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HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016
VAMMAISNEUVOSTO

Kokousaika 4.10.2016 klo 14.00  16.50

Kokouspaikka Kaupungintalo
Kaupunginhallituksen kokoushuone

Läsnä Ilpo Haaja, puheenjohtaja
Arzu Caydam-Lehtonen
Karl-Mikael Grimm
Kristiina Karhos
Sirpa-Liisa Kuittinen
Timo Lehtonen
Timo Martelius
Peeta Piiparinen
Aulikki Rautavaara
Leena Simola-Nikkanen
Laura Viljakainen
Mikaela Westergård
Allan Wilén
Reija Lampinen sihteeri

Poissa Tuija Arvo
Iiro Auterinen
Anni Kyröläinen
Sini Perho
Riikka Pöyhönen
Pirjo Tujula

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 Mikaela Westergård ja Arzu
Caydam-Lehtonen

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Annettiin tiedoksi.
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6. Vammaistyön budjetti vuodelle 2017

Vammaistyön johtaja Mikaela Westergård esitteli asiaa vammais-
neuvostolle. Varsinaista budjettia ei ole vielä hyväksytty.  Sisällölli-
siä uudistuksia ja painopisteitä ovat vuonna 2017 mm. seuraavat:

Yhteistyö erityisoppilaitosten kanssa.
Toiminnan profilointi ja tuotteistaminen sekä vuokrakustan-
nusten säästö ajatellen myös tulevaa sote-uudistusta.
Vammaistyöhön tulee vuosittain lisää asiakkaita 100  150.
Kriisityötä omassa kodissa vahvistetaan, koska ulkoa os-
tettavat kriisipaikat ovat usein pitkäaikaisia sijoituksia ja
näin ollen kalliita.
Tukiasuntojen osuus vammaistyössä kasvaa 2%.
Liikkumisen tuessa toteutetaan sisällöllisiä uudistuksia;
esim. opiskelumatkojen yhdistely, jonka kokeilu aloitetaan
erityisoppilaitoksista.

 Omaishoidon tuen lainsäädäntö on uudistunut.  Omaishoi-
tajilla on lakisääteinen mahdollisuus saada vapaata 2 vuo-
rokautta / kk.  Tämä vaatii lisää resursseja lyhytaikaishoi-
don järjestämiseen. Pohditaan erityislastenvahti  toimin-
nan uudelleen aloittamista tälle kohderyhmälle.
Luodaan myös lyhytaikaista perhehoitoa eri ikäisille vam-
maisille.
Vuoden 2017 aikana järjestetään kehitysvammaisten asu-
misen kilpailutus. Riippumatta kilpailutuksen lopputulok-
sesta kenenkään ei tarvitse muuttaa nykyisestä kodistaan
minnekään, jos ei välttämättä itse halua.
Henkilökohtaisen budjetoinnin hanke vammaispalveluissa.

Kilpailukykysopimuksen aiheuttama säästötavoite vammaistyöhön
on 1,6 milj. euroa. Kohteista ei vielä ole päästy yhteisymmärryk-
seen, joten varsinaista budjettia vuodelle 2017 ei ole vielä hyväk-
sytty.  Sovittiin, että vammaisneuvostolle esitellään kyseinen bud-
jetti kun se on valmis.

7. Lausuntopyyntö valtuutettu Mari Rantasen aloitteeseen
kokemusasiantuntijoiden käytöstä omaishoitajien palvelujen
kehittämisessä
Asiasta keskusteltiin runsaasti.  Siirrettiin asia työvaliokunnan /
sihteerin valmisteltavaksi ja toteutettavaksi. Määräaika
13.12.2016.

8.               Kelan matkakorvaukset
Taksimatkan omavastuu määräytyy sen mukaan, mistä taksin tila-
taan. Kun taksi tilataan keskitetystä tilausnumerosta, maksetaan
yhdensuuntaisesta matkastasi enintään 25 euroa. Jos taksi tila-
taan muualta, matkan koko hinta maksetaan kuljettajalle ja hae-
taan korvausta jälkikäteen Kelasta. Omavastuuosuus yhteen
suuntaan tehdystä matkasta on tällöin 50 euroa. Tämä ei kerrytä
vuotuista omavastuuosuutta. Korotettu omavastuuosuus peritään,
vaikka vuotuinen omavastuuosuus olisi täyttynyt.
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Kun soitetaan tilausnumeroon, puhelimessa kysytään seuraavia
matkan järjestämiseen liittyviä tietoja:
nimi ja henkilötunnus
osoite, josta auto noutaa asiakkaan
matkan määränpää (esim. sairaala)
kellonaika, jolloin tulee olla perillä hoitoyksikössä
mahdolliset apuvälineet
mahdollinen saattaja
puhelinnumero, josta asiakkaan tavoittaa.

Tilauspuhelussa ilmoitetaan, mihin aikaan auto noutaa asiakkaan.
Samassa kuljetuksessa voi olla muita matkustajia Tilauspuhelut
nauhoitetaan palvelun laadun kehittämiseksi. Tarvittaessa Kela
voi tarkistaa jälkikäteen pyytämiään tietoja. Henkilötietolaissa tar-
koitettu tietojen rekisterinpitäjä on Kela.

Käytännössä on osoittautunut, että kyseisen puhelun aikana asi-
akkaan yksityisyyden suoja ja salassapito hyvin usein vaarantu-
vat.  Etenkin paluukyytejä tilattaessa nimen, henkilötunnuksen ja
kotiosoitteen pakollinen ilmoittaminen puhelun aikana joka kerta,
yksityisyys on uhattuna, jos puhelu soitetaan yleisessä tilassa,
jossa tuntemattomat asiakkaan kuulevat samanaikaisesti kyseiset
tiedot.  Vammaisella henkilöllä on usein erittäin vaikea poistua pu-
humaan tilaan, jossa ei ole muita ihmisiä. Ja joillekin vammaisille
on mahdotonta saada tietoa siitä, ketä muita tilassa on sillä het-
kellä.

Edellä kerrotusta syystä tilaus on kyettävä tekemään niin, ettei
asiakkaan tarvitse kyseisiä asioita joka kerta kertoa puhelimessa
ääneen.  Paljon matkoja terveydenhuoltoon tai kuntoutukseen tar-
vitsevien henkilöiden tulisi saada tunnistekoodi, jonka kertomalla
matkan välittäjä löytää puhelun aikana asiakkaan ne pysyvät tie-
dot, jotka ovat tilauksessa tarpeellisia. Asiasta keskusteltiin aktiivi-
sesti ja päätettiin siirtää valmistelu ja toteutus työvaliokunnan ja
sihteerin tehtäväksi. Kirje asiasta päätettiin Kelan lisäksi lähettää
STM:lle ja tietosuojavaltuutetulle.

9.               Vammaisjärjestöjen yhteistyökokous 2017
Vammaisjärjestöjen yhteistyökokous ehdokkaiden nimeämiseksi
vammaisneuvoston jäseniksi seuraavalle toimikaudelle järjeste-
tään maalis - huhtikuun vaihteessa 2017.  Vammaisneuvosto
päätti, että kokous pidetään Kallion virastotalossa.  Ajankohta ja
tilavaraus jätettiin sihteerin ja Mikaela Westergårdin huoleksi. Ko-
kouksessa vammaisneuvostosta ovat läsnä puheenjohtajat ja sih-
teeri.  Ennakkotieto asiasta on lähetettävä järjestöille ennen vuo-
den vaihtumista.

10.               Osallistuminen PKS-vammaisneuvostojen yhteiskokoukseen
Vantaan vammaisneuvosto kutsuu Helsingin vammaisneuvoston
edustajat PKS-vammaisneuvostojen aamupäiväseminaariin Tik-
kurilaan 12.102016 klo 9-12. Aiheena esteettömyys.  Tilaisuuteen
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saavat kaikki vammaisneuvoston jäsenet osallistua. .  Kokous-
palkkiota ei makseta. Vaikeavammaisille jäsenille voidaan korvata
välttämättömät matkakulut taksilla/invataksilla.

11.               Helsingin kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma
Hanna Maidell ja Aino Lääkkölä-Pyykönen kutsuivat vammaisneu-
voston Kaupungintalolle työkokoukseen 13.9. klo 10 -12.  Helsinki
on päätymässä kaksiosaiseen palvelujen yhdenvertaisuussuunni-
telmaan. Tämä ensimmäinen on koko kaupungin raamisuunni-
telma, joka täydentyy toimialakohtaisilla yhdenvertaisuussuunni-
telmilla ensi vuoden puolella. Kyseessä oli keskustelutilaisuus
vammaisneuvoston kanssa. Mukana oli aktiivinen joukko vamma-
neuvoston jäseniä työkokouksessa. Keskustelu oli vilkasta ja
suunnitelmiin edellytettiin myös vammaisnäkökulmaa, vaikka kau-
pungin yleisessä strategiassa ei kertaakaan mainita sanaa vam-
mainen. Samalla toivottiin yhteistyön jatkuvan suunnitelmienede-
tessä.

12.              Sote-lainsäädäntö
Osa vammaisneuvoston jäsenistä osallistui aamupäivällä perhe- ja
peruspalveluministeri Juha Rehulan järjestämään keskustelutilai-
suuteen sote-uudistuksesta Uudenmaan maakunnassa.
Tilaisuudessa sote-uudistukseen liittyvää lakikokonaisuutta ja
uudistuksen etenemistä esittelivät perhe- ja peruspalveluministeri
sekä ministeriön valmistelussa mukana olevat virkamiehet. Lisäksi
tilaisuudessa on maakunnan omien sote-toimijoiden puheenvuo-
roja sekä mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun.
Todettiin, että asiakokonaisuus on hankala hahmottaa.  Vammais-
ten asema uudistuksessa on vielä arvioimatta, koska kyse on hy-
vin pienestä erityisryhmästä.  Enemmistön tarpeet näyttävät tule-
van esiin parhaiten. Lisäksi terveydenhuolto on ensisijainen ja so-
siaalitoimi on selvästi alisteinen terveydenhuollolle.  Ongelmaksi
voi muodostua se, että osa pysyvästi vammaisista henkilöistä on
kuitenkin suhteellisen terveitä eikä säännöllisesti tarvitse lääkäri-
palveluja.  Todettiin, että tässä vaiheessa uudistuksesta on vam-
maisneuvoston hyvin vaikea lausua mitään.  Pitäisi, mutta ei tiedä
vielä, mitä pitäisi nostaa esiin.  Asia jäi siis auki. Siihen palataan
mahdollisesti myöhemmin.

13. Vammaistyön sosiaalinen raportointi
Mikaela Westergård kertoi, että vammaistyö on ollut mukana ky-
seisessä projektissa ja sosiaalisen raportoinnin koulutuksissa. Hä-
nellä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, onko asia edennyt käytännössä
raportointivaiheeseen.  Hän lupasi ottaa asiasta selvää ja kertoa
siitä myöhemmin vammaisneuvostossa.

14. Liikennekaari
Siirrettiin työvaliokunnan valmisteltavaksi. Tuodaan
vammaisneuvoston käsittelyyn myöhemmin.

15.               Tiedotusasiat
Yleisten kulkuväylien hyvä talvikunnossapito
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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 kerätään vammaisneuvoston Face-
book-sivulle.  Timo Lehtonen on tehnyt sivut ja pitää niitä yllä
avustajansa kanssa.  Materiaalin tuotto sivustolle on vammaisneu-
voston ja sihteerin vastuulla. Vammaisjärjestöjen tehtävänä on tie-
dottaa asiasta jäsenistölleen, joiden pitää antaa palautetta hyvästä
ja huonosta talvikunnossapidosta kyseisen Facebook-sivuston
kautta.  Käytännön organisointi on työvaliokunnan vastuulla.

Annettiin tiedoksi kaupunginhallitukselle osoitettu vammaisneu-
voston kannanotto Helsingin kaupungin tulevasta johtamisjärjes-
telmästä 2017

Liikuntavirastossa on menossa remonttiin Käpylinnan toimipiste.
Kyseisessä paikassa on järjestetty pääsääntöisesti erityisryhmien
sekä senioreiden liikuntaa. Paikka on suhteellisen pieni, mutta
juuri tätä kohderyhmää ajatel
siirtymismatkat. Liikuntavirasto yrittää etsiä korvaavia liikuntatiloja,
mutta tiedossa jo on, että allastilan löytyminen tulee olemaan
haastavaa. Pitkällä tähtäimellä on tavoitteena jatkossa hyödyntää
Jätkäsaareen rakennettavaa Bunkkeria. Kyseltiin, miten asia on
käytännössä edennyt.  Todettiin, ettei uusia ratkaisuja tai tietoja
asiasta ole tullut.

YK:n vammaissopimus käyttöön verkkokurssi 31.10.  4.12.2016
Invalidiliitto ry ja Kynnys ry. Sitovat ilmoittautumiset 14.10. 2016
mennessä.

16.             Muut esille tulevat asiat
Valtakunnallinen vammaisneuvosto järjestää yhteistyössä Pirkan-
maan vammaisneuvostojen kanssa Etelä-Suomen alueellisen
vammaisneuvostopäivän 1.12.2016 Tampereella.  Päätettiin, että
Helsingin kaupungin vammaisneuvostosta osallistuu 2 henkilöä,
mikäli he saavat luvan ja matkarahat mennä tilaisuuteen.  Haluk-
kaat voivat ilmoittautua sähköpostilla sihteerille.

Muita esille tulleita asioita ei otettu käsittelyyn ajan puutteen vuoksi

17. Kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50.

Helsingissä 31. lokakuuta 2016
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Ilpo Haaja Reija Lampinen
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Mikaela Westergård Arzu Caydam-Lehtonen


