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HELSINGIN KAUPUNKI   Pöytäkirja 4 /2017 
VAMMAISNEUVOSTO    
 
 
 
 
 
Kokousaika  18.5.2017 klo 14.00 – 16.30 
 
Kokouspaikka Kaupungintalo 
  Kaupunginhallituksen kokoushuone 
 
Läsnä  Timo Lehtonen, puheenjohtaja 
  Arzu Caydam-Lehtonen 
  Karl-Mikael Grimm 
  Kristiina Karhos 
  Sirpa-Liisa Kuittinen 

Timo Martelius 
Leena Simola-Nikkanen 
Pirjo Tujula 
Laura Viljakainen 

  Mikaela Westergård 
Allan Wilén 

  Reija Lampinen sihteeri 
 
Poissa  Ilpo Haaja  
  Iiro Auterinen 

Tuija Arvo 
  Anni Kyröläinen 

Sini Perho 
Peeta Piiparinen 
Riikka Pöyhönen 
Aulikki Rautavaara 
 

 
 

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 Sirpa-Liisa Kuittinen ja  
Allan Wilen. 

 
5.  Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Annettiin tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja. 
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6.               Vanen virallinen edustaja sote-työryhmään 
Kyseessä on vaikeavammaisten kuljetuspalvelut alatyöryhmä. 
Päätettiin, että viralliseksi edustajaksi asetetaan varapj. Timo Leh-
tonen.  Samalla päätettiin, että kyseisen edustajan matkakulut 
sote-työryhmän kokouksiin maksetaan kuten vammaisneuvoston 
varsinaisten kokousten matkakulut. Kokouspalkkioita ei makseta.  
Vammaisasiamies Reija Lampinen voi tarvittaessa auttaa asiakirjo-
jen laadinnassa. 
 

7.             Työvaliokunnan valmistelemat asiat  
 Henkilökohtaisen avun lakisääteisen ehkäisevän työterveys- 

             huollon korvaaminen 
 Vammaisneuvosto esitti vammaistyönjohtaja Mikaela Westergår- 
 dille, että Helsingin kaupungin vammaistyö maksaisi vammaiselle 
              työnantajalle avustajien ehkäisevästä työterveyshuollosta aiheu- 
              tuneet kulut kokonaan heti lakisääteisten kulujen synnyttyä.  

Tällöin kelan korvaus voidaan maksaa suoraan kalenterivuosi ker-
rallaan Helsingin kaupungille.  Westergård oli siirtänyt asian käsit-
telyn vammaisten sosiaalityön päällikkö Jonna Weckströmille, 
joka ei kuitenkaan vielä ole vastannut esitykseen kirjallisesti.  Hel-
singin kaupunki ei aio muuttaa nykyistä käytäntöään tässä vai-
heessa, vaan vie asian sote-uudistuksen henkilökohtaista apua 
käsittelevään maakunnalliseen työryhmään.  Ongelmana on kelan 
vaatima työpaikkaselvitys oman osuutensa maksamiseksi, joka ei 
yritystoimintaan kuuluvana hyödytä kotona tehtävää työtä eikä 
vammaista työnantajaa, mutta on kallis menoerä avustajan palk-
kauksessa. 
 
VR:n vammaisten avustamispalvelujen kohtaamispaikan siir-
täminen 
Varapuheenjohtaja Timo Lehtonen on käynyt neuvotteluja asiasta 
VR:n toimihenkilöiden kanssa.  Ehdotuksellemme kohtaamispai-
kan siirtämisestä takaisin katoksen alle ratapihalle ja istuinkäyt-
töön tarkoitetun nojauskaiteen saamisesta, on saanut myönteisen 
vastaanoton. Samalla läpikulkukäytävän suulle saadaan äänima-
jakka helpottamaan näkövammaisten suunnistautumista ratapi-
halta.  Takseille ja kuljetuspalveluautoille kohtaamispaikka olisi 
atribuutti, johon he tuovat tai josta pyydettäessä noutavat asiak-
kaan. 
 

8.              Vierailijana va. virastopäällikkö Juha Jolkkonen 
Hänet oli kutsuttu keskustelemaan kunnallisen vammaisneuvos-
ton asemasta, yhteistyöstä ja toimintaperiaatteista johtamisjärjes-
telmän uudistuessa. Tärkein asia on yhteistyö vammaisneuvoston 
kanssa ennen päätöksentekoa ja toiminnan arvioinnissa.  Kyse ei 
ole vain vammaisasioista vaan sote-viraston toiminnasta silloin, 
kun kuntalainen tarvitsee monimuotoisia palveluja ajallisesti pit-
kään ja tehokkaasti.  Ajanvaraus tekstiviestillä tai turvasähköpos-
tin käyttö oman asian hoidossa ovat myös tällaisia asioita. Myös 
omaishoidon tuki kriteerimuutoksineen on viime aikoina puhututta-
nut. Sote-uudistus kaikkinensa on vielä tuntematon ja pirstaleinen 
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asia. Valinnanvapautta varsinkin vaikeavammaisten kuntalaisten 
kohdalla pidettiin tärkeänä, mutta vaikeana käytännössä toteut-
taa.  Asioista keskusteltiin vilkkaasti ja samalla todettiin, että tällai-
nen yhteistyö on erittäin tärkeää ja hedelmällistä.           

 
9.          Tiedotusasiat 

Vammaisasiamiehen vakanssi siirretään 1.6.2017 alkaen kaupun-
ginkansliaan. Esteetöntä työtilaa ei ole vielä löytynyt. Sijoitus-
paikka on tietotekniikka ja viestintäosasto; osallisuus- ja neuvonta-
yksikkö. Vammaisneuvosto suurella todennäköisyydellä sijoitetaan 
myös sinne.  Asia vaatii kuitenkin vielä kaupunginhallituksen pää-
töksen. 
 
Päätettiin antaa kunniakirja esteettömyyden edistämisestä Helsin-
gin kaupungissa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurille. Se luo-
vutetaan Kaupunginmuseossa 30.5.2017. 
 

      
10.          Muut esille tulevat asiat 

Vammaisneuvosto haluaa tietää, ketä muita alatyöryhmiin osallis-
tuu.  Se haluaisi myös osallistua sote-työryhmän useampiin alatyö-
ryhmiin vammaistyön osalta. Mikaela Westergård lupasi lähettää 
listat muista osallistujista ja mahdollisista vapaista paikoista.  Hel-
singin vammaisneuvosto on erityisesti kiinnostunut palvelutarpeen 
arvioinnin alatyöryhmästä, kotiin vietävistä palveluista ja mahdolli-
sesti ympärivuorokautisista asumispalveluista. 
 
Vammaisneuvosto haluaisi jo kesäkuussa 2017 osallistua  seuraa-
van kaupunkistrategian valmisteluun. Käytännössä se ei kuiten-
kaan ole enää mahdollista tämän vammaisneuvostokauden ai-
kana.  Yksittäiset jäsenet ovat vastanneet nettikyselyyn, mutta ko-
koavaa vammaisneuvoston lausuntoa tulevasta kaupunkistrategi-
asta ei ehditä valmistella. Pirjo Tujula lupasi lähettää vanhusneu-
voston kommentit asiasta vammaisneuvostolle. 
 
STEAn Sosiaali- ja terveysministeriölle luovuttamassa Suomi 100 -
avustusehdotuksessa esitetään maakunnalliselle ”Uusimaa yh-
dessä – kumppanuus- ja resurssiverkosto (2017-2020)” -hank-
keelle rahoitusta. Hakeavustuksen käyttötarkoitus on Uudella-
maalla toimivien sote-järjestöjen Uudenmaan kattavan kumppa-
nuus- ja resurssiverkoston rakentaminen Mikäli STM myöntää 
avustuksen, hakijajärjestöt käynnistävät hankkeen mahdollisim-
man pian heinäkuussa 2017. 
Järjestöt haluavat olla mukana kehittämässä sote- ja maakuntauu-
distusta. Tavoitteena on: 
- vahvistaa ja kehittää järjestöjen toimintaedellytyksiä ja yhteis-
työtä sote- ja maakuntauudistuksessa, 
- lisätä maakunnan asukkaiden osallisuutta ja tietoa sekä 
- vaikuttaa toteutettaviin maakuntatason palveluihin niin, että niistä 
tulisi asiakaslähtöisiä, esteettömiä ja saavutettavia. 
 
Hankerahoitusta haki Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry 



 4 
yhdessä 10 muun Uusmaalaisen järjestön kanssa. Helsingin ja 
Uudenmaan Näkövammaiset ry:n lisäksi hankkeessa ovat mukana 
Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry, Länsi-Uudenmaan Järjestöjen 
Yhteisö LJY ry, Vantaan Järjestörinki ry, Keski-Uudenmaan yhdis-
tysverkosto ry, Loviisan järjestöt ry, Porvoon Yhdistyskeskus ry, 
Helsingin Invalidien Yhdistys ry, Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 
ja Uudenmaan Sosiaaliturvayhdistys ry. Hanke on avoin kaikille 
Uudenmaan alueen sote-järjestöille. 
 

11.           Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30. 

 
 
 

Helsingissä 22. toukokuuta 2017 
 
 
 

Timo Lehtonen  Reija Lampinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat: 

 
 

 Sirpa-Liisa Kuittinen   Allan Wilén  


