaan py-
ritään saamaan myös pormestari Jan Vapaavuori ja kaikki apulai-
spormestarit sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat muiden yh-
teistyökumppaneiden lisäksi. Päätettiin, että vammaisneuvosto 
antaa myös tänä vuonna kunniakirjan yhteisölle tai henkilölle, joka 
on edistänyt hyvällä tavalla vammaisten kuntalaisten yhdenvertai-
suuden toteutumista. 
 

9.            Vammaisjärjestöjen yhteistyökokous 7.6.2018 
Päätettin, että tilaisuutta ei peruta, vaan hankitaan sinne lisää 
osallistujia järjestökentältä. 
Työvaliokunnan kokouksessa 29.5.18, todettiin, että tilaisuuteen 
on tulossa riittävästi osallistujia, jotta se voidaan pitää suunnitel-
lusti toimintakeskus Iiriksessä.      
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Kokoukseen osallistuvat vammaisneuvoston molemmat puheen-
johtajat ja työvaliokunta sekä kutsuttuna asiantuntijana nykyinen 
sihteeri kokouspalkkiolla. Samalla hän hoitaa kokouksessa sihtee-
rin tehtävät. Tilaisuuteen järjestetään yleisavustaja. Käytännön 
asioita hoitaa Timo Lehtonen ja Reija Lampinen. Kahvitarjoilu to-
teutetaan kokouskahveina. 
 

10.            Syksyn 2018 kokousajat 
Päätettiin, että varsinainen kokous on joka toinen kuukausi ja työ-
valiokunta välikuukausina.  Sihteeri varaa varsinaisten kokousten 
tilan (kaupunginhallituksen istuntosali) mahdollisimman pikaisesti. 
Suunniteltu ensimmäinen varsinainen kokous 28.8.2018 ei ollut 
mahdollinen. 
Toteutuvat Vammaisneuvoston varsinaiset kokoukset syksyllä 
2018: 
ti  21.8  
to   27.9.  
ti    13.11.  
ke   12.12. 
Varsinaiset kokoukset eivät mene päällekkäin vanhusneuvoston      
kokousten kanssa. Kokousaika klo 13:30 – 16:00. Työvaliokunnan 
kokouksia pidetään tarpeen mukaan mahdollisesti vammaisasia-
miehen toimitilassa, johon voidaan asentaa siirrettävä induktiosil-
mukka.  
 

11.            Tiedotusasiat 

 Vastaus Käpylinnan liikuntakeskuksesta luopumisesta. 

 Kuljetuspalvelun liikennöinnin palvelukuvauksesta ja tilauksen 

takaisinsoitosta. 

 Maksullinen vammaiskortti Kelasta 

 Päätös nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteista Helsin-

gissä 

 Yhdenvertaisena työelämässä –seminaari Invalidiliitto ry 

28.5.2018 

 Omaishoidon tuen järjestötapaaminen 24.5.2018 klo Myllypu-

ron palvelukeskuksessa, Myllymatkantie 4 

 Uusi Arctica-ratikka on nähtävillä puuversiona Kaapelitehtaalla. 

Esteettömyysasiamies Pirjo Tujula ja vammaisasiamies Reija 

Lampinen ovat käyneet kokeilemassa sitä keväällä 2017 Ou-

lussa ja antaneet siitä kommenttinsa. (työvaliokunnan kokous 

29.5.2018)   

 

12.             Muut mahdolliset esille tulevat asiat 
Vammaisasiamies/vammaisneuvoston sihteeri on jäämässä eläk-
keelle ja tulee muuttamaan kesän aikana vakinaisesti Tampe-
reelle. Viimeinen työsuhdepäivä on 31.5.2018. Sitä ennen hän pi-
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tää vuosilomansa, mutta hoitaa silti vammaisneuvoston asian-
tuntijasihteerin tehtävät kevään kokousten osalta. Samoin vam-
maisjärjestöjen yhteistyökokouksen organisoinnin ja toteuttamisen 
7.6.2018. Sähköposti sulkeutuu 31.5.2018. 
 
Vammaisasiamiehen / vammaisneuvoston sihteerin uusi lä-
hiesimies on asukasyhteistyöpäällikkö Heli K. Rantanen. Sähkö-
posti: heli.k.rantanen(at)hel.fi. 
 
Vammaisneuvosto haluaa yhteistyössä Tiina Larvan kanssa olla 
mukana ideoimassa Kuvan toimialan yhdenvertaisuussuunnitel-
man taustakartoitusta. 
 
Minna Erosen mukaan VpL:n mukaisen päivätoiminnan palvelu-
setelin valmistelu siirretään elokuulle 2018. 
 
Keskusteltiin vammaisneuvoston työkäytännöistä. Todettiin, ettei 
mahdollisia ongelmallisia asioita pidä levitellä vammaisneuvoston 
ulkopuolelle, vaan ne on keskusteltava ja ratkaistava ensi sijassa 
sisäpiirissä. 
 
Työvaliokunnan kokouksessa 29.5.18 todettiin, että myös varsi-
naisissa vammaisneuvoston kokouksissa on oltava aikaa ja mah-
dollisuus keskusteluihin yhteisistä asioista. Samalla on muistet-
tava, että useilla varsinaisilla jäsenillä on joko toiminnallisia tai ai-
kataulullisia esteitä vammaisuudesta tai välttämättömistä toistu-
vista hoidoista johtuen kyetä osallistumaan kaikkiin kokouksiin tai 
saada siellä puheenvuoroa. Näin ollen kokousaikatauluja ei ole 
syytä ratkaista enemmistöperiaatteella. 
 
Työvaliokunnan kokouksessa 29.5.18 päätettiin, että vammais-
neuvosto kutsuu syksyllä kaikki apulaispormestarit yhteiseen ko-
koukseen, jonka päivämäärän he voivat itse ehdottaa. Tällöin olisi 
tarkoitus päättää yhteisistä periaatteista, joiden mukaan asioita 
tulisi eri toimialoilta vammaisneuvostoon lausunnolle.  Asiaa hoi-
taa ennen juhannusta varapuheenjohtaja Timo Lehtonen. 

 
 

13.            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.39. 
 
 

 Helsingissä 30. toukokuuta 2018 
 
 
 
 Justus Mollberg  Reija Lampinen 
 puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 Muistion tarkistivat 
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Maarit Fredlund  Laura Lindvall                 


