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HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 /2018
VAMMAISNEUVOSTO

Kokousaika 16.1.2018 klo 14.00  15.00

Kokouspaikka Kaupungintalo
Kaupunginhallituksen kokoushuone

Läsnä Justus Mollberg, puheenjohtaja
varsinaiset Mika Taberman (Arzu Caydam-Lehtonen)

Maarit Fredlund
Niina Halonen-Malliarakis
Pirkko Hyvärinen
Heikki Kaislanen
Kristiina Karhos
Timo Lehtonen
Timo Martelius
Ibrahim Milanovic
Leena Simola-Nikkanen
Timo Nerkko (Aulikki Rautavaara)

Pysyvät
asiantuntijat

Reija Lampinen sihteeri

Poissa
Pia Hytönen
Aulikki Rautavaara
Ilari Kousa
Hanna Laurila
Laura Lindvall
Sini Perho
Pirjo Tujula
Mikaela Westergård
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.
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4. Edellisen kokouksen muistio

Edellisen kokouksen muistio annettiin tiedoksi.

5.            Muistion tarkastajat
Muistion tarkastajiksi valittiin Pirkko Hyvärinen ja Timo Martelius.

6.            Maakunnallinen vammaisneuvosto
Tampereen kaupungin vammais- ja esteettömyysasiamies Hanna
Karojärvi otti Helsingin vammaisneuvostoon yhteyttä kysyen suur-
ten kaupunkien näkemyksiä tulevista maakuntaneuvostoista.
Suurten kaupunkien vanhusneuvostot ovat kommentoineet kriitti-
sesti maakunnallisia vanhusneuvostoja ja niiden kokoamista kos-
kevaa ohjeluonnosta. Onko kuntaliiton maakunnallisia vammais-
neuvostoja ja niiden perustamista koskeva ohjeluonnos ollut Hel-
singin kaupungin vammaisneuvostossa käsittelyssä tai oletteko
sitä muuten kommentoineet? Luonnoksessa esitetyn mukaan
maakunnallisen vammaisneuvoston kokoonpanon toivotaan ole-
van mahdollisimman kattavasti eri vammaryhmiä edustava. Mikä
on suurten kaupunkien näkemys? Onko kattavasti edustetut vam-
maryhmät oikea maakunnallisenvammaisneuvoston kokoamispe-
ruste vai pitäisikö eri peruskuntien väestöpohja huomioida kysei-
sen paikallisen vammaisneuvoston edustajien määrässä? Onko
luonnos herättänyt muita ajatuksia?

Päätettiin, että luonnokseen otetaan kantaa ja siirrettiin se käsitte-
lyyn työvaliokunnalle, joka voi antaa kommenttinsa sekä Kuntalii-
tolle, että Tampereelle.

7.           Toimintasuunnitelma 2018 - 2021
Toimintasuunnitelman on pohjauduttava kaupungin yleiseen
strategiaan. Annettiin tiedoksi lopullinen toimintasuunnitelma, jo-
hon on tehty pieniä muutoksia.

8. Muut päätettävät asiat
Espoon vammaisasiamies kyselee ehdotuksia Pääkaupunkiseu-
dun vammaisneuvostojen tapaamiseen Espoossa.  13.2. tiistai klo
17-20 vai 15.2. torstai klo 17-20?
Päätettiin, että 13.2.2017 sopii parhaiten.  Lähdössä on 6 edusta-
jaa.  Vaikeavammaisille jäsenille maksetaan matkakulut, mutta
kokouspalkkioita ei makseta kenellekään.

Vaikka Helsingin kaupunki ei tällä hetkellä maksa maakunnallisen
yhteistyön kuluja koskien tulevaa maakunnallista vammaisneu-
vostoa, Helsingin vammaisneuvosto katsoi kuitenkin, että yhteis-
työpalavereissa tulisi olla myös Helsingin vammaisneuvoston
edustus.  Tämä siksi, että tieto kulkisi mahdollisimman mutkatto-
masti.
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9. Tiedotusasiat
Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus aukeaa helmikuun 5.
päivä. Keskukseen pääsee tutustumaan kuitenkin jo tammikuun
lopussa järjestettävissä kaikille avoimissa tilaisuuksissa.

ke 24.1. klo 16 18
to 25.1. klo 10 12
ke 31.1. klo 16 18

Infot ja tutustumiskierrokset starttaavat puolen tunnin välein.

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus tarjoaa helsinkiläisille
saman katon alla aikaisempaa laajemmin ja sujuvammin sekä so-
siaali-, että terveyspalveluja. Kalasataman terveys- ja hyvinvointi-
keskukseen siirtyvät Herttoniemen, Kallion ja Vallilan terveysase-
mien ja hammashoitoloiden palvelut. Neuvolapalvelut jäävät Kalli-
oon ja Vallilaan. Terveys- ja hyvinvointikeskus tarjoaa myös kun-
toutusta, psykiatria- ja päihdepalveluja, nuorten ja aikuisten sosi-
aalipalveluja sekä vammaisten ja maahanmuuttajien palveluja.
Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus on auki arkisin klo 7
20.

Henkilökohtaisen avun työnantajamalli
Työnantajamalli on yksi tapa järjestää vammaisen ihmisen henki-
lökohtainen apu. Järjestämistapa tulee aina valita yksilöllisesti
niin, että vammainen ihminen saa apua itselleen parhaiten sopi-
valla tavalla.

Vammaiset henkilöt ja heidän järjestönsä ovat huolissaan vies-
teistä, joiden mukaan maakunnat eivät välttämättä järjestä henki-
lökohtaista apua enää työnantajamallilla. Tämä tarkoittaa pahim-
massa tapauksessa sitä, että joissakin maakunnissa henkilökoh-
taisen avun työnantajamalli ei ole enää mahdollinen. Työnantaja-
malli saatava yhdeksi henkilökohtaisen avun järjestämistavaksi
yhdessä muiden tapojen kanssa, jotta se ei jää jokaisen maakun-
nan oman päätöksenteon varaan. Tämä sitoisi toimeenpanevia
viranomaisia ja varmistaisi oikeuden toteutumisen. Työnantaja-
malli ei myöskään saa jäädä pelkästään järjestettäväksi henkilö-
kohtaisella budjetilla. Henkilökohtainen avustaja on tie itsenäisyy-
teen. Henkilökohtainen avustaja tekee ne toimet, joita vammainen
ihminen ei pysty vammansa vuoksi itse tekemään, oli se sitten
asennon kääntämistä yöllä sängyssä, tamponin asettamista, luot-
tamuksellisen muistion kirjoittamista työpalaverissa tai henkilökoh-
taisen postin lukemista. Jokainen apua tarvitseva ihminen haluaa
itse vaikuttaa siihen, milloin ja millaista apua saa, minkä laatuista
ja -sisältöistä apu on sekä myös siihen, kuka avustaa. Kyse ei ole
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kahviseurasta, kotipalvelusta tai hoivasta, vaan avusta, joka
mahdollistaa vammaisen ihmisen itsenäisen elämän ja mahdolli-
suuden osallisuuteen. Myös yhteiskunta hyötyy työnantajamal-
lista. Sijoitetut eurot kohdistuvat suoraan avustajan henkilöstöku-
luihin. Myös hallinto kevenee, kun vammainen työnantaja vastaa
itse työsuhteesta.

Mukana ovat Assistentti.info, Suomen CP-liitto ry, Hengityslaite-
potilaat ry, Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien
Liitto ry, Invalidiliitto, Kynnys ry, Lihastautiliitto, Näkövammaisten
liitto, Rusetti  Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys, Ta-
paturma- ja sairausinvalidien Liitto ry, Vammaisfoorumi ry. Ope-
raatio itsenäisen elämän etenemistä voit seurata sosiaalisessa
mediassa aihetunnisteella #itsenainenelama ja Facebookissa
osoitteessa, www.facebook.com/itsenainenelama

Kokouksen osanottajille jaettiin Invalidiliitto ry:n hiekkapussi, jonka
tarkoituksena on kiinnittää huomiota siihen, että talven liukkailla
ehkäistäisiin mahdollisimman hyvin liukastumistapaturmia enna-
kolta.

10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:00.

Helsingissä 24. tammikuuta 2018

Helsingin kaupungin vammaisneuvosto

Justus Mollberg Reija Lampinen
puheenjohtaja sihteeri

Muistion tarkistivat

Pirkko Hyvärinen Timo Martelius


