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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 8/2016

Läsnä

Aika:

19.9.2016 klo 17.05 - 19.17

Paikka:

Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C
VAMMAISNEUVOSTON
JÄSENET
Pirkko Kuusela, puheenjohtaja
ESPIN – Espoon Invalidit ry

X

X
Susanna Lehti,
varapuheenjohtaja
Espoon Kehitysvammatuki ry
Hanna Bäckström
Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

X

X

X
X

Gun Ainamo
Uudenmaan CP-yhdistys ry
Raimo Aromaa
Polioinvalidit ry
Mika Levänen
Kynnys ry
Teemu Hokkanen, Vihr
Sosiaali- ja terveyslautakunta

X
X

X

X

X

X

Ulla Palomäki, Kok.
Kaupunkisuunnittelu lautakunta
Liisa Kivekäs, SDP
Palveluliikelaitoksen johtokunta
(nykyisin ko. asiat
kaupunginhallituksessa), saapui
klo 17.50, 6 §
Nina Hiltunen
Vammaispalvelut, Sosiaali- ja
terveystoimi
Sakari Meinilä
Tilakeskusliikelaitos, Tekninen ja
ympäristötoimi
Anna Seppänen
Liikunta- ja nuorisopalvelut,
Sivistystoimi
MUUT EDUSTAJAT
Mari Anthoni, Vihr
Kaupunginhallituksen edustaja,
saapui klo 17.25, 6 § aikana
Hanne Österberg
Vammaisneuvoston
neuvottelukunnan puheenjohtaja

VAMMAISNEUVOSTON
VARAJÄSENET
Liisa Kotamies
Allergia- ja Astma-yhdistys, Espoo
ja Länsi-Uusimaa ry
Marja Lamberg
Suomen Kipu ry

X

Rea Kahila
Helsingin ja Uudenmaan MSyhdistys ry
Reijo Toiminen
Espoon Seudun Näkövammaiset ry
Riikka Kemppinen
Potilas- ja Sosiaaliapu ry (POSA)
Marita Lassila Pääkaupunkiseudun Diabetes-yhdistys ry
Kaija Hietanen, PerusS&Sit.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Mikael Jern, SFP
Rakennuslautakunta
Pasi Hovi, Kesk.
Liikunta- ja nuorisolautakunta

edustaja vaihtuu
Terveyspalvelut, Sosiaali- ja
terveystoimi
Tiina Reponen
Rakennusvalvontakeskus,
Tekninen ja ympäristötoimi
Merja-Riitta von Schantz
Suomenkielisen opetuksen
tulosyksikkö, Sivistystoimi
Saara Hyrkkö, Vihr
Kaupunginhallituksen edustaja
(vara)
Kalevi Bäckström Vammaisneuvoston neuvottelukunnan varapuheenjohtaja
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X

Eva Peltola
Sosiaali- ja potilasasiamies
Sirkku Wallin
Esteettömyysasiantuntija
Marja-Liisa Lahtinen
Vanhusneuvosto
Sirkku Kiviniitty
Vammaisasiamies
Vammaisneuvoston sihteeri
Yhteystiedot:
puh. 050 344 5190,
sirkku.kiviniitty@espoo.fi
postiosoite: PL 220, 02070
ESPOON KAUPUNKI
Kamreerintie 2 A

X

Helena Paimela, vammaisneuvoston Rakennetaan kaikille –työryhmä, 1-6 §

X

1 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3 § VALITAAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Seppänen ja Teemu Hokkanen.
4 § TODETAAN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.
5 § PÄÄTETÄÄN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ JA KÄSITELTÄVISTÄ ASIOISTA
Puheenjohtaja kertoi, että Esteetön Espoo 2020 Espoon kaupungin
esteettömyysohjelma on käsiteltävänä teknisen lautakunnan kokouksessa
21.9.2016. Puheenjohtajan ehdotuksesta päätettiin ottaa Espoon kaupungin
esteettömyysohjelma käsiteltäväksi asialistan 6 pykälänä ja siirtää vastaavasti
seuraavat asiat pykälän eteenpäin.
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6 § ESTEETÖN ESPOO 2020 ESPOON KAUPUNGIN ESTEETTÖMYYSOHJELMA
Teknisen lautakunnan kokouksessa 21.9.2016 on käsiteltävänä Espoon kaupungin
esteettömyysohjelma, jossa on huomioitu valtuuston antamat esitykset ja pyydetyt
lausunnot.
Helena Paimela esitteli uudessa esteettömyysohjelmaversiossa olevat virheelliset
kohdat.
Esteettömyysohjelmassa on virheellistä lakitekstiä, mm. perustuslakitekstiä on
muutettu ja Maankäyttö- ja rakennuslaista on vanhentunutta tekstiä
YK-sopimuksesta annetaan Invalidiliiton lakimiehen mukaan väärää tietoa: YK:n
vammaissopimusta valvovan komitean mukaan yleissopimuksen 5 artiklan 2.
kohdan syrjintäkielto velvoittaa määrittelemään kielletyksi syrjinnäksi pääsyn
epäämisen vammaisilta yhdenvertaisesti fyysiseen ympäristöön, kuljetukseen,
tiedottamiseen ja viestintään sekä muihin yleisölle avoimiin tai tarjottaviin
järjestelyihin tai palveluihin. Esteettömyys liittyy ihmisryhmiin kun taas kohtuulliset
mukautukset liittyvät yksilöihin. Velvollisuus esteettömyyden järjestämiseen on
olemassa jo ennen kuin yksilö pyytää saada päästä johonkin paikkaan tai saada
käyttää jotakin palvelua. Esteettömyyden järjestämiseen velvollinen ei voi
laiminlyödä velvoitettaan vetoamalla taakkaan, joka aiheutuu esteettömyyden
järjestämisestä vammaisille henkilöille.
Ohjelmassa on myös vanhentuneita ohjeita ja vanhentunutta tietoa.
Vammaisneuvosto piti tärkeänä, että esteettömyysohjelmassa olevat virheelliset
lakitekstit ja tiedot korjataan ja YK-sopimus tuodaan ohjelmaan oikealla tavalla.
Lausunnot on pyydetty esteettömyysohjelman vanhempaan versioon, jossa ei ollut
huomioitu valtuuston esityksiä. Lausunnot olisi pitänyt pyytää ohjelmasta, jossa
valtuuston esitykset on huomioitu. Esitettiin myös, että lausuntoja olisi pitänyt pyytää
muiltakin lautakunnilta kuin vain tekniseltä lautakunnalta.
Päätös: Päätettiin, että Pirkko Kuusela esittää teknisessä lautakunnassa seuraavat
asiat: lakimies tarkistaa lakitekstien oikeellisuuden, vammaisten YK-sopimuksen
oikeanlaisen huomioinnin ja epäkohtana, että lausunnot pyydettiin esteettömyysohjelman versiosta, jossa ei ollut huomioitu valtuuston esityksiä.
7 § MAKSULLISET SEMINAARIT
7.1. Hyvä ikä 2016 tapahtumaan ja Henkilökuljetukset tulevaisuudessa - Miten
ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden liikkuminen turvataan? – seminaariin
osallistuminen 20.10.2016 klo 12−15.30.
Päätös: Päätettiin, että vammaisneuvosto esittää osallistujiksi Hyvä Ikä 2016
tapahtumaan ja Henkilökuljetuksia koskevaan seminaariin Raimo Aromaan, Marja
Lambergin, Gun Ainamon ja Mika Leväsen. Lisäksi tarkistetaan, onko Rakennetaan
kaikille –työryhmästä halukkaita osallistujia ja esitetään myös heidät osallistujiksi.
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8 § ALOITE VAMMAISNEUVOSTON JÄSENTEN OSALLISTUMISESTA LAUTAKUNTIEN KOKOUKSIIN
Lähtökohtana on, että aloite koskee tulevaa vammaisneuvostoa, joka asetetaan
vuonna 2017. Esityksessä kannattaa huomioida osallistuminen myös ennen
lautakunnan kokousta pidettäviin infotilaisuuksiin ja lautakunnan sähköiseen
keskusteluryhmään. Lisäksi nousi esiin, haetaanko osallistumisoikeutta yleisemmin
vai nimetäänkö vammaisneuvoston edustajat ja haluaako osallistumista kaikkiin
lautakuntiin.
Päätös: Päätettiin tehdä esitys vammaisneuvoston jäsenten osallistumisesta siten,
että haetaan osallistumisoikeutta lautakuntien kokouksiin.
9 § LAUSUNTO ESPOO.FI ILMEUUDISTUKSESTA
Käsiteltiin lausuntoluonnos Espoo.fi ilmeuudistuksesta. Lausunnossa ehdotetaan
mm. että vammaisneuvoston jäsenet pääsisivät testaamaan sivuja ennen niiden
julkistamista, Vammaiset – kohderyhmän nostamista muiden kohderyhmien
joukkoon etusivulle ja lakisääteisten palvelujen helppoa tavoitettavuutta.
Päätös: Päätettiin hyväksyä lausunto ja osoittaa se Espoo.fi ilmeuudistuksen
ohjausryhmälle.
10 § VAIKUTTAMISTOIMIELIMET JA UUSI KUNTALAKI -TILANNETIETOA
Vaikuttamistoimielimet ja uusi kuntalaki – toimenpiteen toteuttamisessa on
valmisteltu ohjeita vaikuttajatoimielimien osallistumisesta ja lausuntokäytännöstä.
Vammaisneuvoston ohjeluonnos on liitteenä.
Päätös: Vammaisneuvoston esitys Vammaisneuvoston ohje osallistumisen
periaatteista on hyväksytty Vaikuttajatoimielimet ja uusi kuntalaki toimenpiteen
työtyhmässä. Vaikuttajatoimielimien ohjeet esitellään toimialojen johtoryhmissä.
Ohjeita täydennetään tarpeen mukaan.
11 § LAUSUNTOPYYNTÖ HE-LUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE
MAAKUNTAUUDISTUKSEKSI SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON
JÄRJESTÄMISEKSI VAIKUTTAMISTOIMIELIMIÄ KOSKEVAN SÄÄTELYN
OSALTA (Lausuntopyyntö ja materiaalit liitteenä)
Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan, että maakuntahallitusten on asetettava
nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi maakunnan
nuorisovaltuusto tai vastaava vaikuttajaryhmä. Ikääntyneen väestön osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi maakunnan on asetettava vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
varmistamiseksi vammaisneuvosto.
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Vaikuttamistoimielimillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa maakunnan toiminnan
suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on
merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden ja
heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Pyydämme ystävällisesti nuorisovaltuustoa, vammaisneuvostoa, vanhusneuvostoa
sekä sosiaali- ja terveystoimen ruotsinkielisten palvelujen neuvottelukuntaa
toimittamaan lausunnot hallituksen esitykseen kirjatusta vaikuttamistoimielimiä
koskevasta sääntelystä Espoon konserniesikuntaan osoitteeseen
kirjaamo@espoo.fi. 22.9.2016 mennessä.
Päätös: Kommentit lausuntoa varten lähetetään mahdollisimman pian Pirkko
Kuuselalle sähköpostilla: pirkko.kuusela@gmail.com
12 § PKS -VAMMAISNEUVOSTOJEN KOKOUKSEEN OSALLISTUMINEN
PKS – vammaisneuvostojen kokoukseen osallistuminen 12.10.2016.
Päätös: Päätettiin, että Raimo Aromaa ja Gun Ainamo osallistuvat Espoon
vammaisneuvoston edustajina PKS – vammaisneuvostojen kokoukseen.
Kokoukseen osallistuu myös vammaisneuvoston sihteeri, vammaisasiamies Sirkku
Kiviniitty.
13 § UUDEN JÄSENEN NIMEÄMINEN TERVEYSPALVELUJEN EDUSTAJAKSI
MARION TICKLÉNIN TILALLE
Marion Ticklén on lopettanut työskentelyn Espoon kaupungilla. Pyydetään
kaupunginhallitusta nimeämään uusi terveyspalvelujen edustaja vammaisneuvostoon.
Päätös: Päätettiin tehdä esitys uuden terveyspalvelujen edustajan nimeämisestä
vammaisneuvostoon. Esitys viedään ensin perusturvajohtajan käsiteltäväksi ja sen
jälkeen kaupunginhallitukseen.
14 § VAMMAISNEUVOSTON NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUKSEN VALMISTELU
Vammaisneuvoston neuvottelukunnan syyskokous pidetään ti 25.10.2016 klo 18–20,
valtuustotalon kahviossa, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
Käsiteltiin neuvottelukunnan puheenjohtajan Hanne Österbergin kokouksessa
esittelemä ehdotus neuvottelukunnan syyskokouksen kokouskutsusta ja
vammaisneuvoston toimiohjeesta. Hanne Österberg kertoi, että vammaisneuvosto
toimii tällä kokoonpanolla vuoden 2017 loppuun, joten vammaisneuvoston jäsenten
vaaleja ei pidetä syksyllä 2016, vaan ne siirtyvät keväälle 2017. Vammaisneuvoston
neuvottelukunnan toimiohjeeseen tehdään tarvittavat korjaukset ensi keväänä.
Päätös: Vammaisneuvoston vaalit siirtyvät vuoden 2017 keväälle. Ajankohtaisena
asiana neuvottelukunnan kokoukseen kutsutaan kaupunginjohtaja pitämään alustus.
Alustuksen aihetta ei vielä sovittu. Lisäksi päätettiin, että kokouspäivää voidaan
tarvittaessa muuttaa muutamalla päivällä kaupunginjohtajan aikataulun mukaan.
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15 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT
15.1. Vammaispalvelujen seurantapalaveri
Vammaispalvelupäällikkö Nina Hiltunen oli estynyt osallistumaan kokoukseen.
Keskusteltiin seurantapalaverissa käsiteltävistä asioista. Esille nousivat mm.
budjettiasiat, palvelujen kustannukset ja kielteiset päätökset.
Päätös: Päätettiin valmistella seurantapalaveri ja sopia sen ajankohdasta.
15.2. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät
Vammaispalvelujen neuvottelupäivät pidetään 19.–20.1.2017 Scandic Park –
hotellissa Helsingissä. Päätetään vammaisneuvoston osallistujien esittämisestä
neuvottelupäiville vammaisneuvoston seuraavassa kokouksessa.
16 § MUUT ASIAT
-

ei ollut muita asioista

17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.17

Pirkko Kuusela
puheenjohtaja

Sirkku Kiviniitty
sihteeri

Anna Seppänen
pöytäkirjan tarkastaja

Teemu Hokkanen
pöytäkirjan tarkastaja

Vammaisneuvoston ja neuvottelukunnan kokousajat syksyllä 2016
Vammaisneuvoston syksyn kokousajat ovat klo 17–19:
ke 12.10. valtuustotalon kahvio
ke 9.11. teknisen lautakunnan kokoushuone
to 8.12. valtuustotalon kahvio
Neuvottelukunta ti 25.10. klo 18.00–20.00 (kahvi klo 17.30), valtuustotalon kahvio

