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Helsingin vammaisneuvoston kokous 1/2022
Aika:
Tiistai 11.1.2022 klo 14.02 – 16.53.
Paikka:
Etäkokous Teams-etäyhteydellä.
Osallistuvat jäsenet:
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
Venla Räty (varajäsen) Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry
Sirpa Halmela
Pääkaupunkiseudun Hengitys ry
Mikko Remes
Helsingin Reumayhdistys ry
Eveliina Lafghani (varajäsen) Mielenterveysyhdistys HELMI ry
Susanna Haapala Kynnys ry
Kaupungin toimialojen ja keskushallinnon pysyvät asiantuntijat:
Mari Kontio
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Pirjo Tujula
esteettömyysasiamies, Kaupunkiympäristön toimiala
Tiina Larva
kehittämisasiantuntija, Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala
Tuomo Ratinen
Vamm. työ- ja päivätoim. pääll. Sosiaali- ja terveystoimiala
Riikka Henriksson erityissuunnittelija, Kaupunginkanslia
Muut kaupungin edustajat:
Titta Reunanen
vuorovaikutuspäällikkö, kaupunginkanslia
Outi Paulig
vanhusneuvoston sihteeri, suunnittelija, kaupunginkanslia
Pirkko Excell
osallisuus ja vuorovaikutus, sosiaali- ja terveystoimiala
Vammaisneuvoston sihteeri:
Tiina Lappalainen vammaisasiamies, kaupunginkanslia
Poissa:
Pauliina Lampinen Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö sr
Vierailijat:
Emmi Korvola
Sanna Huhtakallio
Anni Salla
Juhana Vartiainen

erityissuunnittelija Stadin HR, henkilöstöosasto;
projektipäällikkö Helsingin sote-toimiala, vammaistyö;
suunnittelija kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayks.
pormestari, Helsingin kaupunki.

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Marja Kaitaniemi avasi etäkokouksen klo 14.02.
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2. Osallistujien toteaminen
Todettiin kokoukseen osallistujat.
3. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
4. Muistion hyväksyminen
Edellisen kokouksen muistio merkittiin tiedoksi.
5. Kaupungin tekemä esteettömyystyö ja esteettömyyslinjausten päivittäminen
Helsingin kaupungin esteettömyysasiamies Pirjo Tujula esitteli Helsingin kaupungin
toteuttamaa pitkäjänteistä esteettömyystyötä. Osallistujille oli lähetetty myös esitys
esteettömyyslinjausten päivittämisen tilanteesta.
Vammaisneuvoston jäsenet kiittivät Helsingissä toteutettua laajaa esteettömyystyötä ja
laajasta ohjeistuksen kokoamisesta Helsinki kaikille -sivustolle. Esittelyn jälkeen
käydyssä keskustelussa kysyttiin vielä esteettömistä leikkipuistoista, venelaiturien ja alueiden esteettömyydestä, pyörätien eritasoisen erottamisen turvallisuudesta, katujen
ylityksen turvallisuudesta, katujen turvallisesta pintamateriaalista, esteettömyystiedon
löytämisestä sekä esteettömyyden erikoistason kohteiden määrittelystä.
Esteettömyysasiamies Pirjo Tujula totesi, että esteettömyystyötä tehdään vahvassa
vuorovaikutuksessa moninaisten käyttäjien kanssa ja että esteettömyydessä joutuu
sovittamaan monia näkökulmia yhteen, eikä kompromissi ole aina paras mahdollinen
ratkaisu. Ympäristön esteettömyyden toteuttamisessa on vielä paljon tekemistä.
Lainsäädäntövalmistelussa on parhaillaan esteettömyysdirektiivi, joka tulee ohjaamaan
digitaalisten tuotteiden ja palvelujen helpompaa käytettävyyttä.
6. Erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien kesätyöt ja esteettömien
korkeakouluharjoitteluiden edistäminen
Erityissuunnittelija Emmi Korvola, Helsingin kaupunginkanslian henkilöstöosaston
henkilöstön saatavuusyksiköstä esitteli erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevien
henkilöiden kesätyön hanketta sekä esteettömien korkeakouluharjoittelun edistämistä.
Vammaisneuvosto totesi, että kesätyöpaikkojen tarjoaminen nuorille on todella tärkeää.
Hyvänä käytäntönä on, että kesätyöntekijöiden tukena on tuetun työllistämisen palvelu ja
työvalmentaja. Kesätyöpaikkoja kannattaa mainostaa myös Kehitysvamma 57 ry:n
kautta.
7. Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman luonnos
Kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikkö koordinoi kaupunkiyhteisen palvelujen
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2022-2025 valmistelua. Vuorovaikutuspäällikkö Titta Reunanen ja suunnittelija Anni Salla kaupunginkanslian osallisuus ja
neuvonta -yksiköstä esittelivät suunnitelmaa, joka viedään kaupunginhallituksen
käsittelyyn 14.2.2022. Vammaisneuvostolta on pyydetty lausunto suunnitelmaluonnoksesta 24.1.2022 mennessä. Suunnitelman luonnos oli jaettu neuvostolle.
Vammaisneuvoston jäseniä pyydettiin lähettämään 18.1. mennessä kommentit
suunnitelmasta tehtävään vammaisneuvoston lausuntoon puheenjohtajalle ja sihteerille:
marja.kaitaniemi(a)gmail.com ja tiina.lappalainen(a)hel.fi.
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8. Uudenmaan kehitysvamma -hanke
Projektipäällikkö Sanna Huhtakallio Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan vammaistyöstä
esitteli tulevaan sote-uudistukseen ja Kårkullan ruotsinkielisten kehitysvammaisten
palvelujen uudelleen organisointiin liittyvän tilannekatsauksen.
9. Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen
Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartainen vieraili kokouksessa.
Vammaisneuvosto oli toimittanut pormestarille etukäteen kysymyksiä koskien osallisuutta
sekä kaupungin eri palvelujen toteutumista. Käytyä keskustelua ei tallennettu.
Vammaisneuvostolle välitettiin kaupungin eri toimialoilta saatua taustatietoja koskien
muutamaa vammaisneuvoston esittämää kysymystä. (liite)
10. Osallistumiset
Ei ollut.
11. Muut asiat
Vammaisneuvosto perusti marraskuussa 2021 alaisuuteensa kolme teemaryhmää:
esteettömyys-, digi-saavutettavuus- sekä sote-palvelujen teemaryhmät. Ryhmät ja
työvaliokunta valmistelivat luonnoksen vammaisneuvoston teemaryhmien työskentelyn
pelisäännöiksi:
- Teemaryhmiin osallistuminen on vapaaehtoisia, joihin teemasta kiinnostuneet
vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet voivat osallistua. On hyvä, että
työvaliokunnan edustaja on mukana ryhmässä. Teemaryhmien kokoontumisiin
osallistumisesta ei makseta kokouspalkkiota eikä kokoontumisesta aiheutuneita
kustannuksia.
- Ryhmällä voi olla sovittu tai kiertävä puheenjohtaja ja sihteeri, jotka kokoavat
asialistan ja muistion. Ryhmän voi itseohjautuvasti tehdä kirjallisen työ.
- Teemaryhmä voi nostaa keskusteluun aiheita, joista voi kirjoittaa luonnoksen
vammaisneuvoston kannanotoksi, voi valmistella ja kommentoida esim. lausuntojen
luonnoksia ja tehdä esityksiä työvaliokunnalle asioista, joita halutaan ottaa
vammaisneuvoston asialistalle.
- Teemaryhmä toimittaa vammaisneuvoston jäsenille, varajäsenille sekä kaupungin
toimialojen edustajille tiedoksi kokoontumisten muistiot tai muuten viestii ja raportoi
toiminnastaan.
- Vammaisneuvoston sihteeri ei pääsääntöisesti valmistele teemaryhmien kokouksia,
mutta osallistuu mahdollisuuksien mukaan ja varmistaa, ettei tehdä päällekkäisiä
asioita. Tiina voi auttaa esim. Teams-kutsujen lähettämisessä.
Vammaisneuvoston jäsenet voivat lähettää kommentteja teemaryhmien toimintatapoihin
puheenjohtajalle: marja.kaitaniemi(a)gmail.com ja sihteerille: tiina.lappalainen(a)hel.fi.
12. Tiedotusasiat
Ei ollut.
13. Seuraava kokous
Vammaisneuvoston seuraava kokous on ti 15.2.2022.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Marja Kaitaniemi päätti etäkokouksen klo 16.53.
Vakuudeksi
Marja Kaitaniemi
puheenjohtaja
marja.kaitaniemi@gmail.com

Tiina Lappalainen
sihteeri, vammaisasiamies
tiina.lappalainen@hel.fi

