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HELSINGIN KAUPUNKI   MUISTIO 3 /2018 
VAMMAISNEUVOSTO    
 
 
 
 
 
Kokousaika 15.3.2018 klo 14.00 – 16.00 
 
Kokouspaikka Kaupungintalo 
  Kaupunginhallituksen kokoushuone 
 
Läsnä  Justus Mollberg, puheenjohtaja 
varsinaiset  Arzu Caydam-Lehtonen 
  Maarit Fredlund 
  Niina Halonen-Malliarakis  
  Pirkko Hyvärinen  
  Heikki Kaislanen  
  Kristiina Karhos 
  Timo Lehtonen 

Laura Lindvall  
Timo Martelius 
Ibrahim Milanovic 
Aulikki Rautavaara 
Leena Simola-Nikkanen 
 

   
Pysyvät  Kirsti Tala 
asiantuntijat     Pirjo Tujula 

Reija Lampinen sihteeri 
 
Poissa    
  Pia Hytönen 
  Ilari Kousa 
  Tiina Larva 
  Hanna Laurila 

Titta Reunanen 
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 
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Edellisen kokouksen muistio annettiin tiedoksi. Siitä ei kirjoiteta 
tiedotetta, koska tiedotteen tekijä on vaihtanut työpaikkaa.  
 

 
5.            Muistion tarkastajat 

Muistion tarkastajiksi valittiin Arzu Caydam-Lehtonen ja Leena 
Simola- Nikkanen  

 
6.           Väliaikainen Maakunnallinen vammaisneuvosto 

 Työvaliokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin vam-
maisneuvoston edustajaksi valittiin varapj. Timo Lehtonen.  Hän 
edustaa vammaisneuvostoa; ei paikallista vammaisjärjestöä.  Hä-
nen varahenkilökseen valittiin Kristiina Karhos. Vammaisneuvosto 
maksaa vaikeavammaisen edustajan matkakulut, mutta ei ko-
kouspalkkiota.  Varaedustajan matkakuluja ei makseta, mikäli var-
sinainen edustaja on paikalla. 
 

7.           Asiantuntijamuutokset vammaisneuvostossa  
Mikaela Westergårdin tilalle on asetettu Kirsti Tala ja Sini Perhon 
tilalle Tiina Larva, (jonka varaedustajana Sini Perho).                 
 

8.            Vammaisneuvoston videoblogisuunnitelma 
Helsinki-kanavan päätoimittaja Jyrki Hirvensalo on valmis teke-
mään yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa kolme erillistä vi-
deoblogia vammaisneuvoston verkkosivuille lähiaikoina. Ensim-
mäisenä päätettiin toteuttaa kokonaisuus: Mikä on YK:n kansain-
välinen vammaisten oikeuksien sopimus sekä ketä ja mihin sopi-
mus Suomessa velvoittaa?  Puheenvuoron pitäjänä on vammais-
järjestöjäsenTimo Martelius.  Sihteeri lähettää hänen yhteystie-
tonsa Jyrki Hirvensalolle, jolloin he voivat sopia toteutuksesta ja 
aikataulusta. 

  
9.            Vaikuttajatoimielinten yhteistyöpalaveri 

Helsingin kaupungin vaikuttajatoimielinten puheenjohtajien ja sih-
teerien tapaaminen järjestettiin 1.3.2018.  Tarkoituksena oli päivit-
tää tietoja toimikuntien ja neuvostojen toiminnasta ja pohtia tarkoi-
tuksenmukaisia yhteistyömahdollisuuksia.  Keskusteltiin vaikutta-
jatoimielinten jäsenten erilaisten taustojen mukana tulevista voi-
mavaroista. Dialogi poliittisten päätöksentekijöiden, viranhaltijoi-
den ja kolmannen sektorin järjestöjen välillä on tärkeää, mutta 
usein liian vähäistä ja sattumanvaraista. 
 
Vaikuttajatoimielimillä on intressinä vaikutusmahdollisuuksien 
vahvistaminen. Kaupunginkanslian asukasyhteistyötiimissä, jonka 
vastuulla vaikuttajatoimielinten työn organisointi tällä hetkellä on, 
pidetään tärkeänä yhteistyön lisäämistä ja siihen panostamista.  
Yhteisenä voimavarana on ollut suunnittelija, jonka työpanosta 
kaikki vaikuttajatoimielimet ovat saaneet käyttää. Tällä hetkellä 
toimenhaltija on vaihtanut työpaikkaa, mutta seuraaja on tulossa. 
 
Yhteistyötä pohdittaessa todettiin, että haluttaisiin tuoda esiin pa-
remmin niiden kuntalaisten asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia, 
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joilla on monenlaisia haasteita elämässään. Kaupungin yleisiin 
strategioihin tulisi saada nykyistä enemmän  
konkreettisia tavoitteita. Tällä hetkellä asiakokonaisuudet ovat ko-
vin yleisellä tasolla.  Strategian tarkoituksenmukaisessa toteutta-
misessa on tärkeää vertailukelpoinen mittaristo. Mittarien luomi-
nen onkin tullut jo mietittäväksi valtuustoryhmille. Mittariston laa-
dintaan tulisi olla mahdollista vaikuttaa myös vaikuttajatoimielinten 
kautta. 
 
Yhteisen keskustelun jatkuminen on tarpeellista.  Mahdollisesti 
järjestetään yhteinen isompi tilaisuus syksyllä loka- marraskuussa 
2018. Olisi hyvä löytää foorumi, jossa asioita voisi pohtia vapaa-
muotoisesti. Sähköposti ei siihen sovi. Some tarjoaa mahdolli-
suuksia, mutta se ei ole kaikille esteetön tai saavutettava. Yrite-
tään löytää esteetön keskustelualusta.  Sellainen saattaisi löytyä 
Kehitysvammaliitosta.  Tapaaminen koettiin hyödylliseksi ja kaikki 
kannattavat vaikuttajatoimielinten yhteistyötä myös tulevaisuu-
dessa. 
 

10.      Vammaisneuvoston asiantuntijasihteerin kuulumiset 
Vammaisasiamies/vammaisneuvoston sihteeri on jäämässä eläk-
keelle ja tulee muuttamaan Tampereelle. Viimeinen työsuhde-
päivä on 31.5.2018. Sitä ennen hän pitää vuosilomansa, mutta 
hoitaa silti vammaisneuvoston asiantuntijasihteerin tehtävät ke-
vään kokousten osalta. 
 
Keskusteltiin uuden vammaisasiahenkilön rekrytoinnista. Tutkinto-
vaatimuksena ehdottomasti ylempi korkeakoulututkinto ja mielel-
lään myös suomalaisen sosiaalityön osaaminen yleisellä tasolla.  
Tarpeen ehdottomasti hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen 
taito ja vähintään tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen 
taito. Mahdollisuus kokopäivätyöhön ja aikaisempi työkokemus 
välttämätön. Suomen esteettömyys- ja osallisuuslainsäädännön 
tunteminen tai sen syvällinen opettelu on välttämätöntä. YK:n 
vammaissopimuksen ja sen kansallisen toimenpideohjelman hal-
tuunotto on oleellisen välttämätöntä. Vakanssi on saatava ulkoi-
seen hakuun. Valitulla henkilöllä tulee olla yhteistyökykyä sekä it-
senäistä ja aktiivista työotetta toimia yhteistyössä paikallisten 
vammaisjärjestöjen, viranhaltijoiden ja poliittisten päätöksenteki-
jöiden kanssa epäkohtien poistamiseksi eri ikäisten vammaisten 
henkilöiden yhdenvertaisuuden ja osallisuuden turvaamiseksi eri 
toimialueilla. Henkilökohtainen tai perheessä oleva kokemus vam-
maisuudesta arkielämässä katsotaan eduksi. 
Päätettiin vammaisneuvoston toimenpiteistä asian edistämiseksi. 
 

11.            Vammaisjärjestöjen yhteistyökokous 2018 
Vaikka vammaisneuvoston toimintaa sääntelevä toimintasääntö 
on jo lakkautettu, vammaisneuvosto haluaa silti järjestää paikalli-
sille vammaisjärjestöille vuosittain olleen yhteistyökokouksen ke-
säkuun alussa. Tärkeitä puheenaiheita ovat Sote-uudistus, Uu-
denmaan maakunnan vammaisneuvosto sekä uuden Helsingin 
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kaupungin vammaisasiamiehen rekrytoinnin perusteet. Kokouk-
seen pyritään saamaan kaksi ulkopuolista puheenvuoron pitäjää. 
Mukana olevat järjestöt voivat ottaa kyseisiin asioihin kantaa ja 
samalla juoda nykyisen vammaisasiamiehen lähtökahvit. Vam-
maisneuvosto kustantaa kahvit ja Reija Lampinen kakut. 
 
Yhteistyökokous pidetään Iiris-keskuksessa torstaina 7.6.2018 klo 
15.00 -18.00.  Kokoukseen osallistuvat vammaisneuvoston mo-
lemmat puheenjohtajat ja työvaliokunta sekä kutsuttuna asiantun-
tijana nykyinen sihteeri kokouspalkkiolla. Samalla hän hoitaa ko-
kouksessa sihteerin tehtävät. Tilaisuuteen järjestetään yleisavus-
taja. Käytännön asioita hoitaa Timo Lehtonen ja Reija Lampinen 
 

12.            Kansainvälisen vammaistenpäivän aamukahvit 
Tilaisuus pidetään maanantaina 3.12.2018 Kaupungintalon ravin-
tolassa entiseen tapaan.  Sihteeri hoitaa etukäteisvaraukset. 
 

13.            Syksyn 2018 kokousajat 
Päätettiin, että varsinainen kokous on joka toinen kuukausi ja työ-
valiokunta välikuukausina.  Sihteeri varaa varsinaisten kokousten 
tilan (kaupunginhallituksen istuntosali) mahdollisimman pikaisesti. 
 

14.            Vammaisneuvoston varsinaisten kokousten vierailijat   
Päätettiin, että pyritään syksyllä saamaan vierailijaksi jokainen 
apulaispormestari ja mahdollisesti myös pormestari Jan Vapaa-
vuori. 
 

15.            Ilmoitusasiat 

 Lausunto Käpylinnan liikuntakeskuksesta luopumisesta. 

 Kommentteja kuljetuspalvelun liikennöinnin palvelukuvauk-

seen. 

 Lausunto kehitysvammaisten asumispalvelujen ja päiväaikai-

sen toiminnan kilpailutuksista. 

 Terveiset PKS-vammaisneuvostojen yhteistyökokouksesta Es-

poosta. 

 Uudenmaan vammaisjärjestöjen vaikuttajaverkosto. Tämä ver-
kosto on epävirallinen verkosto, jonka tavoitteena on saattaa 
yhteen Uudellamaalla toimivia vammaisjärjestöissä aktiivisesti 
vaikuttamistoiminnan parissa toimivia henkilöitä vaihtamaan 
tietoja ja keskustelemaan yhteisistä haasteista ja tavoitteista 
liittyen vammaisten palveluihin Uudellamaalla. Verkoston luo-
minen alkoi toukokuussa 2017 ja se on kokoontunut neljä ker-
taa viime vuoden puolella. Lisäksi on perustettu tämä yhteinen 
sähköpostilista, jossa on voitu jakaa tietoa ja käydä keskuste-
lua ajankohtaisista asioista. 12.3.2018 verkoston kokoukseen 
osallistui Kristiina Karhos ja Timo Lehtonen omien järjestö-
jensä edustajana. Vaikuttajaverkosto ja UVA tukevat hyvin 
toistensa työtä, jossa laajan järjestö- ja vammaiskentän tar-
peita tuodaan esille ja ajetaan yhdessä maakunnallisella ta-
solla.  
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16.              Muut mahdolliset esille tulevat asiat 
 

Vammaisten palvelut –ryhmä 12.3.2018 

Ryhmän puheenjohtajana toimii Minna Eronen Helsingistä. 

Vammaisten palvelujen alatyöryhmät 

Vammaisten palvelut -ryhmällä on alatyöryhmiä, jotka suunnittele-
vat maakunnan palveluiden toteuttamista käytännön tasolla.Vam-
maisten palvelujen valmisteluryhmä kokosi vammaispalvelujen 
hyviä käytäntöjä ja yhdyspintoja jatkotyöstettäväksi Uusimaa 2019 
-hankkeessa. Uudenmaan väliaikaisen maakunnallisen vammais-
neuvoston edustajat kutsutaan mukaan valmisteluryhmän kokouk-
seen 23.4.2018. Elokuussa on suunnitteilla alatyöryhmien yhtei-
nen teknologian hyödyntämistä käsittelevä työpaja. Päätettiin, että 
pj. Justus Mollberg tiedustelee Minna Eroselta, pääsevätkö kysei-
seen valmisteluryhmän kokoukseen myös paikallisten vammais-
neuvostojen jäsenet, kuten muistion kirjaus antaa ymmärtää.  

YK:n vammaissopimuksen kansallinen toimintaohjelma 
YK:n vammaissopimuksen kansallisen toimintaohjelman julkista-
mistilaisuus pidettiin Helsingissä 13.3.2018. Tilaisuuden järjesti 
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE. YK:n 
vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallisen 
toimintaohjelman laatimisesta säädetään vammaisten henkilöiden 
oikeuksien neuvottelukunnasta annetussa asetuksessa. Neuvot-
telukunnan tulee laatia toimikaudelleen toimintaohjelma. Ensim-
mäinen toimikausi on normaalia nelivuotiskautta lyhyempi kestäen 
1.1.2017–30.4.2019.Toimintaohjelmassa määritellään vammais-
sopimuksen täytäntöönpanon edistämisen keskeiset kansalliset 
tavoitteet, niitä edistävät keinot ja tarvittava seuranta. Eri ministe-
riöt sitoutuvat toimintaohjelman toteutukseen ja tavoitteisiin. 
Video tilaisuudesta löytyy verkkosivulta  www.vane.to. 
 
 

17.            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00. 
 
 

 Helsingissä 16. maaliskuuta 2018 
 
 
 
 Justus Mollberg  Reija Lampinen 
 puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 Muistion tarkistivat 
 
 
 
 

Arzu Caydam-Lehtonen    Leena Simola-Nikkanen                  

http://www.vane.to/

