VAMMAISNEUVOSTO

MUISTIO
31.8.2020

Aika:
Paikka:

Tiistai 25.8.2020 klo 14.00 – 16.42.
Helsingin kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone
Hybridi-kokous, osa Teams-etäyhteydellä / osa kokoustilassa (K)

Läsnä:
varsinaiset
jäsenet

Justus Mollberg, puheenjohtaja
Arzu Caydam-Lehtonen (K)
Maarit Fredlund (K)
Niina Halonen-Malliarakis (K)
Pia Hytönen
Pirkko Hyvärinen (K)
Heikki Kaislanen
Kristiina Karhos (K)
Susanna Haapala
Ibrahim Milanovic (K)
Aulikki Rautavaara
Leena Simola-Nikkanen (K)
Samuli Tsupari

Kaupungin pysyvät asiantuntijat
Tiina Larva
Heidi Halkilahti
Pirjo Tujula
Heli Rantanen (K)
Jonna Weckström
Tiina Lappalainen (K)

Vasemmistoliitto
Sosiaalidemokraatit
Psykosociala föreningen Sympati rf
Vihreät
Kokoomus
Helsingin Reumayhdistys ry
Perussuomalaiset
Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry
Kynnys ry
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
Uudenmaan munuais- ja maksayhd. Uumu ry
Helsingin Invalidien Yhdistys ry
Vammaisten lasten ja nuorten Tukisäätiö

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginkanslia, vuorovaikutus
Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunginkanslia, vammaisasiamies, sihteeri

Etänä vierailivat Helsingin kaupungin liikennelaitokselta, HKL:stä laatu- ja ympäristöpäällikkö
Maija Sarpo sekä Helsingin seudun liikenteen, HSL:n joukkoliikenteen
toimintaedellytykset -yksiköstä liikennesuunnittelija Lari Teittinen.
Poissa

Cecilia Hanhikoski
Timo Martelius

Helsingin Kuurojen yhdistys ry
Kehitysvammatuki 57 ry

1.
Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00 ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.
2.
Osallistujien toteaminen
Puheenjohtaja esitteli kokoukseen osallistujat.
3.
Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
4.
Tiedoksi edellisen kokouksen muistio
Merkittiin tiedoksi.
5.
Muistion tarkastajat
Muistion tarkastajiksi valittiin Kristiina Karhos ja Leena Simola-Nikkanen.
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6.
Helposti käytettävä joukkoliikenne
Helsingin kaupungin liikennelaitokselta, HKL:stä laatu- ja ympäristöpäällikkö
Maija Sarpo esitteli julkisen liikenteen toimijoiden vastuunjakoa. Roolit ja vastuut
on hankalasti hahmotettava kokonaisuus, jossa vastuut jakautuvat esimerkiksi
katujen ylläpidosta eri tahoille riippuen siitä, millaisesta pysäkistä on kyse. Sarpo
esitteli HKL:n esteettömyystyötä metro- ja raitiotieliikenteessä, metroasemien
peruskorjauksissa sekä Raide-Jokerin rakentamisessa.
Keskustelussa toivottiin korotettuja pysäkkejä myös paikallisjunien väliasemille.
Keskusteltiin viestinnästä, ehdotettiin, että vammaisyhdistykset voivat lähettää
HKL:n viestintään (hkl.viestinta(a)hel.fi) sähköpostiosoitteen, johon HKL voisi
viestiä yhdistykselle metroasemien hissien ja liukuportaiden peruskorjauksista ja
pidemmistä toimintahäiriöistä, joista yhdistys voisi tiedottaa jäsenilleen.
Helsingin seudun liikenteen HSL:n joukkoliikenteen toimintaedellytykset -yksiköstä
liikennesuunnittelija Lari Teittinen esitteli HSL:n esteettömyystyötä paikallisbussija lähibussiliikenteessä.
Keskustelussa nostettiin esiin, ehtiikö matkustaja istua bussissa, ennen kuin auto
lähtee liikkeelle. Bussien kuljettajakoulutuksessa tulee perehtyä esteettömyyteen
ja eri käyttäjäryhmien erityistarpeisiin. HSL seuraa kuljettajien ajotapaa ja
liikennöitsijöiden saamaa palautetta.
Vammaisneuvosto toivoo HSL:ltä lähibussilinjojen käyttämisestä
tiedotuskampanjaa, että kaupunkilaiset tietäisivät, miten ne toimivat, missä
lähibussit kulkevat ja että uskaltaisivat rohkeasti mennä kyytiin. Keskustelussa
todettiin, että käytössä olevan bussikaluston esteettömyys on kirjavaa, johon
pohjoismaisella kalustostandardoinnilla toivottavasti tulee parannusta.
Rollaattorilla liikkuville matkustajille suositellaan kulkemista bussin keskiovista.
Suositus on, että rollaattorin kanssa kulkeva matkustaja ei mene itse leimaamaan
lippua, vaan lipun tarkastuksen yhteydessä tarkastaja käy leimaamassa lipun.
Vammaisneuvosto toivoi tiedotusta turvallisuuskäytännöistä. Rollaattorin käyttäjille
ei varsinaisesti ole annettu ilmaismatkoja, koska HSL ei halua kytkeä etuutta
tiettyyn apuvälineeseen, vaikka pyörätuolilla liikkuvat ja sokeat pääsevät maksutta
HSL:n liikenteessä. HSL:n alennukset ovat lapsille, opiskelijoille, eläkeläisille,
liikkumisesteisille sekä aikarajallisesti yli 70-vuotialille. Kaikki alennusvaihtoehdot
toivottiin näkymään myös uuteen lippusovellukseen.
Helsingin Kaupunkiympäristön toimialalta esteettömyysasiamies Pirjo Tujula
esitteli kaupungin tekemää pitkäjänteistä työtä rakentaa esteetöntä ympäristöä.
Keskustelussa todettiin, että katu- ja puistosuunnittelu ovat keskeisessä asemassa
ympäristön esteettömyyden kannalta. Pysäkkien välimatkat vaikeuttavat bussin
käyttöä, jos kaupunkilainen ei jaksa kävellä pitkää matkaa. Kaupungissa on
edelleen paljon suojateitä, jotka eivät ole tyyppipiirustusten mukaisesti toteutettuja.
Useassa reunatuki on asennettu liian jyrkäksi, eikä Stockan kulman
esimerkkisuojatien mallin mukaisesti loivasti jalkakäytävältä ajoradalle.
Vammaisneuvosto kiitti esittelijöitä ja totesi, että julkisen liikenteen esteettömyyttä
on vuosikymmenten aikana kehitetty paljon yhdessä vammaisten kulkijoiden
kanssa. Molemmin puolinen yhteydenpito on edelleen tärkeää.
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7.
Lausuntopyyntö Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2020
Käytiin keskustelu lausuntoluonnoksesta, johon voi vielä lähettää kommentteja
11.9. mennessä. Lausunnon luonnos toimitetaan 20.9. mennessä asuntoohjelmapäällikkö Mari Randellille. Vammaisneuvosto hyväksyy lausunnon 29.9.
vammaisneuvoston kokouksessa.
8.
Vammaisneuvoston jäsenmuutokset
Mielenterveyssektorin yhdistysten edustaja vammaisneuvostossa vaihtuu Maarit
Fredlundin muuttaessa ulkomaille. Mielenterveyssektorin yhdistyksiä edustaa
jatkossa Allan Wilén.
9.
Syksyn vammaisneuvoston kokoukset ja tulevat tilaisuudet (kalenteri)
Vammaisneuvoston kaikissa tapahtumissa noudatetaan koronaohjeita. Kokoukset
ja tilaisuudet järjestetään tarvittaessa etäyhteyksin. [Tapahtumatorin tilaisuuksien
osallistujarajoitus on vuoden loppuun saakka max 40 osallistujaa.]
Tulossa on yhdistystilaisuus 28.10., jossa keskustelussa on koronakokemukset
sekä yhdistysten ja vammaisneuvoston yhteistyön pelisäännöt.
Pääkaupunkiseudun vammaisneuvostojen yhteiskokous 17.11. klo 15.30-17. jota
ennen klo 13-15 paneelikeskustelu vammaisten ihmisten työllistämisestä.
Paneelikeskustelu striimataan tapahtumatorilta Helsinki-kanavalle.
Vammaisten päivän 3.12. aamutilaisuus tapahtumatorilta striimataan Helsinkikanavalle.
10.
Osallistumiset
Ei ollut.
11.
Muut esille tulevat päätösasiat
Susanna Haapala Kynnyksestä kysyi, onko Talpa tehnyt korjauksen
henkilökohtaisen avun SuoraTyö-lomakkeeseen, ettei työnantajan hetu välity
tietosuojalain vastaisesti avustajille. Jonna Weckström vastasi, että
vammaispalvelut on pitänyt palaverin ja antanut vastauksen Talpalle sotun
poistamiseksi lomakkeelta.
12.
Tiedotusasiat
Tiina Lappalainen muistutti vammaisneuvoston esitteen kommentoinnista sekä
tarpeesta saada vammaisneuvoston jäseniltä konkreettisia ideoita 7.9. mennessä
yhdenvertaista osallisuutta kuvaavista kuvauspaikoista, -tilanteista ja kuvattavista
henkilöistä.
13.
Seuraava kokous
Seuraava vammaisneuvoston kokous on ti 29.9.2020, teemana Helsingin
kaupunkiympäristön toimiala, esillä mm: helppokäyttöinen kaupunkiympäristö,
rakennusvalvonta, rakennusten ylläpito ja katujen talvihoito sekä kaupungin
esteettömyystyö.
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14.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.42 ja toivotti kaikille hyvää alkavaa syksyä.
Vakuudeksi

Justus Mollberg
puheenjohtaja

Tiina Lappalainen
sihteeri, vammaisasiamies

Muistion tarkastivat

Kristiina Karhos

Leena Simola-Nikkanen

