
YHDISTYSTEN KUULEMINEN HELSINGIN VAMMAISNEUVOSTON 

TOIMINNASTA JA UUDEN ASETTAMISESTA –kysely  

Kysely Kerro Kantasi -alustalla 16.2.-14.3.2021 och samma på svenska 18.2.-14.3.2021. 

Avainsanat: Helsinki, osallisuus, arviointi, osallistuminen, vammaisneuvosto  

Vastaukset voi lähettää myös sähköpostilla: Tiina Lappalainen, vammaisasiamies@hel.fi  

Alkukuva – teksti: Helsingin vammaisneuvoston verkkosivujen lukemista 

pistekirjoituksella. 

 

Taustaa: Kerro kantasi -kyselyllä Helsingin kaupunki haluaa kuulla helsinkiläisten 

vammais- ja pitkäaikaissairausyhdistysten ja kaikkien kaupunkilaisten näkemyksiä 

vammaisneuvoston toiminnasta, tehtävistä, kokoonpanosta ja vaikuttamisen aiheista.  

Helsingin vammaisneuvoston toimikausi on päättymässä 31.5.2021. 

Vammaisneuvostotyön arviointi ja uuden kauden (vuosille 2021-2023) valmisteluprosessi 

käynnistyivät 16.2. kuulemistilaisuudella ja tällä kyselyllä. 

Mielipiteen voi antaa yhdistyksen edustajana tai yksittäisenä henkilönä. Kirjoita vastauksen 

alkuun yhdistyksen nimi, jota näkemys edustaa. Oman mielipiteen / vastauksen 

kysymyksiin voit antaa avoimena kommenttina joko omalla nimellä tai nimimerkillä. 

Jos Kerro kantasi –alustan käyttäminen on vaikea, voitte vastata kysymyksiin lähettämällä 

vastaukset / mielipiteenne kyselyn kysymyksiin sähköpostilla: vammaisasiamies@hel.fi. 

 

Kerro Kantasi –neljä teemaa - kysymysaluetta: 

 

1. Arvioi vammaisneuvoston toimintaa  

– KUVA teksti: vammaisneuvoston hybridikokous 

Taustaa: Helsingin kaupunginhallitus on asettanut vammaisneuvoston eri tavoin 

vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi sekä 

yhteistyön edistämiseksi.  

Tutustu Helsingin vammaisneuvosto toimintaan verkkosivuilta: 

https://ihmisoikeudet.hel.fi/vammaisneuvosto/ 

Vammaisneuvoston kokousten muistiot, annetut lausunnot ja toiminnan sivut löytyvät 

verkkosivuilta.  

Tutustu Helsingin vammaisneuvoston facebook-sivustoon.  

 

Kysymys:  

1.1 Miten arvioit/yhdistyksenne arvioi Helsingin vammaisneuvoston toimintaa 

valtuustokaudella 2017-2021? 

 

 

https://kerrokantasi.hel.fi/vammaisneuvosto
mailto:vammaisasiamies@hel.fi
mailto:vammaisasiamies@hel.fi
https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2017-006901/khs-2017-25/
https://ihmisoikeudet.hel.fi/vammaisneuvosto/
https://ihmisoikeudet.hel.fi/vammaisneuvoston-kokoukset/
https://ihmisoikeudet.hel.fi/vammaisneuvoston-lausunnot-ja-kannanotot/
https://ihmisoikeudet.hel.fi/vammaisneuvoston-toiminta/
https://www.facebook.com/Helsingin-kaupungin-vammaisneuvosto-2288772404745505


2. Helsingin vammaisneuvoston tehtävän määrittely 
 – KUVA teksti: Vuorovaikutusta viittomakielellä.  

Taustaa: Kaupunginhallitus on asettanut vammaisneuvoston vammaisten henkilöiden 

osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi sekä yhteistyön edistämiseksi. 

Kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvoston, joka auttaa kaupunkia tekemään hyvää 

valmistelua, päätöksentekoa ja palveluja. 

Helsingin vammaisneuvosto on kuntalain (28§) mukaisesti Helsingin kaupungin eri 

toimialojen ammattilaisten, valtuustoryhmien luottamushenkilöiden sekä Helsingin alueella 

toimivien vammais- ja pitkäaikaissairausyhdistysten edustajien pysyväisluonteinen 

yhteistyö- ja vaikuttamiselin. 

 

Nykyisessä asettamispäätöksessä vammaisneuvoston tehtävänä on: 

• edistää Helsingin kaupungin sekä vammaisjärjestöjen ja –yhteisöjen välistä yhteistyötä 

sekä järjestää yhteistyön kannalta tarpeellisia avoimia tilaisuuksia 

• tehdä aloitteita ja esityksiä toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan liittyvissä 

asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, 

osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista 

suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta 

• antaa lausuntoja liittyen edellä mainittuihin asioihin 

• edistää omalta osaltaan vammaisten henkilöiden näkökulman ja yhdenvertaisuuden 

huomioimista edellä mainituissa asioissa 

Kysymykset: 

2.1  Onko tehtävä määritelty riittävän selvästi? 

2.2  Onko tehtävän määrittelyssä tarvetta muutokseen? 

2.3 Näkyykö vammaisneuvostossa verkostoyhteistyö riittävän selvästi? 

(kaupungin kaikki toimialat, vammaisyhdistykset ja valtuustoryhmät) 

2.4 Miten vammaisneuvoston toimintaa tulisi mielestänne kehittää niin, että se 

toimisi entistä paremmin yhteistyöfoorumina kaikkien mukana olevien 

tahojen hyödyksi?  

 

*** 

3. Vammaisneuvoston kokoonpano ja yhdistysyhteistyö 
- KUVA teksti: vammaisneuvoston rollup, jossa teksi: Kaikki meitä koskeva - 

meidän kanssamme. 

 

Taustaa: Kaupunginhallitus nimeää kesällä 2021 yhteisöt/vammais- ja 

pitkäaikaissairausyhdistykset, jotka nimeävät vammaisneuvostoon jäsenen ja tälle 

tarvittavan määrän varajäseniä. Vammaisneuvoston vammaisyhdistyksiä edustavat 

jäsenet edustavat nimeämänsä vammaisyhdistyksen lisäksi muitakin saman 

vammaryhmän yhdistyksiä. 

Vammaisneuvostossa on nyt 10 edustajaa erilaisia vammaryhmiä edustavista 

yhdistyksistä: 

 1 edustaja/kuulovammaisten yhdistykset  

https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2017-006901/khs-2017-25/


 1 edustaja/näkövammaisten yhdistykset  

 1 edustaja/liikuntavammaisten yhdistykset 

 1 edustaja/kehitysvammaisten yhdistykset 

 1 edustaja/neurologisten yhdistykset 

 2 edustajaa/pitkäaikaissairausyhdistykset  

 1 edustaja/mielenterveysyhdistykset  

 1 edustaja/vammaisten lasten/nuorten edustus 

 1 edustaja/muut, yleis- tai ihmisoikeusjärjestö 

 

Kysymykset: 

2.5  Onko nykyinen kokoonpano hyvä?  

2.6  Mikä on hyvä tapa varmistaa, että Helsingin vammaisneuvostossa on 

edustettuna eri vammaryhmät, vammaisuuden moninaisuus, vammais- ja 

pitkäaikaissairausyhdistysten edustajat ja kaupunkilaiset, joilla on erilaisia 

toimintakyvyn rajoitteita?  

2.7  Millaisten tahojen/minkä helsinkiläisten vammais- ja 

pitkäaikaissairausyhdistysten tulisi yhdistyksenne mielestä olla edustettuna 

Helsingin kaupungin vammaisneuvostossa kaudella 2021-2023? Perustelut, 

miksi juuri nämä? 

2.8  Miten vammaisneuvoston tulisi ylläpitää ja kehittää yhteistyötä 

vammaisyhdistysten kanssa, myös niiden yhdistysten/tahojen kanssa, jotka 

eivät ole edustettuna vammaisneuvostossa?  

 

**** 

4. Vammaisten ihmisten yhdenvertaisia oikeuksia toteuttamassa Helsingissä  
KUVA teksti: naiset kiikaroimassa Lammassaaren esteettömän luontoreitin 

lintulavalla 

Taustaa: Vammaisuus ja pitkäaikaissairaus vaikuttavat ihmisten ja heidän läheistensä 

elämään koko heidän elämänkaarensa ajan, lapsuudessa, nuoruudessa, aikuisuudessa, 

ikääntyessä. Kaupungin erilaiset tuki- ja palvelumuodot mahdollistavat eri tavoin 

vammaisen kaupunkilaisten yhdenvertaisen osallisuuden Helsingissä.  

Helsingin vammaisneuvosto seuraa ja edistää YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen 

toteutumista Helsingissä.  

Kysymys:  

4.1  Mainitse kolme tärkeintä, konkreettista asiaa YK:n vammaissopimuksesta, joita 

Helsingin kaupungin ja vammaisneuvoston tulisi erityisesti edistää alkavalla 

valtuustokaudella, vuosina 2021-2025? 

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2016/20160027/20160027_2

