
1
HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2016
VAMMAISNEUVOSTO

Kokousaika 6.9.2016 klo 15.00  17.00

Kokouspaikka Kaupungintalo
Kaupunginhallituksen kokoushuone

Läsnä Ilpo Haaja, puheenjohtaja
Iiro Auterinen

                                       Arzu Caydam-Lehtonen
Karl-Mikael Grimm
Kristiina Karhos
Sirpa-Liisa Kuittinen
Timo Martelius
Peeta Piiparinen
Aulikki Rautavaara
Leena Simola-Nikkanen
Pirjo Tujula
Allan Wilén
Reija Lampinen sihteeri

Poissa Tuija Arvo
Anni Kyröläinen
Timo Lehtonen
Sini Perho
Riikka Pöyhönen
Mikaela Westergård
Laura Viljakainen

Kokousaikaa jouduttiin siirtämään kaupungintalolla olleen valtiovierailun
vuoksi.

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 Peeta Piiparinen ja Aulikki Rauta-
vaara

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja
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Annettiin tiedoksi.

6. Uuteen johtamisjärjestelmään ja toimialalautakuntarakenteeseen
kytkeytyvä Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmalli
Vuorovaikutuspäällikkö Johanna Seppälä esitteli vammaisneuvos-
tolle Helsingin tulevan osallisuus- ja vuorovaikutusmallin. Helsingin
kaupunki haluaa selvittää yhdessä asukkaiden kanssa, minkälai-
set osallistumisen ja vuorovaikutuksen toimintatavat olisivat par-
haita. Näkökulmien ja ideoiden kerääminen käynnistyi verkkoky-
selyllä kesäkuussa ja päättyi elokuussa.
Helsingin osallisuusmallin yhteiskehittämispäiville kaupungintalolle
kokoontui liki 200 hengen joukko tavallisia kaupunkilaisia, virka-
miehiä, tutkijoita ja järjestöaktiiveja. Tavoitteena oli hahmottaa
osallisuusmallin päälinjoja ja elementtejä osallistumiseen ja vaikut-
tamiseen Helsingissä. Päivien tuloksena syntyi kahdeksan ehdo-
tusta.
Myös vammaisneuvosto voi yhtyä alla oleviin päälinjoihin:

Kaikki ovat fiksuja. Ihmisissä on kaikki. Ihminen itse määrittää it-
sensä.

 avunanto ja neuvonta

vaikuttavuus
 / arkikielisyys

 Aktivismi  Kuuleminen  Puntarointi Agendan mää-
ritys

 kuulu-
miseksi on tehtävä enemmän töitä.

6b Uuden johtamisjärjestelmän ja toimialarakenteen vaikutus
              vammaisneuvoston toimintaan

Keskusteltiin vammaisneuvoston asemasta ja toimintaperiaat-
teista uudessa organisaatiorakenteessa.  Vammaisneuvosto on
lakisääteinen toimikunta jokaisessa kunnassa kuntalain perus-
teella. Entä sote-uudistuksen voimaan tullessa?

Pohdittiin myös vammaisasiamiehen ja esteettömyysasiantuntijan
vakanssien sijoituspaikkaa ja todellisia mahdollisuuksia
vaikuttaa suunnitteluun ja päätöksentekoon tulevaisuudessa.
Todettiin, että myös vammaisjärjestöjen tulisi aktivoitua puolusta-
maan vammaisten oikeuksia kunnan organisaatioprosesseissa.
Oltiin lisäksi huolissaan esteettömyysasioiden neuvottelukunnan
tulevaisuudesta.
Päätettiin lähettää kirjelmä asiasta kaupungin johdolle ja muutos-
prosessin toimijoille kaupunginkansliassa.  Asian jatkovalmistelu
ja kirjelmän lähettäminen siirrettiin työvaliokunnalle.
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7.              Helsingin kaupungin vammaisneuvoston kannanotto YM:n
asetusluonnokseen rakennuksen esteettömyydestä

Helsingin kaupungin vammaisneuvosto on antanut asiasta kau-
punginhallitukselle kirjallisen lausunnon. Ympäristöministeriö on
pyytänyt Helsingin kaupungilta lausuntoa asetusluonnoksesta.
Asetusluonnokseen liittyy perustelumuistio, joka on pohjana myö-
hemmin mahdollisesti laadittaville yksityiskohtaisille ohjeille. Kau-
punginkanslia pyysi vammaisneuvoston lausuntoa asiasta vii-
meistään 22.8.2016 mennessä.  Vammaisneuvosto lähetti kan-
nanottonsa sähköisesti myös suoraan YM:lle.
Asiasta keskusteltiin ja todettiin mm., ettei Helsingin kaupungin
lausunnossa ole otettu huomioon projektinjohtaja Pirjo Tujulan
kommentteja kuulovammaisuuteen liittyvästä esteettömyydestä.

8. Yleisten kulkuväylien hyvä talvikunnossapito
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin ja vammaisneuvoston laa-
jennetun työvaliokunnan yhteisessä tapaamisessa heräsi idea,
missä vammaisneuvosto julkistaisi kilpailun talvikunnassapidon
urakoitsijoille yhdessä kaupungin kanssa. Tehtiin päätös kilpailun
julkistamisesta. Parhaan palautteen työstään saanut urakoitsija /
toteuttajaryhmä palkitaan kevään tullessa.  Kilpailun suojelijana
toimii Pekka Sauri. Palaute kerättäisiin omalle Facebook-sivulle,
joka linkitettäisiin niin, että rakennusvirastokin olisi tietoinen pa-
lautteista.  Timo Lehtonen on lupautunut toteuttamaan sivut ja pi-
tämään niitä yllä avustajansa kanssa.  Materiaalin tuotto sivustolle
on vammaisneuvoston ja sihteerin vastuulla. Vammaisjärjestöjen
tehtävänä on tiedottaa asiasta jäsenistölleen, joiden pitää antaa
palautetta hyvästä ja huonosta talvikunnossapidosta kyseisen Fa-
cebook-sivuston kautta. Käytännön organisointi on työvaliokun-
nan vastuulla.

9.                Helsingin kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma
Hanna Maidell ja Aino Lääkkölä-Pyykönen ovat kutsuneet vam-
maisneuvoston Kaupungintalolle työkokoukseen 13.9. klo 10 -12.
Helsinki on päätymässä kaksiosaiseen palvelujen yhdenvertai-
suussuunnitelmaan. Tämä ensimmäinen on koko kaupungin raa-
misuunnitelma, joka täydentyy toimialakohtaisilla yhdenvertai-
suussuunnitelmilla ensi vuoden puolella. Kyseessä on keskustelu-
tilaisuus vammaisneuvoston kanssa. Kaikki ovat tervetulleita.  Ko-
kouspalkkiota ei makseta. Vaikeavammaisille jäsenille korvataan
välttämättömät matkakulut taksilla/invataksilla.

10. Vammaistyön budjetti vuodelle 2017
Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

11. Vammaistyön sosiaalinen raportointi
Siirrettiin myöhempään ajankohtaan

12. Liikennekaari
Siirrettiin työvaliokunnan valmisteltavaksi. Tuodaan
vammaisneuvoston käsittelyyn myöhemmin.
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13.               Tiedotusasiat
Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula järjestää sosiaali- ja
terveydenhuollon toimijoille keskustelutilaisuuksia sote-uudistuk-
sesta kaikissa maakunnissa.
Tilaisuuksissa sote-uudistukseen liittyvää lakikokonaisuutta ja uu-
distuksen etenemistä esittelevät perhe- ja peruspalveluministeri
Juha Rehula sekä ministeriön valmistelussa mukana olevat virka-
miehet. Lisäksi tilaisuudessa on maakunnan omien sote-toimijoi-
den puheenvuoroja sekä mahdollisuus kysymyksiin ja keskuste-
luun.
Tilaisuudet on suunnattu erityisesti kuntien, kuntayhtymien, maa-
kuntien, oppilaitosten ja järjestöjen sote-toimijoille sekä päätök-
sentekijöille ja palveluntuottajille. Tilaisuuksiin tulee ilmoittautua
ennakolta. Uusimaa, Helsinki ti 4.10.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:00.

Helsingissä 23. syyskuuta 2016

Ilpo Haaja Reija Lampinen
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Peeta Piiparinen Aulikki Rautavaara


