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VAMMAISNEUVOSTO

Aika:

Tiistai 5.11.2019, klo 14.00 – 16.30.

Paikka:

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone.
paneelikeskustelu ja välitettiin Helsinki-kanavan kautta:
https://www.helsinkikanava.fi/kanava/fi/videot/live?id=4297

Läsnä:
Justus Mollberg, puheenjohtaja
varsinaiset Arzu Caydam-Lehtonen
Maarit Fredlund
Niina Halonen-Malliarakis
Pirkko Hyvärinen
Heikki Kaislanen
Kristiina Karhos
Timo Lehtonen
Timo Martelius
Ibrahim Milanovic
Aulikki Rautavaara
Mikko Savelius
Leena Simola-Nikkanen
Kaija Hietanen, avustaja
Pysyvät asiantuntijat
Mari Mulari
Heli Rantanen
Jonna Weckström
Pirjo Tujula
Tiina Lappalainen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunginkanslia, osallisuus ja neuvonta
Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
vammaisasiamies, sihteeri

Vierailevat asiantuntijat
Paneelikeskusteluun osallistuivat valtuustoryhmien edustajat: Mika Ebeling,
Kristillinen valtuustoryhmä, Kati Juva, Vihreiden valtuustoryhmä, Arja Karhuvaara,
Kokoomuksen valtuustoryhmä, Björn Månsson, RKP:n valtuustoryhmä, Mari
Rantanen, Perussuomalaisten valtuustoryhmä, Ilkka Taipale, Sosialidemokraattien
valtuustoryhmä, Antti Siika-aho, Keskustan Helsingin piirin puheenjohtaja ja Anna
Vuorjoki, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Poissa

Tiina Hedrén
Pia Hytönen
Tiina Larva
Samuli Tsupari

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

1.
Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja Justus Mollberg avasi kokouksen klo 14.00 ja toivotti
paneelikeskusteluun osallistujat ja vammaisneuvoston jäsenet tervetulleiksi.
2.
Osallistujien toteaminen
Pidettiin esittäytymiskierros.
3.
Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
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4.
Tiedoksi edellisen kokouksen muistio (liite)
Hyväksyttiin.
5.
Muistion tarkastajat
Muistion tarkastajiksi valittiin Arzu Caydam-Lehtonen ja Maarit Fredlund.
6.
Valtuustoryhmien puheenjohtajien/valtuutettujen paneeli-keskustelu
Paneelikeskustelu käsitteli laajasti vammaisten kaupunkilaisten kysymyksiä.
Keskustelussa nostettiin esiin mm. kaupungin aktiivisempi ote vammaisten
ihmisten työllistymiseen, jossa voisi hyödyntää enemmän myös hankintalain 24
§:ää. Esillä oli myös asumisen ja liikkumisen esteettömyys sekä digitaalisen
saavutettavuuden varmistaminen. Tärkeä on myös uuden strategian valmistelussa
mukaan ottaa myös eri tavoin vammaisten kaupunkilaisten hyvän elämän
edellytykset. Huoli esitettiin myös tehokkuus- ja säästötavoitteiden osumisesta
vammaisten ihmisten tarvitsemien palvelujen toteutukseen.
7.
Kaupungin toimialojen ajankohtaiset
- Vammaisneuvoston toimialojen edustajat kertovat olennaiset
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimiala (KUVA):
Riesa Consultative Oy https://www.riesa.io/ aloittaa yhteistyössä
kaupunginkirjaston kanssa esteettömyyskoulutukset kirjaston henkilökunnalle
tämän vuoden lopussa/ensi vuoden alussa. Koko henkilökunnan (n. 600)
kouluttaminen ei käytettävissä olevilla resursseilla ole mahdollista, mutta
alustavasti Riesa ja kirjasto ovat kaavailleet koulutuksia kirjaston uutta
tiimirakennetta hyödyntäen. Koulutuksia järjestettäisiin esim. koko kirjaston
yhdenvertaisuustiimille ja alueellisille osallisuus- ja asiakaspalvelutiimeille. Tiimien
kautta koulutusten annin olisi mahdollista levitä laajemminkin eri kirjastoihin.
Kulttuurin ja vapaa-ajan tilapalveluiden edustajilla sekä Pirjo Tujulalla, Tiina
Lappalaisella, Tiina Larvalla (kuvan yhdenvertaisuusasiat) ja Inari Penttilällä
(Kuvan osallisuusasiat) oli esteettömyysaiheinen tapaaminen 29.10.
Tapaamisessa käytiin läpi Kuvan tilapalveluiden nykyisiä käytäntöjä
esteettömyyden toteutumisen näkökulmasta. Todettiin kehitettäviä kohtia
Kaupunkiympäristön ja Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialojen ja
esteettömyysasiamiehen yhteistyössä. Vastaavanlaisia tapaamisia jatketaan
tulevaisuudessa.
Sosiaali- ja terveystoimialalta vammaissosiaalityön terveiset kertoi Jonna
Weckström. Henkilökohtaisessa avussa on järjestetty infotilaisuudet SuoraTyöohjelman käyttöönotosta. Vuoden 2020 alusta kaikki, jotka pystyvät, käyttävät
sähköistä järjestelmää. Vaihtoehtona on jatkaa entistä toimintatapaa.
Rintamaveteraanien lainsäädäntö muuttui marraskuun alusta, valtiokonttori korvaa
täysimääräisesti heidän kotipalvelunsa. ja heidän kuljetuspalvelut järjestetään
tarpeen mukaan ilman omavastuuosuutta. Sote-toimialalla valmistaudutaan
Apotin, uusi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakastietojärjestelmän tuloon
lokakuussa 2020.
Kaupunkiympäristön toimiala: Pirjo Tujula, 10 vuotta sitten suunniteltu Pasilan
kauppakeskuksen Tripla avattiin lokakuussa. Oli iso projekti toteuttaa sen
esteettömyys, josta olisi hyvä saada palautetta. Tarkastuslautakunta tekee
esteettömyydestä raporttia, joka valmistuu huhtikuussa. Esteettömyystyöryhmä
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kehittää esteettömyysmittaristoa, joka tulee olemaan ja yhteydessä paikkatietoon,
josta tieto saataisiin myös palvelukartalle. Viime vuonna käynnistyi kävelyn
edistämisohjelma, jossa esteettömyys otetaan huomioon, myös Merellisen
Helsingin -ohjelmassa edistetään rantareittien esteettömyyttä ja levähdyspaikkoja.
Parhaillaan päivitetään koulujen ja päiväkotien rakentamisopasta, samoin
uimahalliopasta. Laakson sairaalan suunnittelu on käynnistynyt. Kisahallin
peruskorjauksessa huomioidaan vammaisurheilu, esteettömyyskartoituksen tekee
Vammaisliikunta ja urheilun kartoittajat.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan terveiset toi Mari Mulari: 1.11. aloitit
pedagoginen suunnittelija Heidi Halkilahti, tehtävänä edistää osallisuutta, tasaarvoa ja yhdenvertaisuutta. Erityisen tuen prosessia kehitetään perusopetuksessa
syksyn aikana. Mukana-ohjelmassa edistyy inklusiivinen varhaiskasvatus sekä
jatko-opetus.
8.
Esteettömyyspalkinnon saajan valinta ja perustelut valinnalle
Työvaliokunta ehdotti palkittavaksi keskustakirjasto Oodia, joka avattiin edellisenä
vammaisten päivänä. Kirjastolta tuli vahva tahtotila rakentaa toimiva ja esteetön
tila. Keskusteltiin palkinnon antamisesta sekä suunnittelijoille, että kirjastolle.
Kirjastossa on tehty paljon enemmän kuin minimivaatimukset, esim. lattia opasteet
ja selkokartat, jotka voisivat olla esimerkkinä myös muillekin toimialoille. Kutsutaan
kirjaston johtaja Soininvaara ja Jussi Vuori Ala-arkkitehdeistä. Hanna-Leena
Rissanen oli opasteiden suunnittelussa mukana sekä esteettömyysasiamies Pirjo
Tujula tiiviisti mukana. Kunniakirja annetaan kirjastolle ja arkkitehti-suunnittelijalle.
Myös apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen puhui Oodin rahoituksen puolesta.
Taustalla on laaja toimijajoukko, jotka ansaitsevat kiitosta, kuten Helsingin
kaupungin rakennusvirastosta Irmeli Grundström ja Päivi Etelämäki vetivät
rakentamista ja rakennuttamista. On hyvä tehdä taustatyötä näkyväksi.
Kunniakirjan ja perustelut valmistelevat Pirjo Tujula ja Timo Lehtonen.
Tämä on tilaisuus vammaisneuvostolle kertoa ja tuoda esiin asiantuntemusta,
mikä toimii ja mikä ei. Tiedotetaan esteettömyystunnustuksen jakamisen
tilaisuudesta.
9.
Vammaisneuvoston 2019 syksyn toiminnan toteutus
Keskusteltiin vammaisneuvoston ja -järjestöjen yhteisen työpajatilaisuuden ke
13.11. sekä kansainvälisen vammaisten päivän aamutilaisuuden ti 3.12.
järjestämisestä kaupungintalon aulan tapahtumatoreilla.
10.
Vammaisneuvoston vuoden 2020 toimintasuunnitelma (liite)
Vammaisneuvosto hyväksyi vuoden 2020 toimintasuunnitelman.
Kokouspäivämäärät pyritään sopimaan marraskuun aikana. Kokous ei ennättänyt
käsitellä vammaisneuvoston toimintakäytäntöjen kehittämistä, joka siirrettiin
seuraavaan kokoukseen.
11.
Osallistumiset
Leena Simola-Nikkanen osallistuu 19.11. Laakson sairaalan suunnitteluiltaan
Oodissa.
Kristiina Karhos kertoi terveiset Uudenmaan väliaikaisen vammaisneuvoston
kokouksista.
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12.
Muut esille tulevat päätösasiat
Ei ollut.
13.
Tiedotusasiat
Ei ollut.
14.
Seuraava kokous
Seuraava vammaisneuvoston kokous on ti 10.12. – samaan aikaan on
juhlasalissa Helsingin kaupungin ihmisoikeusseminaari
15.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20.

Vakuudeksi
Justus Mollberg
puheenjohtaja

Tiina Lappalainen,
sihteeri, vammaisasiamies

Muistion tarkastivat

Arzu Caydam-Lehtonen

Maarit Fredlund

