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Asettamispäätöksen valmistelu 
seuraavalle valtuustokaudelle
- Uusi valtuusto aloittaa 1.6.2021 ja alkaa seuraava 4-vuotiskausi

- Neuvostot ja toimikunnat asetetaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi

- Kaupunginkanslia vastaa asettamispäätöksen valmistelusta

- Infotilaisuudet helmikuussa

- käydään läpi nykyinen asettamispäätös, onko se ollut toimiva?

- jos ei, millaisia muutoksia siihen mahdollisesti haluttaisiin?

- millaisten tahojen tulisi olla edustettuina neuvostossa?

- näkyykö tehtävät ja esimerkiksi verkostoyhteistyö riittävän selvästi?

KerroKantasi –kysely 

- Kuulemistapaaminen ei ole päättävä kokous, vaan sen pohjalta 

kaupunginkanslia valmistelee asettamispäätöksen, jonka kansliapäällikkö 

esittelee kaupunginhallitukselle

- Kaupunginhallitus on asiassa päättävä toimielin
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Kehittämistyö osana 
johtamisjärjestelmän ja 
osallisuusmallin 
kehittämistä
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Johtamisuudistuksen arviointikokonaisuus 2018 - 2021

Deloitte. Workshopit: Toimialojen ja kans-

lian joryt & liikelaitosten tj:t 03/2019 

Muutospulssi Uudistumisen 

pulssi

Uudistumisen 

pulssi

Tulosten

koonti

valtuusto-

kauden 

2017 –

2021 

loppu-

arviointiin
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Aikataulu neuvostojen arvioinnissa ja 
uusien neuvostojen muodostuksessa
• Joulukuu 2020 kysely vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajille

• Kyselyn tulokset osaksi osallisuus- ja vuorovaikutusmallin arviointia, joka 

käsitellään valtuustoseminaarissa helmikuussa 2021

• Laaja järjestöjen ja yhdistysten info- ja kuulemiskierros helmikuussa 2021

• Toukokuussa 2021, toimikauden 2017-2021 päätteeksi vanhus- ja 

vammaisneuvostot tuottavat toiminnastaan raportin kaupunginhallitukselle

• Kuntavaalien tuloksen mukaisesti poliittiset puolueet neuvottelevat 

luottamushenkilöpaikat 

• Poliittisen neuvottelun pohjalta kaupunginkanslia (osallisuus- ja 

neuvontayksikkö ja hallinto-osasto) valmistelevat neuvostojen uudet 

asettamispäätökset uudelle kaupunginhallitukselle

• Uusi kaupunginhallitus asettaa uudet neuvostot 2-vuotiskaudelle 2021-2023

14.1.2021 5



Järjestöjen ja 
yhdistysten infot ja 
kuuleminen
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Vanhusneuvoston kysymykset

• Vanhusneuvostossa on (v. 2013 alkaen) edustettuna seuraavat järjestöt ja 

yhteisöt: Helsingin kansallinen Senioripiiri ry, Eläkeläiset ry:n Helsingin 

Aluejärjestö, Samrådet SPF i Helsingfors, Eläkkeensaajien Keskusliiton 

Helsingin piiri ry, Helsingin seurakuntayhtymä, Helsingin muistiyhdistys, 

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja Inkeri-Keskus. Minkä järjestöjen ja 

tahojen vanhusneuvostossa tulisi mielestänne olla edustettuna jatkossa? 

Miksi juuri nämä?

• Miten vanhusneuvoston toimintaa voitaisiin kehittää niin, että se toimisi entistä 

paremmin yhteistyöfoorumina kaikkien mukana olevien tahojen hyödyksi? 

• Miten vanhusneuvosto voisi kehittää yhteistyötä niiden tahojen kanssa, jotka 

eivät ole edustettuna vanhusneuvostossa? Mitkä ovat tärkeimmät tahot?
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Tahot, joille vanhusneuvoston kysely 
lähetetään

• kaikki HEJ:ssä mukana olevat järjestöt paikallisyhdistyksineen (joita n. 

60) https://helsinginelakelaisjarjestothej.yhdistysavain.fi/

• muut vanhusneuvostossa mukana olevat järjestöt ja tahot (siis Polli, 

Muistiyhdistys, Inkeri-Keskus, ev.lut.srk)

• muutama muu eli Helsingin seudun ikivihreät (vihreitä senioreja), 

maahanmuuttajaikäihmistyötä tekevä Jade-keskus (Käpyrinteen alla) ja 

Suvanto ry. Oleellinen kriteeri on helsinkiläisyys, josta ainoa poikkeus on 

Suvanto.

• voidaan toki lähettää kutsu muillekin, jos tulee perusteluja ehdotuksia.
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Kyselyn aikataulu

• Asiakokonaisuuden käsittely vanhus- ja vammaisneuvostoissa tammikuussa 

2021

• 15.1. mennessä kutsu kuulemiseen / info kyselystä

• 16.2. klo 17-19 vammaisyhdistysten järjestöinfo, 

• 17.2 klo 12-13 vanhusjärjestöjen järjestöinfo

• Kerro Kantasi kyselyn valmistelu

• 16.2.-14.3. Kerro Kantasi -kysely auki vammaisjärjestöille

• 17.2- 14.3 Kerro Kantasi –kysely auki vanhusjärjestöille

• Vastaaminen yhdistyksen nimissä, avoimet vastaukset myös muiden kyselyyn 

vastaavien nähtävillä

• Hallinto-osaston kanssa vielä auki asettamispäätösten valmistelu, saataneen 

selville helmikuun puoliväliin mennessä
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