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Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

Vammaisneuvosto seuraa ja edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden 

helsinkiläisten yhdenvertaista osallistumista ja oikeuksien toteutumista kaupungin eri 

toimialojen palveluissa, strategian ja ohjelmien toimeenpanossa sekä edistää 

sosiaalisesti kestävää kehitystä Helsingissä. 

Vammaisneuvosto edistää Helsingin kaupungin sekä vammaisyhdistysten välistä 

yhteistyötä sekä järjestää yhteistyön kannalta tarpeellisia avoimia tilaisuuksia. Uusi 

vammaisneuvosto asetetaan ja perehdytetään tehtäväänsä kuntavaalien jälkeen. 

Vammaisneuvosto tapaa päättäjiä, tekee kannanottoja ja esityksiä sekä antaa 

lausuntoja kaupungin toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan liittyvissä 

asioissa. Vammaisneuvosto vaikutta asioissa, joilla on merkitystä vammaisten 

henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, 

liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa 

palvelujen kannalta. Vuonna 2021 vammaisneuvoston näkyvyyttä lisätään 

viestintäsuunnitelman mukaisesti. 

Kevättalvella järjestetään vammais- ja pitkäaikaissairausyhdistysten kuuleminen 

osana uuden vammaisneuvoston asettamispäätöksen valmistelua. Syksyllä 

järjestetään paikallisten vammaisyhdistysten yhteiskokoontuminen sekä 

Kansainvälisen vammaisten päivän pe 3.12. aamutilaisuus. Vammaisneuvosto 

järjestää yhdessä kaupungin saavutettavuustyöryhmän ja helsinkiläisten 

vammaisyhdistysten Heljä-verkoston kanssa saavutettavuustilaisuuden. Tilaisuudet 

välitetään Helsinki-kanavan kautta. 

Vammaisneuvosto kokoontuu 8 kertaa. Työvaliokunta valmistelee vammais-

neuvoston kokoukset ja annettavat lausunnot. Keväällä vammaisneuvosto raportoi 

kauden toiminnastaan.  

Vammaisneuvosto tekee yhteistyötä valtakunnallisen vammaisten oikeuksien 

neuvottelukunnan kanssa, kehittää toimintaansa vaihtamalla tietoa hyvistä 

käytännöistä pääkaupunkiseudun vammaisneuvostojen, Uudenmaan väliaikaisen 

vammaisneuvoston sekä Kuusikkokaupunkien vammaisneuvostojen kanssa. Uudet 

jäsenet osallistuvat vammaisneuvostojen koulutukseen. Vammaisneuvoston ja 

vanhusneuvoston edustajat tekevät yhteistyötä toimialojen ja kaupunginkanslian 

kanssa osallisuussuunnitelmien mukaisesti sekä yhteistyötä yhdenvertaisuus- ja 

tasa-arvo-toimikuntien työn kanssa. 

Helsingin vammaisneuvoston käyttöön vuodelle 2021 haetaan 10.000,- euroa. 

Vammaisneuvoston järjestämissä etä- ja livetilaisuuksissa varmistetaan esteettömyys 

ja saavutettavuus varaamalla paikalle yleisavustaja, induktiosilmukka, 

kirjoitustulkkaus sekä tarvittaessa viittomakielen tulkkaus. Lisäksi vammaisneuvosto 

valmistautuu vuoden 2022 - toimintansa juhlavuoden ja 40-vuotisjuhlien 

toteuttamiseen. Tämän lisäksi kaupunki korvaa vammaisneuvoston jäsenten 

kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet matka- ja avustajakulut. 
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KEVÄÄN 2021 SUUNNITTELUKALENTERI  
 
Tammikuu  Työvaliokunta 

12.1. klo 10-12, Etäkokous seuraavan kokouksen asialistan valmistelu + 
viestintäryhmä 

 
 Vammaisneuvoston kokous 
 26.1. klo 14-16.30, Etäkokous 

Teema: Vammaiset kaupunkilaiset & HYTE - Hyvinvointia ja terveyttä 
edistävät palvelut 

 
Helmikuu Työvaliokunta 

Ti 9.2. klo 10- 12, Etäkokous - seuraavan kokouksen asialistan valmistelu + 
viestintäryhmä 

 
Ti 16.2. klo 17-19. Helsinkiläisten vammais- ja pitkäaikaissairaus-
yhdistysten etäkuuleminen, jossa yhdistykset arvioivat 
vammaisneuvoston tehtävää, toimintatapoja ja kokoonpanoa.  
KerroKantasi-kysely avoinna 16.2. - 14.3.2021. 

 
Maaliskuu  Vammaisneuvoston kokous 

Ti 2.3. klo 14-16.30, etäkokous  
Teema: Kaupungin henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman toteutus ja 
vammaisten työllistämisen prosessi. + Vammaispalvelut ja työllisyyshanke 

  
Työvaliokunta 
16.3. klo 10- 12, etäkokous - seuraavan kokouksen asialistan valmistelu + 
viestintäryhmä 

 
 Vammaisneuvoston kokous 

30.3. klo 14-16.30, etäkokous/ kaupunginhallituksen kokoushuone  
Teema: vammaisneuvoston oman toiminnan arviointi & kauden raportin 
valmistelu 

 
Huhtikuu Työvaliokunta 

13.4. klo 10-12 (Ratikka) - seuraavan kokouksen asialistan valmistelu + 
viestintäryhmä. 

 
 Vammaisneuvoston kokous 

27.4. klo 14-16.30 kaupunginhallituksen kokoushuone  
 Teema: Potilas- ja asiakasturvallisuus  
 
Toukokuu Työvaliokunta 

11.5. klo 10-12 (Ratikka) - seuraavan kokouksen asialistan valmistelu + 
viestintäryhmä. 

 
 Vammaisneuvoston kokous 

25.5. klo 14-16.30 kaupunginhallituksen kokoushuone 
Teema: vammaispalvelujen projektisuunnittelija Jaana Hovi 
vammaisneuvoston kokouksen vieraana. 


