
   MUISTIO  

VAMMAISNEUVOSTO   7.10.2021    

 

 
 
 

Helsingin vammaisneuvoston kokous  
 
Aika:  Tiistai 5.10.2021 klo 14.02 – 16.35.  
 
Paikka: Kaupunginhallituksen kokoustila, kaupungintalo 3. krs.  
 Osoite: Pohjoisesplanadi 11-13, Helsinki. 
 
Osallistujat:  
 Valtuustoryhmien edustajat: 
   Marja Kaitaniemi  puheenjohtaja (Vasemmisto)  
  Kristiina Karhos varapuheenjohtaja (Vihreät) 
 Jari Mönkkönen (Kok.) 
 Mika Taberman (SDP) 
 Marko Joensuu (PS)    
 
 Yhdistysten edustajat:  
  Anneli Salmevaara  Helsingin Kuuloyhdistys ry   
  Veera Florica-Rajala Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry 
  Markku Poikela  Helsingin Invalidien Yhdistys ry   
  Sari Sepponen  Kehitysvammatuki 57 ry 
  Jan Huopainen  Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry  
  Sirpa Halmela  Pääkaupunkiseudun Hengitys ry 
  Mikko Remes  Helsingin Reumayhdistys ry 
  Päivi Seila  Mielenterveysyhdistys HELMI ry 
  Susanna Haapala Kynnys ry   
 
 Kaupungin toimialojen ja keskushallinnon pysyvät asiantuntijat:  
  Pirjo Tujula  Kaupunkiympäristö 
  Tuomo Ratinen  Sosiaali- ja terveystoimi 
  Riikka Henriksson  Kaupunginkanslia 
 
 Muut kaupungin edustajat: 
  Outi Paulig vanhusneuvoston sihteeri, kaupunginkanslia 
 
 Vammaisneuvoston sihteeri: 
    Tiina Lappalainen vammaisasiamies, kaupunginkanslia 
 
Poissa:   Pauliina Lampinen  Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö sr 
  Tiina Larva  Kulttuuri ja vapaa-ajantoimiala  
  asiantuntija  Kasvatus ja koulutus 
 
1. Kokouksen avaaminen  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.02 ja toivotti jäsenet tervetulleiksi 
käynnistämään uutta toimikautta. 

 
2. Osallistujien toteaminen  

Poissa olivat Pauliina Lampinen ja Tiina Larva. Pirkko Johanssonin sijaan paikalla 
oli varajäsen Mika Taberman. 
Osallistujat esittäytyivät ja toivat esiin itselle ja taustayhteisölleen tärkeinä pitämiä 
asioita vammaisneuvoston toimikaudelle. 
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3. Asialistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin. 
 

4. Muistion tarkastaminen 
Tämän kokouksen muistion tarkastaa puheenjohtaja. Muistion tarkastuskäytännöstä 
jatkossa sovittiin kohdassa 7 (toimintakäytännöt). 

 
5. Vammaisneuvoston asettamispäätös ja toimintasääntö 

Merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen päätös vammaisneuvoston asettamisesta 
(html-muodossa) ja vammaisneuvoston uusi toimintasääntö. 

 

6. Vammaisneuvoston järjestäytyminen 
Valittiin vammaisneuvostolle toinen varapuheenjohtaja yhdistysten edustajista. 
Ennen kokousta oli ehdotettu Sari Sepposta Kehitysvammatuki 57 ry:stä ja 
kokouksessa ehdotettiin Veera Florica-Rajala Helsingin ja Uudenmaan 
Näkövammaiset ry:stä. Suoritetussa vaalissa annettiin 14 ääntä, Sari Sepponen sai 
8 ääntä ja Veera Florica-Rajala sai 6 ääntä. Kokous valitsi vammaisneuvoston 
toiseksi varapuheenjohtajaksi Sari Sepposen.  

 
Päätettiin varapuheenjohtajien sijaantulojärjestys. Jos varsinainen puheenjohtaja 
Marja Kaitaniemi on estynyt toimimaan kokouksen puheenjohtajana, ensimmäisenä 
varapuheenjohtajana toimii Kristiina Karhos ja toisena varapuheenjohtajana Sari 
Sepponen.  

 
Valittiin työvaliokuntaan kolme jäsentä, joista vähintään kaksi jäsentä yhdistysten 
edustajista. Puheenjohtajien lisäksi työvaliokuntaan esitettiin ja yksimielisesti valittiin 
Veera Florica-Rajala Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:stä, Marko 
Joensuu Perussuomalaisista ja Päivi Seila Mielenterveysyhdistys HELMI ry:stä.  

  
7. Toimintakäytännöistä sopiminen 
 

Sovittiin kokousmuistioiden tarkastuskäytännöstä: muistiot tarkastaa puheenjohtaja, 
jonka jälkeen muistiot julkaistaan verkkosivuilla. Seuraavassa kokouksessa muistio 
merkitään tiedoksi. 

 
Sovittiin lausuntojen ja esitysten valmistelun käytännöstä: sihteeri lähettää 
saapuneet lausuntopyynnöt neuvoston jäsenille kommentteja varten. Sisällön 
valmisteluun osallistuvat neuvoston varsinaiset jäsenet käyttäen kaupungin 
asiantuntijoiden asiantuntemusta tarpeen mukaan. Työvaliokunta ja sihteeri 
valmistelevat lausuntoluonnoksen, jossa otetaan huomioon jäseniltä saapuneet 
kommentit. Tavoitteena on, että lausunnosta keskustellaan ja päätetään 
kokouksessa, jos aikataulullisesti mahdollista, kiireellisissä tilanteissa 
sähköposteilla. Vammaisneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
allekirjoittavat esitykset, lausunnot ja kannanotot.  
 
Lisäksi tuotiin esiin, että yhdistysten tulisi ottaa vahvempaa roolia lausuntojen 
valmistelussa, tavoitteena on päästä lausuntojen sijaan ennakolliseen 
vuorovaikutukseen toimialojen valmistelijoiden ja suunnittelijoiden kanssa.  
Tuotiin esiin myös tarve saada yhdistyksiä tekemään esityksiä kentän tarpeista 
vammaisneuvostolle. Yhdistysten ja niiden jäsenten tulee olla tietoisia 
mahdollisuudesta tehdä esityksiä vammaisneuvostolle.  

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2021/Keha_2021-08-30_Khs_32_Pk/9443DBFD-3509-CB8E-85B5-7BBEE3300000/Vammaisneuvoston_asettaminen_ja_jasenten_nimeamine.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2021/Keha_2021-08-30_Khs_32_Pk/9443DBFD-3509-CB8E-85B5-7BBEE3300000/Vammaisneuvoston_asettaminen_ja_jasenten_nimeamine.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2021/Keha_2021-08-30_Khs_32_Pk/9443DBFD-3509-CB8E-85B5-7BBEE3300000/Vammaisneuvoston_asettaminen_ja_jasenten_nimeamine.html
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2021/Keha_2021-08-30_Khs_32_Pk/5A542C74-BDD3-C590-B628-7B629FA00001/Liite.pdf
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Työvaliokunnan tulee lausuntoa tai kannanottoa valmistellessaan käydä avointa 
keskustelua ja selvittää, mitä asialle on jo tehty ja missä asia on jo menossa, ettei 
samaa asiaa hallinnossa jouduta valmistelemaan uudestaan. Vammaisneuvosto ja 
työvaliokunta voivat hyödyntää esitysten ja lausuntojen valmistelussa myös eri 
yhdistysten asiantuntemusta.  

 
Sovittiin, että vammaisneuvoston jäsenten nimi ja yhteystietona sähköpostiosoite-
tieto voidaan jakaa. Yhteystiedoissa lisäksi puheenjohtajan ja sihteerin 
puhelinnumerot esillä.  

 
Sovittiin kokousten ja keskustelujen pelisäännöistä. Lisäksi esitettiin, että 
puheenvuoroja voi pyytää nimikylttiä nostamalla. Puheenvuoroissa tulee käyttää 
mikrofonia, että ääni menee induktiosilmukkaan.  

 

8. Vammaisneuvoston vaikuttamistyö työryhmien ja verkostojen kautta  
Valittiin edustaja ja varaedustaja kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmään.  
Vammaisneuvosto valitsi varsinaiseksi edustajaksi Jari Mönkkösen ja 
varaedustajaksi Jan Huopaisen. 

  
Valittiin edustaja ja varaedustaja Uudenmaan vammaisneuvoston yhteistoimintaan. 
Helsingin vammaisneuvosto valitsi edustajaksi Kristiina Karhoksen ja 
varaedustajaksi Sari Sepposen Uudenmaan vammaisneuvoston yhteistoimintaan. 

 

9. Edellisen vammaisneuvoston ehdotukset uudelle toimikaudelle  
Merkittiin tiedoksi edellisen vammaisneuvoston raportin ja arvioinnin terveiset 
uudelle vammaisneuvostolle sekä kaupungille. 

 

10. Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma kaudelle syksy 2021 – kevät 2023 
Käytiin lähetekeskustelu vammaisneuvoston toimintakauden painopisteistä ja 
viestinnästä. Vammaisneuvoston jäsenet esittivät monia toiveita ja tärkeitä asioita 
vammaisneuvoston tulevalle kaudelle. Työvaliokunta valmistelee esitetyistä 
toiveista toimintasuunnitelmaehdotuksen seuraavaan kokoukseen.  

 
11. Syksyn 2021 toimintakalenteri  

Sovittiin syksyn 2021 kokousten ajankohdaksi: ti 2.11. ja ti 14.12. klo 14-16.30. 
Kokoukset pyritään järjestämään hybridinä, joihin osa voi osallistua etäyhteydellä ja 
suurin osa osallistuisi paikan päällä. Päätettiin järjestää 3.12. vammaisten päivän 
tilaisuus kaupungin tapahtumatorilla. Työvaliokunta tarkentaa suunnittelukalenteria. 

 

12. Vammaisneuvoston lausunto valtuustoaloitteesta liikennemerkkien sijoittelusta 
Hyväksyttiin vammaisneuvoston lausunto valtuustoaloitteesta koskien 
liikennemerkkien turvallista sijoittamista på svenska: Handikapprådets utlåtande om 
trafikskyltar (liite 4). 

 

13. Muut asiat 
Kysyttiin kiinnostuneita asiakas/potilasnäkökulman osallistujia arvioimaan tulevan 
Laakson yhteissairaalan mallihuoneita testaustilaisuudessa. 
Esteettömyyskartoittajaa tarvitaan myös työllisyyspalvelujen tilojen arviointiin.  
Lisätietoja ja ilmoittautumiset vammaisneuvoston sihteerille. 
 

14. Tiedotusasiat 
Merkittiin tiedoksi, että kaupunginvaltuusto on käsittelemässä valtuustokauden 
2021-2025 kaupunkistrategiaa ke 6.10. kokouksessaan. 

https://ihmisoikeudet.hel.fi/wp-content/uploads/2021/06/Vammaisneuvoston-raportti-ja-arvio-toimintakaudesta-2017-2021.pdf
https://ihmisoikeudet.hel.fi/wp-content/uploads/2021/10/Handikappradets-utlatande-om-trafiksskyltar.pdf
https://ihmisoikeudet.hel.fi/wp-content/uploads/2021/10/Handikappradets-utlatande-om-trafiksskyltar.pdf
https://www.hel.fi/static/helsinki/Kaupunkistrategiaesitys29092021.pdf
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Osallistuvan budjetoinnin OmaStadin äänestysaika on 6.-28.10. Ehdotukset ja 
äänestysohjeet löytyvät Omastadin verkkosivuilta. 
 
Esteettömyysasiamies Pirjo Tujula kertoi äänimajakkahankkeen testauksista ja 
kannusti vammaisneuvoston jäseniä antamaan palautetta Lauttasaaren ja 
Hakaniemen metroasemilla sekä Kalasataman hyvinvointikeskuksella testattavana 
olevista äänimajakoista.   

 
15.  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti kaikkia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 
16.35.  

 
 
Vakuudeksi 

 
 
Marja Kaitaniemi  Tiina Lappalainen  
puheenjohtaja  sihteeri, vammaisasiamies 

 
 
 
LIITTEET  Vammaisneuvoston jäsenet 2021-2023 
 Kokouksen esitysmateriaalia 
 Stadsfullmäktiges motion och handikapprådets utlåtande om trafikskyltar  

https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/184
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/lauttasaaren-ja-hakaniemen-metroasemilla-kokeillaan-uusia-aanimajakoita
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=wWvrPyLXJkeWbFtYtk33UpuVtl9HV_hLs2moTryw9nFUNUFVTllXQlI1MVhLUVRaS1pRNjk3Ulk5Ui4u

