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Helsingin kaupungin vammaisneuvoston kokousmuistio 3/2021 
 
Aika: Tiistai 30.3.2021 klo 14.00 – 16.10.  
Paikka: Etäkokous Teams-etäyhteydellä  
 
Läsnä: Justus Mollberg, puheenjohtaja Vasemmistoliitto 
varsinaiset Niina Halonen-Malliarakis Vihreät 
jäsenet Kaija Hietanen  Perussuomalaiset 
 Pirkko Hyvärinen   Helsingin Reumayhdistys ry 
 Pia Hytönen  Kokoomus 
 Kristiina Karhos   Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry 
 Susanna Haapala   Kynnys ry 
 Timo Martelius  Kehitysvammatuki 57 ry 
 Ann-Cristie Mattson  Psykosociala föreningen Sympati rf 
 Ibrahim Milanovic   Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry 
 Aulikki Rautavaara   Uudenmaan munuais- ja maksayhd. Uumu ry 
 Anneli Salmevaara   Helsingin Kuuloyhdistys ry 
 Leena Simola-Nikkanen  Helsingin Invalidien Yhdistys ry 
 Mika Taberman  Sosiaalidemokraatit 

Samuli Tsupari  Vammaisten lasten ja nuorten Tukisäätiö 
 
Kaupungin pysyvät asiantuntijat  
 Tiina Larva   Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
 Heidi Halkilahti  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
 Heli Rantanen  Kaupunginkanslia, osallisuus ja neuvonta 
 Satu Tarula   Kaupunkiympäristön toimiala 
 Jonna Weckström  Sosiaali- ja terveystoimiala 
 Tiina Lappalainen  Kaupunginkanslia, vammaisasiamies, sihteeri 
 
1.  
Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus  
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. 
 
2.  
Osallistujien toteaminen  
 Todettiin. 
 
3.  
Asialistan hyväksyminen 
 Hyväksyttiin. 
 
4.  
Tiedoksi edellisen kokouksen muistio 
 Hyväksyttiin vammaisneuvoston edellinen muistio 2/2021. 
 
5.  
Muistion tarkastajat 
 Muistion tarkastajiksi valittiin Aulikki Rautavaara ja Kristiina Karhos. 
 
6.  
Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys 2020 

Käytiin sisältökeskustelu vammaisneuvoston lausunnon valmisteluun. 

https://ihmisoikeudet.hel.fi/wp-content/uploads/2021/03/Vammaisneuvoston-muistio-2.3.2021.pdf
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7.  
Kuulemistilaisuuden ja Kerro Kantasi –kyselyn vastaukset  

Käytiin keskustelu Kerro kantasi-sivuston kyselystä, jonka ensimmäinen aihealue 
koski vammaisneuvoston toiminnan arviointia, 2-3. teemat tuottivat aineistoa 
seuraavan vammaisneuvoston asettamispäätökseen ja 4. aihealueen kysymykset 
tuottivat aiheita vammaisneuvoston kokouksissa käsiteltäväksi tulevalla kaudella. 
Kerro kantasi -kysely oli avoinna 7.4. saakka. 

 
8.  
Vammaisneuvoston oman toiminnan arviointi & kauden raportin valmistelu 

Käytiin keskustelu vammaisneuvoston toimintakauden raportin luonnoksesta. 
 
9.  
Evästykset seuraavalle vammaisneuvostolle 

Vammaisneuvosto kävi keskustelun raporttiin nostettavista asioista, jotka evästävät 
seuraavan vammaisneuvoston kauden työskentelyä. 

 
10.  
Kaupungin toimialojen ja kanslian ajankohtaiset kuulumiset 

Vammaisneuvoston pysyvät asiantuntijat toimialoilta kertovat lyhyesti 
ajankohtaisista asioista toimialoilta (Kuva, Kasko, Kymp, Sote, Kanslia) 

 
Kaupunkiympäristö (Kymp): vammaisneuvoston varajäsen yleiskaavasuunnittelija 
Satu Tarula totesi, kuinka vuoden 2020 toteutetut osallistumisen sekä 
esteettömyyslinjausten työpajat olivat hyviä ja vuorovaikutuksellisia toimintatapoja 
kokoontua, keskustella ja tehdä yhteistyötä. Kokoontumiset voisivat olla parempia 
yhteistyömuotoja jatkossa kuin lausuntopyynnöt. 
 
Ajankohtaista on esteettömyyslinjausten päivittämisen käsittely huhtikuussa 
kaupunkiympäristön toimialan johtoryhmässä ja syksyllä kaupunginhallituksessa. 
Kaupunkiympäristötoimialalla on paljon ja monitasoisia asioita meneillään. 
Parhaillaan organisoidaan toimialan yhdenvertaisuusverkostoa, jossa valmistellaan 
toimenpide-ehdotuksia kaupungin palvelujen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus-
suunnitelmaan. Kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmien valmistelijoita on 
ohjeistettu lähettämään vammaisneuvostolle jatkossa vain erityiskohteita koskevat 
suunnitelmat. Kaupunkiympäristön suunnitelmien seuraaminen ja osallistuminen 
käy helposti, kun tilaa suunnitelmavahdin ja seuraa ajankohtaisia suunnitelmia sitä 
kautta.  
 
Sosiaali- ja terveystoimiala (SoTe): vammaissosiaalityön päällikkö Jonna 
Weckström kertoi käyttöön otettavasta Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmästä, 
jossa asiakkaiden käytössä on Maisa-asiakasportaali. Sen kautta asiakkaiden oma 
osallisuus lisääntyy, he voivat mm. nähdä asiakaskirjaukset sekä lähettää viestejä 
sote-työntekijöille. Terveydenhuolto, kotihoito, ikääntyneiden palvelut, päihdehuolto 
ja kehitysvammapoliklinikka siirtyvät 24.4. Apottiin. Vammaistyön toimijat, 
sosiaalityö, asuminen, työ- ja päivätoiminta siirtyvät 29.5. Aikuissosiaalityö ja 
lapsiperheiden sosiaalipalvelut siirtyvät 6.11. 
Koronarokotusten matkat ovat 27.3.-31.12. Kelan korvaamia terveydenhuollon 
matkoja.  
Toimialajohtajalla on hyväksyttävänä esitys, että omaishoitajien viimevuotisia 
lakisääteisiä vapaapäiviä voisi käyttää pidempään kuin toukokuun loppuun 2021, 
esitetään pitämättömien vapaapäivien käytön mahdollistaminen vuoden 2021 

https://kerrokantasi.fi/vammaisneuvosto
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/suunnitelmavahti/
https://www.hel.fi/sote/fi/esittely/apotti/
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loppuun mennessä. Päätöksestä tiedotetaan asiakkaille ja omaishoidon 
verkkosivuilla.  
Vammaisneuvonnassa alkaa ruotsinkielinen palvelu 31.3. på onsdagar, kl. 9–11. 

 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (KasKo): Pedagoginen asiantuntija Heidi 
Halkilahti kertoi, että toimialalla tunnistetaan valmistelun prosessit, mutta vielä 
opetellaan eri näkökulmien osallistaminen asioiden valmisteluvaiheessa. 
Toimialalla on meneillään monia ulkoisia rahoitushakuja, jotka ohjaavat toiminnan 
toteuttamista, mutta havaittavissa kuitenkin on, ettei mittareissa ja kriteereissä ole 
tarpeeksi huomioitu pitkäaikaissairaiden ja vammaisten tarpeita, esimerkiksi 
digitaalisessa oppimisympäristössä. Meneillään on työpajat yhdenvertaisuus-
suunnitelmien sisällyttämiseksi toimialan kaikkiin suunnitelmiin, kuten 
esiopetussuunnitelmaan niin, että yhdenvertaisuuteen sitoudutaan erilaisten 
yksiköiden perustyössä ja laajemmin koko kaupunkitasoisesti. 

 
Koronalle altistuneet koululaiset, saavat automaattisesti etäopetuspäätöksen, jos 
lääkäri on tehnyt karanteenimääräyksen. Ne opiskelijat, jotka ovat omaehtoisessa 
karanteenissa, jos perheessä on riskiryhmään kuuluva, voivat anoa 
etäopiskelupäätöstä koulun rehtorilta. Parhaillaan työn alla on ohjeistus 
oppimateriaalista, jossa tarkennetaan, mitä karanteenin ja eristyksen käsitteillä 
tarkoitetaan. Materiaalia tuotetaan eri kielillä kirjallisesti sekä näitä kuvataan ja 
ohjeistetaan oppimateriaalissa animaationa. 

 
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala (KuVa): Kehittämisasiantuntija Tiina Larva totesi, 
että vammaisneuvoston tulisi saada rooli, jossa sillä olisi välittömämpi yhteys 
toimialojen käytännön tekemiseen ja käytännön tekijöihin. Toimialalla 
ajankohtaisena on mm. työpaja, joka suunnittelee yhdenvertaisuus ja tasa-
arvosuunnitelmaan toimenpiteitä. Asiantuntijatyöpajassa synkronoidaan toimialan 
yhdenvertaisuustyötä ja näkökulmia toimialan muihin strategioihin, suunnitelmiin ja 
hankkeisiin. Tarvitaan rakenteita ja käytäntöjä, joiden avulla olisi helpompi tehdä 
poikittaista yhteistyötä toimialan sisällä sekä toimialojen välillä.  

 
Kaupunginkanslia: vuorovaikutuspäällikkö Heli Rantanen kertoi kansliassa 
koordinoitavasta palvelujen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnittelusta. 
Ajankohtaista ovat myös etädigituen sekä osallistavan budjetoinnin 
äänestysvaiheen kehittäminen. Digitukeen on saatu kaupunginhallituksen 
palautumisrahaa, jolla voidaan laajentaa etädigitukea sekä selvittää mahdollista 
kotidigituen toteuttamista. 
Saavutettavuusmalli-hanke on koonnut ja julkaissut aineistoa 
saavutettavuustyöhön. Kaupungin eri osallisuuskanavat ja mahdollisuudet  
on koottu uusille verkkosivuille: osallistu.helsinki. 

 
11.  
Osallistumiset  

Arzu osallistui palvelujen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman valmistelun 
kuulemiseen 11.3. 

 
12.  
Muut esille tulevat päätösasiat 
 Ei ollut. 
 

https://saavutettavuusmalli.hel.fi/
https://osallistu.helsinki/
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13.  
Tiedotusasiat 

Vammaisneuvosto on antanut 15.3. kannanoton kaupungin palvelujen tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuussuunnitelman valmisteluun.  

 
Vammaisneuvoston jäsenille on välitetty Vane-posti, jossa oli kysely Avoimen 
hallinnon marraskuussa verkkotilaisuutena järjestettävän vammaisneuvostopäivien 
teemoista. 

 
14.  
Seuraava kokous 

Seuraava vammaisneuvoston kokous on ti 27.4.2021. Puheenjohtaja Justus 
Mollberg ei pääse kokoukseen, varapuheenjohtaja Kristiina Karhos vetää 
kokouksen. 

 
15.  
Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10. 
 
 
Vakuudeksi 

 
Justus Mollberg  Tiina Lappalainen  
puheenjohtaja  sihteeri, vammaisasiamies 

 
 
Muistion tarkastivat 
 
 
 Aulikki Rautavaara   Kristiina Karhos 


