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Aika:

Torstai 11.4.2019, klo 14.00 – 16.00.

Paikka:

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Läsnä:
varsinaiset

Justus Mollberg, puheenjohtaja
Maarit Fredlund
Niina Halonen-Malliarakis
Tiina Hedrén & viittomakielen tulkit
Kaija Hietanen
Pia Hytönen
Pirkko Hyvärinen
Kristiina Karhos
Timo Lehtonen
Timo Martelius
Ibrahim Milanovic
Leena Simola-Nikkanen
Mika Taberman
Samuli Tsupari

Pysyvät asiantuntijat
Mari Mulari
Anne Nissinen
Kirsti Tala
Pirjo Tujula
Tiina Lappalainen

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

Vierailevat asiantuntijat
Minna Eronen

Vammaistyön ostopalvelupäällikkö

Poissa

Arzu Caydam-Lehtonen
Tiina Larva
Heikki Kaislanen
Aulikki Rautavaara

1.
Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja Justus Mollberg avasi kokouksen klo 14.00.
2.
Osallistujien toteaminen
Käytiin osallistujien esittäytymiskierros.
3.
Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
4.
Tiedoksi edellisen kokouksen muistio (liite)
Hyväksyttiin.
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5.
Muistion tarkastajat
Kokouksen muistion tarkastajiksi valittiin Timo Martelius ja Maarit Fredlund.
6.
Vammaispalvelujen tuottajaohjaus ja valinnanvapauskokeilu (esitys)
Vammaistyön ostopalvelupäällikkö Minna Eronen esitteli Uudenmaan kuntien
käynnistämästä yhteistyöstä kehittää ja ohjata myös vammaispalvelujen
palveluntuottajien ostopalvelujen sopimusseurantaa ja laadun valvontaa.
Mukana olisivat kehitysvammaisten asumispalvelut ja päiväaikainen toiminta sekä
myös henkilökohtaisen avun ostopalvelut. Tavoitteena on yhtenäistää
palvelusetelituotteiden kuvauksia ja kuvata ostettavien palvelujen laatua.
Tarvittaisiin myös selkeitä palvelun laadun ja vaikuttavuuden mittareita, joihin
myös palvelujen käyttäjät osallistuvat. Vammaisneuvosto haluaa jatkossakin
seurata palvelutuottajien ohjausta ja valvonnan toteutumista.
Minna Eronen kertoi käynnistyneestä vaikeavammaisten palveluasumisen
hankinnan yhteisvalmistelusta, hankinta toteutetaan maaliskuussa 2020. Samalla
selvitetään mahdollisuutta lisätä palveluseteli vaihtoehdon käyttöä
palveluasumisessa, nyt vaikeavammaisten palveluasumisessa on alle 10
asiakasta palvelusetelin käyttäjänä. Nyt kehitetään vaikeavammaisten
palveluasumisen palvelukuvauksia, jossa tulee riittävän tarkasti kuvattu palvelun
sisältöä, tarkentaa vaatimuksia ja sopimusta. Valmistelua on toteutettu
asiakkaiden ja läheisten työpajoissa palvelumuotoilun avulla. Niissä on selkeytetty
mitä on hyvä asuminen, mitkä käytännöt ovat hyviä, mitkä huonoja ja mitä
epäkohtia palveluissa on. Sekä kaupungin omissa, että ostopalvelujen
palveluasumisen yksiköissä määritellään palveluja käyttävien asiakkaiden kanssa
sekä projektiryhmässä palvelun laatuvaatimuksia.
Vammaisneuvosto kävi esityksistä keskustelua ja toivoo palveluasumiseen
hankinnassa käytettävän sopimusta, joka mahdollistaa sopimuksen voimassaolon
aikana tarvittavaa joustavuutta, mm. perustaa myös uudentyyppisiä
palveluluokkia. Sopimuksella voidaan mahdollistaa ottaa huomioon
palveluasumisessa tarvittavan henkilöstön erityisosaamista vaativat palvelut,
joissa palveluntuottajat ovat pieniä. Jos hankinnassa on määritelty vain isoja
palveluluokkia, niin silloin vain isot palvelujätit pärjäävät kilpailussa.
Vammaisneuvosto mielellään osallistuu hankinnan valmistelutyöhön ja kommentoi
palvelukuvausta, kun ne saadaan hyvissä ajoin. Myös tutkimukset palvelujen
asiakastyytyväisyydestä kiinnostavat vammaisneuvostoa. Lisäksi
vammaisneuvosto toivoo, että esitykset tulee tehdä selkeällä kielellä tai
selkokielellä, että asiakkaat ymmärtävät mistä puhutaan, kun puhutaan juuri
heidän arjestaan ja asioistaan.
7.
Lausunto valtuustoaloitteeseen induktiosilmukoista
Keskusteltiin ja hyväksyttiin vammaisneuvoston lausunto (liite) koskien valtuutettu
Alviina Alametsän valtuustoaloitetta esteettömyyden lisäämiseksi kaupungin
kokoustiloissa induktiosilmukan avulla.
Merkittiin tiedoksi vammaisneuvoston antama lausunto (liite) kaupungin
yhdenvertaisuussuunnitelman kokoamista varten.
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8.
Vammaisneuvoston työskentelyn itsearviointikeskustelu
Vammaisneuvosto on kuntalain mukaisesti yksi kaupungin
vaikuttamistoimielimistä ja osa kaupungin osallisuusmallin kaupunkilaisten
osallisuutta lisääviä toimenpiteitä. Vammaisneuvosto kävi itsearviointikeskustelua
toiminnan kehittämistarpeista. Työvaliokunta valmistelee esitystä
vammaisneuvostotyön kehittämisestä.
9.
Osallistumiset
Pirkko Hyvärinen kertoi terveiset kaupungin liikkumisohjelman alaryhmästä.
Ryhmässä keskitytään sekä ikääntyvien että erityistä tukea tarvitsevien
liikkumiseen. Tähän mennessä on enemmän keskitytty ikääntyvien liikkumiseen,
jossa on osittain samoja ongelmia, kuten tasapaino-ongelma, kuin eri ikäisten,
erityistä tukea tarvitsevien kaupunkilaisten liikkumisessa. Eri ryhmien liikkumisen
ongelmat eivät täysin samoja. Liikunnalla on yhteyspintaa esimerkiksi
vaikeavammaisten kaupunkilaisten kuntoutuksen toteuttamiseen.
Liikuntaohjelmassa on tulossa konkreettisia toimenpiteitä. Alaryhmän muistiot
jaetaan vammaisneuvoston jäsenille tiedoksi.
Osallisuusmallin arviointiin 11.4. osallistuvat vammaisneuvostosta Tiina Hedrèn,
Pirkko Hyvärinen, Arzu Caydam-Lehtonen ja Niina Halonen-Malliarakis.
Stadin Ikäohjelman verkostotapaamiseen 12.4. osallistuvat vammaisneuvostosta:
Pirkko Hyvärinen sekä Leena Simola-Nikkanen.
Maarit Fredlund kertoi Against Hate –hankkeesta ja sen tuottamasta raportista
https://yhdenvertaisuus.fi/against-hate ja raportin linkki:
https://www.riku.fi/fi/tiedotteet/raportti+viharikoksista+epaluottamus+poliisin+toimin
taan+nakyy+vastauksissa .
10.
Muut esille tulevat päätösasiat
Käytiin lähetekeskustelu digitalisaatiojohtaja Mikko Rusaman kanssa käytävästä
keskustelusta. Työvaliokunta valmistelee teemoja ja kysymyksiä.
Vammaisneuvoston suunnittelun toimintakalenteriin (liite) on kirjattu tulevat
vammaisneuvoston varsinaisten ja työvaliokunnan kokousajat ym. – tulevat
päivämäärät.
Keskusteltiin vammaisneuvoston roll up:sta, jonka tulee olla selkeää esteetön,
tekstin värit pitää erottua vaalealta tai tummalta pohjalta. Työvaliokunta
valmistelee esityksen hyväksyttäväksi.
11.
Tiedotusasiat
Liikkumisen esteettömyys –seminaarin puheenvuorot: HKL, HSL, VR,
Väylävirasto, kuljetuspalvelut, Kela ja Menevä oy kertoivat ajankohtaisista ja
esteettömyyteen liittyvistä asioista. Esitykset vammaisneuvoston toiminta-sivulla:
https://www.hel.fi/kanslia/yhdenvertainenhelsinki-fi/vammaisneuvosto/toiminta/
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Vammaisjärjestöt järjestävät ti 11.6. klo 14 alkaen henkilökohtaisen avun paraatin
Narinkkatorilta eduskuntatalolle YK:n vammaissopimuksen ratifioinnin 2 v. ja
henkilökohtaisen avun 10 v. syntymäpäivän kunniaksi. Tarkoituksena on tuoda
esiin henkilökohtaisen avun palvelun ja työn tärkeyttä. Järjestämässä mukana
olevat vammaisjärjestöt mm: Invalidiliitto, Helsingin invalidien yhdistys HIY,
Näkövammaisten liitto NKL, Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset HUN,
Kehitysvammaisten palvelusäätiö KVPS, Kynnys, Julkisten hyvinvointialojen liitto
JHL (avustajien ammattijärjestö) ja Henkilökohtaisen avun työnantajaliitto Hetaliitto.
12.
Seuraava kokous
Seuraava vammaisneuvoston kokous pidetään tiistaina 4.6.klo 14-16.
Kokouksessa on vieraana digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama.
13.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

Vakuudeksi
Justus Mollberg
puheenjohtaja

Tiina Lappalainen,
sihteeri, vammaisasiamies
puh. 09-3103 6086, 040-1845 063
tiina.lappalainen@hel.fi

Muistion tarkistivat

Timo Martelius

Maarit Fredlund

