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HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016
VAMMAISNEUVOSTO

Kokousaika 22.11.2016 klo 14.00  16.50

Kokouspaikka Kaupungintalo
Kaupunginhallituksen kokoushuone

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

Poissa
Anni Kyröläinen
Sini Perho
Peeta Piiparinen
Riikka Pöyhönen

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 Iiro Auterinen ja Laura Viljakainen.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Annettiin tiedoksi.
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6. Helsingin osallisuusmalli / vammaisneuvoston tehtävien määrittely
Esteettömyysasioiden neuvottelukuntaa ollaan lakkauttamassa
1.6.2017 alkaen.  Kaupungin organisaatiouudistuksessa on esi-
tetty mm. että esteettömyysasioiden neuvottelukunta lakkautetaan
tarpeettomana ja osa sen tehtävistä siirretään vammaisneuvoston
vastuulle tai uudelle rakennustekniselle neuvottelukunnalle. Onpa
myös esitetty, että esteettömyyden valvonta kuuluisi kokonaan
Helsinkiin mahdollisesti asetettavalle yhdenvertaisuuslautakun-
nalle.
Helsingin kaupungin vammaisneuvosto on kokouksessaan pohti-
nut asiaa ja toteaa yksimielisesti, että esteettömyysasioiden neu-
vottelukuntaa ei saa lakkauttaa, vaan se on vakinaistettava raken-
netun ympäristön esteettömyyttä turvaavana ja edistävänä yhteis-
työelimenä.  Näin esteettömyys tosiasiassa kehittyy globaalisti yh-
teiskunnan muutosten mukana osana eri toimialojen tavanomaista
toimintaa kuntalaisten tarpeiden mukaisesti. Asiasta lähetetään
kirje kaupunginhallitukselle.

7. Vammaisjärjestöjen yhteistyökokous maaliskuussa 2017
Vammaisjärjestöjen yhteistyökokous vammaisneuvoston järjestö-
ehdokkaiden asettamiseksi pidetään 23.3.2017 klo 15.00 -18.00
Kallion virastotalon neuvotteluhuoneessa.  Päätettiin, että kokouk-
sen alussa pyydetään pääsihteeri Merja Heikkosta kertomaan uu-
desta valtakunnallisesta vammaisten henkilöiden oikeuksien neu-
vottelukunnasta ja muista Suomen organisaatioista, jotka tulevai-
suudessa tukevat kansainvälisen vammaissopimuksen toteutu-
mista. Sihteeri hoitaa asiaa.

8. Kansainvälisen Vammaistenpäivän Aamukahvitilaisuus
Tilaisuus järjestetään 2.12.2016 klo 8.45  10.30 Kaupungintalon
Henkilöstöravintolassa.  Paikalle on kutsuttu noin 60 vierasta.  So-
vittiin käytännön asioista tilaisuuden aikana.  Puheenjohtajalla ja
varapuheenjohtajalla on tilaisuuden vetäjävastuu. mediaa on pyy-
detty paikalle

9. Kansainvälisen vammaiskortin mahdollisuudet
Tilaisuus pidetään 2.12.16 klo 12.30  15.00 THL:lla.
Vammaiskortti-hankkeen työryhmässä ovat mukana:
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Jaatinen, Aivoliitto, Kuuloliitto,
Kuurojen Liitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Uudenmaan Tuki-
piiri, Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden -ja hyvinvoinnin lai-
tos ja Kela. Vammaisneuvoston edustajina tilaisuuteen menevät
Ilpo Haaja ja Kristiina Karhos.

10. Työvaliokunnan esiin nostamat asiat
Annettiin tiedoksi lausunto Mari Rantasen valtuustoaloitteesta.
Annettiin tiedoksi Kelaan, STM:lle ja tietosuojavaltuutetulle lähe-
tetty kysely Kelan matkojen tilaamisen tietosuojasta.
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Keskusteltiin lausuntoesityksestä joka koskee liikennekaarta.
Todettiin, että se on tarkoituksenmukaista lähettää LVM:lle.

Työvaliokunta esittää, että vammaisneuvoston kunniakirja esteet-
tömyyden toteuttamisesta 2016 myönnettäisiin Helsingin kaupun-
ginmuseolle.  Asia päätettiin yksimielisesti.

11. Osallistuminen alueelliseen vammaisneuvostopäivään
           Tampereella

Tilaisuus järjestetään 1.12.2016.  Vammaisneuvoston edustajina
paikka ovat Pirkko-Liisa Kuittinen ja Arzu Gaydam-Lehtonen.
Matkat ja päivärahat maksetaan yleisten joukkoliikennevälineiden
taksan mukaan.  Kaupunginkanslian tekemän päätöksen mukaan
matkakulut maksetaan vammaisneuvoston käyttövaroista, jota
koskaan aikaisemmin ei ole edellytetty.

12.           Vammaisneuvoston joulukuun kokous 13.12.2016
Kokouspäivämäärä on muuttunut, koska sovittu kokousaika on
päällekkäin samassa tilassa olevan toisen palaverin kanssa.
Muutos aiheuttaa sen, etteivät kaikki jäsenet pääse kokoukseen.
Silti kokous päätettiin pitää.  Tällöin juodaan myös joulukahvit.

13.          Tiedotusasiat
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta
1.1.2017

 Vammaisten ihmisoikeuskomitea 19.10.2016; pj. Kalle
Könkkölä

 Facebook-sivusto talvikunnossapidosta

14.          Muut esille tulevat asiat
Muita esille tulleita asioita ei otettu käsittelyyn ajan puutteen vuoksi

15. Kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50.

Helsingissä 12. joulukuuta 2016

Ilpo Haaja Reija Lampinen
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Laura Viljakainen Iiro Auterinen


