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Helsingin vammaisneuvoston kokous  
 
Aika: Tiistai 2.11.2021 klo 14.01 – 16.10.  
 
Paikka: Kaupunginvaltuustosali, 2. krs. Helsingin kaupungintalo  
 Osoite: Pohjoisesplanadi 11-13. 
Osallistujat:  
 Valtuustoryhmien edustajat: 
   Marja Kaitaniemi  puheenjohtaja (Vasemmisto)  
  Kristiina Karhos varapuheenjohtaja (Vihreät) 
 Jari Mönkkönen (Kok.) 
 Mika Taberman (varajäsen) (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  2. varapj. Kehitysvammatuki 57 ry 
  Jan Huopainen  Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry  
  Sirpa Halmela  Pääkaupunkiseudun Hengitys ry 
  Mikko Remes  Helsingin Reumayhdistys ry 
  Eveliina Lafghani (varajäsen) Mielenterveysyhdistys HELMI ry 
  Pauliina Lampinen  Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö sr  
  Susanna Haapala Kynnys ry   
 
 Kaupungin toimialojen ja keskushallinnon pysyvät asiantuntijat:  
  Pirjo Tujula  Kaupunkiympäristötoimiala 
  Tiina Larva  Kulttuuri ja vapaa-aikatoimiala 
  Tuomo Ratinen  Sosiaali- ja terveystoimiala 
  Stina Högnabba (varaedustaja) Kaupunginkanslia 
 
 Muut kaupungin edustajat: 
  Titta Reunanen vuorovaikutuspäällikkö, kaupunginkanslia 
  Outi Paulig vanhusneuvoston sihteeri, suunnittelija, kaupunginkanslia 
 
 Vammaisneuvoston sihteeri: 
    Tiina Lappalainen vammaisasiamies, kaupunginkanslia 
 
Poissa  Heidi Halkilahti Kasvatus ja koulutustoimiala 
 
 
1. Kokouksen avaaminen  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.01 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
 

2. Osallistujien toteaminen  
Osallistujat esittäytyivät. 

 
3. Asialistan hyväksyminen 

Lisättiin asialistalle kohta 7. osallistumiset. 
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4. Edellisen kokouksen muistio  
Merkittiin edellisen kokouksen muistio tiedoksi.  

 
5. Vammaisneuvoston toiminta kaudella syksy 2021 – kevät 2023 

Vammaisneuvosto kävi keskustelua, tarkensi ja hyväksyi toimintakauden 
suunnitelman, joka painottuu tukemaan kaupunkistrategian painopisteiden toteutusta. 

 
Vammaisneuvosto päätti perustaa kolme vapaaehtoista teemaryhmää valmistelemaan 
asioita vammaisneuvostolle. Teemaryhmien vapaaehtoiseen asioiden valmisteluun 
osallistumisesta kiinnostuneet vammaisneuvoston jäsenet tai varajäsenet voivat 
ilmoittautua sähköpostilla. Kokouksessa ryhmiin ilmoittautuivat seuraavat henkilöt: 

 
1. Esteettömyys-ryhmään: Veera Florica-Rajala, Jan Huopainen, Markku Poikela, 

Susanna Haapala ja Jari Mönkkönen. 
 

2. Digi-saavutettavuus-ryhmään: Sari Sepponen, Marko Joensuu, Anneli Salmevaara 
ja Mika Taberman.  

 
3. Apuvälineet, kuntoutus, sosiaali- ja terveyspalvelut-ryhmään: Kristiina Karhos, 

Mikko Remes, Markku Poikela, Sirpa Halmela ja Eveliina Lafghani. 
 

Teemaryhmät voivat valmistella mm. ehdotuksia lausunto- ja kannanottoluonnoksista. 
Ryhmät määrittelevät ja kuvaavat lyhyesti omat toimintatapaansa ja -puitteensa. 
Teemaryhmien kokoontumisesta ei makseta palkkioita eikä kulukorvauksia. 
Vammaisneuvoston sihteeri osallistuu mahdollisuuksien mukaan teemaryhmien 
kokoontumisiin.  
 
Hyväksyttiin myös vammaisneuvoston viestintäsuunnitelma, johon lisättiin: 
”Vahvistamme viittomakielen, selkokielen ja pistekirjoituksen merkitystä viestinnässä”.  
Vammaisneuvoston työvaliokunta vastaa viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta.  

  
Vahvistettiin vammaisneuvoston suunnittelukalenterin syksyn 2021 ja kevään 2022 
kokousajat: 14.12., 11.1., 15.2. 15.3., 12.4., 17.5. ja 14.6. klo 14-16.30. Kokousten 
teemat tarkentuvat mm. vierailuaikataulujen mukaan. Vammaisneuvosto asettaa 
yhteisesti tapaamisten tavoitteet ja vaikuttamisen prioriteetit ja keskeiset viestit. Myös 
teemaryhmät voivat valmistella esitettäviä konkreettisia, selkeitä kysymyksiä ja 
ratkaisuehdotuksia.  

 
6. Vammaisten päivän 3.12. aamutilaisuus kaupungintalon Tapahtumatorilla  

Päätettiin 3.12. klo 9-10.30 vammaisten päivän tilaisuuden ohjelmasta. Teemaksi 
valittiin: Liikkumista kaikille. Vieraiksi esitettiin vammaisurheilija Toni Piispasta ja 
kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunnan pj, apulaispormestari Arhinmäkeä ja tilaisuuden 
esiintyjäksi kysytään tanssiryhmää. 
Päätettiin vammaisneuvoston vuoden 2021 esteettömyyshuomionosoituksen saajaksi 
Olympiastadionin, jonka peruskorjauksessa on huomioitu esteettömyys.  

 
7. Osallistumiset  

Laakson ja Meilahden yhteissairaalan mallihuoneiden arviointitilaisuuteen 15.11. 
vammaisneuvoston edustajana osallistuvat Jan Huopainen ja Anneli Salmevaara.  
 
Sitran koordinoimaan vammaisneuvostojen kehittämisen työpajaan ti 9.11. klo 14-17, 
Zoom-yhteydellä osallistuvat Helsingin vammaisneuvoston edustajina: 
vammaisyhdistysten edustajat Sari Sepponen Kehitysvammatuki 57 ry:stä ja Susanna 

https://ihmisoikeudet.hel.fi/wp-content/uploads/2021/10/Vammaisneuvo-muistio-051021-1.pdf
https://ihmisoikeudet.hel.fi/wp-content/uploads/2021/11/Vammaisneuvoston-suunnittelukalenteri-2021-22.pdf
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Haapala Kynnyksestä. Poliittisten valtuustoryhmien edustajina Kristiina Karhos 
Vihreistä ja Marko Joensuu Perussuomalaisista sekä Helsingin kaupungin 
asiantuntijoina: kehittämisasiantuntija Tiina Larva Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta 
sekä vammaisasiamies Tiina Lappalainen Kaupunginkansliasta. 
 
Valitaan osallistujat pääkaupunkiseudun vammaisneuvostojen yhteiskokoukseen 
29.11. klo 17 Kauniaisissa. Vammaisneuvostoa ilmoittautuivat edustamaan: Markku 
Poikela, Sirpa Halmela, Sari Sepponen, Kristiina Karhos, Marko Joensuu ja Tiina 
Lappalainen. 
 
Lisää osallisuutta Soteen -tapahtumaan tiistaina 7.12. klo 14-16 Helsingin 
kaupungintalon tapahtumatorilla, valittiin vammaisneuvoston edustajana 
osallistumaan: Marko Joensuu, Mika Taberman, Anneli Salmela, Sari Sepponen ja 
Sirpa Halmela. 

 
8. Muut asiat 

Viisi vammaisyhdistystä ovat tehneet kaupungille aloitteen omaishoidon vapaiden 
kehittämiseksi (Kehitysvammatuki 57 ry:n aloite). Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
käsittelee ja päättää omaishoidon tilapäishoidon palvelustelien arvosta 9.11. 
kokouksessaan. Palvelusetelin arvon hyväksymisen jälkeen palvelusetelien 
sääntökirjojen hyväksymisestä päättää sosiaali- ja terveys toimialajohtaja Juha 
Jolkkonen.  
 
Vammaisneuvoston keskustelussa todettiin, että palvelusetelin sääntökirjassa on 
joitakin parannuksia, mutta tilapäishoitopaikkoja on liian vähän erityisesti 
viikonloppuisin, jolloin niille on arkipäiviä enemmän tarvetta. Vaarana on, että 
lakisääteistä omaishoitajien jaksamista tukevaa tilapäishoidon palvelua jää 
käyttämättä. Vammaisten lasten vanhempien ja aikuisten omaishoitajien uupumisesta 
on välillisiä vaikutuksia, jos he eivät pääse hengähtämään ja heidän uupumisensa 
estää heidän työssäkäynnin, Se tulee kalliimmaksi kuin tilapäishoidon järjestäminen. 
Yhdistysten edustajat ja vammaisneuvoston jäsenet voivat yhteyksissään lautakunnan 
jäsenten kanssa tuoda esiin tarpeen huomioida yhdistysten esitykset omaishoitajien 
jaksamista tukevan tilapäishoidon kehittämisessä. 
 
Sosiaali- ja terveystoimialan asiantuntija Tuomo Ratinen kertoi, että palveluseteleiden 
sääntökirjojen uudistusta on valmisteltu vuoden alusta alkaen. Palveluseteliin arvoon 
ehdotetaan korotusta, jossa otetaan huomioon viikonlopun korkeammat kustannukset 
ja pyritään lisäämään palveluntuottajien määrää. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja 
Maarit Sulavuori on kokoamassa järjestöjen aloitteeseen vastausta.  

 

9. Tiedotusasiat 
Vammaisneuvoston esitteen jäsenten yhteystietosivu on päivitetty liitettäväksi 
vammaisneuvoston esitteen väliin. Esitteitä oli jaossa kokouksessa. 
 
THL:n ylläpitämän Vammaispalvelujen käsikirjan sivuilta löytyy ajankohtaista tietoa 
vammaispalveluista myös vammaisneuvostojen jäsenille. Sivuilta voi tilata esim. 
uutiskirjeen ja seurata tapahtumakalenteria.  
 
Helsingin kaupungissa tehty pitkäjänteinen esteettömyyden edistämisen työ on valittu 
EU-kaupunkien Access City Award 2022 – Esteetön kaupunki -kilpailussa kuuden 
parhaan kaupungin joukkoon. Finaalin kaupungit Helsingin lisäksi ovat: Barcelona, 
Leuven, Luxemburg, Palma ja Porto. Virtuaalinen palkintojenjakotilaisuudessa 3.12. 

https://ihmisoikeudet.hel.fi/wp-content/uploads/2021/01/ESITE-Helsingin-vammaisneuvosto-2017-2021.pdf
https://ihmisoikeudet.hel.fi/wp-content/uploads/2021/11/HKI-vammaisneuvosto-2021-2023_ja%CC%88senet-I.pdf
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/helsinki-esteeton-kaupunki-kilpailun-finalistiksi
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klo 15 Suomen aikaa palkitaan kolme kaupunkia. Palkintosumma tulee käyttää 
esteettömyyden edistämiseen. Peukalot pystyssä odotamme palkintoa Helsingille!  

  
10. Seuraava kokous 

Vammaisneuvoston seuraava kokous on 14.12. klo 14-16.30 kaupunginhallituksen 
salissa. 
 

11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10. 

 
 
Vakuudeksi 
 

 
Marja Kaitaniemi  Tiina Lappalainen  
puheenjohtaja  sihteeri, vammaisasiamies 
marja.kaitaniemi@gmail.com tiina.lappalainen@hel.fi  

 
 
 
 
LIITTEET  Vammaisneuvoston toimikauden suunnitelma ja viestintäsuunnitelma  
 Suunnittelukalenteri (syksy 2021-kevät 2022) 

Järjestöjen aloite omaishoidon vapaiden toteutuksen parantaminen ja kehittäminen 
asiakasystävälliseksi 

mailto:marja.kaitaniemi@gmail.com
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