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HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016
VAMMAISNEUVOSTO

Kokousaika 9.6.2016 klo 14.00  16.40

Kokouspaikka Kaupungintalo
Kaupunginhallituksen kokoushuone

Läsnä Ilpo Haaja, puheenjohtaja
Tuija Arvo
Iiro Auterinen

                                       Arzu Caydam-Lehtonen
Sirpa-Liisa Kuittinen
Timo Lehtonen
Peeta Piiparinen
Aulikki Rautavaara
Leena Simola-Nikkanen
Pirjo Tujula
Allan Wilén
Reija Lampinen sihteeri

Poissa Karl-Mikael Grimm
Kristiina Karhos
Anni Kyröläinen
Timo Martelius
Riikka Pöyhönen
Marko Stenroos
Mikaela Westergård
Laura Viljakainen

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

2. Osallistujien toteaminen
Todettiin osallistujat.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

4. Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Lehtonen ja Leena
Simola-Nikkanen

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Annettiin tiedoksi.
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6. Käpylinnan lakkauttaminen
Liikuntavirastossa on menossa remonttiin Käpylinnan toimipiste.
Kyseisessä paikassa on järjestetty pääsääntöisesti erityisryhmien
sekä senioreiden liikuntaa. Paikka on suhteellisen pieni, mutta
juuri tätä kohderyhmää ajatellen
siirtymismatkat ovat lyhyet. Tilakeskus on päättänyt aloittaa re-
montin syksyllä ja tarkoitus on löytää korvaavia tiloja Bunkkerin
valmistumiseen asti. Käpylinna ei ole enää remontin jälkeen lii-
kuntaviraston käytössä. Vammaisneuvoston kokoukseen men-
nessä liikuntavirastolla ei vielä ole selkeitä ratkaisuja / päätöksiä
korvaavien tilojen suhteen.
Vammaisneuvosto on erittäin pettynyt Käpylinnan liikuntatilojen
lakkauttamisesta. Se on huolissaan tilanteesta myös siksi, ettei
siltä ole pyydetty asiasta lausuntoa eikä edes suostuttu kerto-
maan vammaisneuvoston virallisessa kokouksessa jäsenille suul-
lisesti suunnitelluista ratkaisuvaihtoehdoista. Vammaisneuvosto
on kunnan virallinen toimikunta, eikä ole tarkoituksenmukaista, et-
tä vasta lopulliset päätökset annetaan sille tiedoksi.
Päätettiin lähettää kirjelmä asiasta vastaaville apulaiskaupungin-
johtajille, liikuntalautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

7. Helsingin kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma
Viranomaisilla ja koulutuksen järjestäjillä sekä työnantajilla, joiden
palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, tulee olla
kaikkia syrjintäperusteita koskeva yhdenvertaisuussuunnitelma
yhdenvertaisuuden edistämisen toteuttamiseksi. Yhdenvertai-
suuslaissa ei ole tarkemmin säädetty yhdenvertaisuussuunnitel-
man sisällöstä. Lähtökohtana on arvio yhdenvertaisuuden toteu-
tumisesta ja arviossa havaitut kehittämiskohteet.
Helsingin kaupungilla tulisi olla sektorikohtaisten suunnitelmien li-
säksi myös yksi yhteinen yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa olisi
kirjattuna kunnan kärkitavoitteet, toteuttamistavat ja vaikuttavuu-
den arviointi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteuttamisesta
kaikille kuntalaisille. Ensimmäiset uuden lain mukaiset yhdenver-
taisuussuunnitelmat pitää laatia jo 1.1.2017 mennessä.

Helsingin kaupungin vammaisneuvosto ei ole saanut olla miten-
kään mukana kyseisten suunnitelmien valmistelussa. Vammais-
neuvoston pitäisi ehdottomasti olla pohtimassa kyseisiä asioita
yhdessä hallintokuntien viranhaltijoiden ja poliittisten päätöksen-
tekijöiden kanssa; kokonaisvaltaisesti eri tavoin vammaisten kun-
talaisten näkökulmasta koko kaupungin toimintaa ajatellen.
On syytä edellyttää, että Helsingin kaupunki käyttää aktiivisesti
myös vammaisneuvoston asiantuntijuutta yhdenvertaisuussuunni-
telmien laadinnassa, toteuttamisessa ja vaikuttavuuden arvioin-
nissa.
Päätettiin lähettää tiedustelu asiasta kaupunginjohtajistolle.
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8.               Syksyn kokousajat
Helsingin kaupungin vammaisneuvoston varsinaiset kokoukset
pidetään Kaupungintalolla, kaupunginhallituksen kokoussalissa
syksyllä 2016 seuraavasti. Kokouksen kellonaika on joka kokouk-
sessa klo 14.00  16.30 + akateeminen vartti:
ti 6.9, ti 4.10, ti 22.11, to 8.12.

9.               Vammaisneuvoston toiminta kesällä 1.7.- 16.8.2016
Kiireellisissä asioissa toiminnasta vastaa vammaisasiamies Reija
Lampinen mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä vammaisneu-
voston puheenjohtajiston kanssa.

10. Työvaliokunnan asiat
Maistraattien palveluyksiköiden yhdistäminen alkoi 1.1.2016 ja
jatkuu edelleen useita vuosia.  Käytännössä tämä tarkoittaa vä-
heneviä palveluyksiköitä ja niiden yhdistämistä valtion muihin
asiakastoimipisteisiin laajalla maantieteellisellä alueella. Matka
niihin saattaa pidentyä niin, ettei esim. vaikeavammaisten kulje-
tuspalvelu ei enää ulotu sinne asti.  Tämä vaikeuttaa vammaisten
henkilöiden mahdollisuuksia hoitaa itse omia asioitaan.  Sähköi-
nen palvelu-konsepti ei yleensä kykene heitä palvelemaan.
Todettiin, että ongelma on todellinen ja lisääntyy edelleen, mikäli
toimipisteitä ei saada hyvien esteettömien liikenneyhteyksien var-
relle. Lähetettiin kirjelmä yhdessä Vantaan ja Kauniaisten vam-
maisneuvoston kanssa Valtakunnalliselle vammaisneuvostolle
asian eteenpäin viemiseksi.

Helsingin kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnasta
työvaliokunta on laatinut ja lähettänyt tiedustelun kaupunginjohta-
jistolle.

Esteetön pysäköinti on jollain tasolla edennyt Kampin HusLabin
edessä.

11.               Tiedotusasiat
Vammaisneuvoston sihteeri on vuosilomalla:
27.6.  4.7.
20.7. -  31.7.
11.8.  16.8.
Sihteerillä ei ole sijaista, joten loman aikana ei vastata puheli-
meen eikä sähköposteihin.

Suomi on vihdoinkin ratifioinut YK:n vammaisten ihmisoikeusso-
pimuksen.  Se tulee voimaan 10.6.2016.  Tällöin Pikku-
Parlamentin puistossa pidetään juhlat, johon kaikki ovat tervetul-
leita.

Seuraavassa kokouksessa otettava käsittelyyn vammaistyön bud-
jetti vuodelle 2017.

12.              Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
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Seuraavassa kokouksessa otettava käsittelyyn:
vammaistyön budjetti vuodelle 2017
vammaistyön sosiaalinen raportointi
Liikennekaari

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35.

Kokouksen päätteeksi halukkaat lähtivät hetkeksi rupattelemaan Kappelin
terassille.

Helsingissä 6. heinäkuuta 2016

Ilpo Haaja Reija Lampinen
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Leena Simola-Nikkanen Timo Lehtonen


