
Vammaisneuvoston 
toiminnan ja yhteistyön 
kehittäminen 
- kuuleminen
Avaus: 

vammaisneuvoston puheenjohtaja

Justus Mollberg



Tilaisuuden ohjelma

Klo 17 Tilaisuuden avaus, vammaisneuvoston pj. Justus Mollberg

Tilaisuuden tarkoitus, osallisuus ja neuvontayksikön päällikkö 

Johanna Seppälä

Klo 17.15 Vammaisneuvoston toiminnasta ja yhteistyön kehittämisestä

Klo 17.25 Kysymykset järjestöille, kyselyn esittely Tiina Lappalainen

Keskustelut teemoittain, pj Justus Mollberg

Teemat:

- arviointi

- tehtävät

- kokoonpano

Klo 18.45 Yhteenveto keskustelusta, Johanna Seppälä
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Osallistujia kuulemistilaisuudessa

• Uudenmaan lihastautiyhdistys

• Helsingin ja Uudenmaan 

Neuroyhdistys ry

• Aivovammayhdistys ry

• Uudenmaan CP-yhdistys ry, 

• Helsingin ja Uudenmaan 

näkövammaiset 

• Helsingin Invalidien yhdistys HIY

• Helsingin Kuuloyhdistys ry 

• Uudenmaan maksa- ja 

munuaisyhdistys ry UUMU

• Kehitysvammatuki 57 ry

• Tukiyhdistys Majakka ry

• Pääkaupunkiseudun omaishoitajat

• Kynnys ry

• Suomen autismikirjon yhdistys ASY

• Vammaisneuvoston pj, 

• Vammaisneuvoston jäseniä

• Valtuustoryhmien edustajat: 

perussuomalaiset, SDP, vihreät,

• Helsingin kaupunginkanslian 

osallisuus ja neuvonta yksiköstä

• Yhteensä yli 30 henkilöä
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Vammaisneuvoston 
toiminnan ja yhteistyön 
kehittäminen
Verkkotilaisuus 16.2.2021 

Johanna Seppälä

Osallisuus- ja neuvontayksikön päällikkö

Kaupunginkanslia



Tilaisuuden tarkoitus
- Kertoa nykyisen vammaisneuvoston toiminnasta.

- Tavoittaa laajasti helsinkiläisiä vammaisjärjestöjä ja 

-yhdistyksiä.

- Kertoa valtuustokauden lopussa tehtävästä arvioinnista. 

- Avata asettamispäätöksen valmistelua seuraavasta 

vammaisneuvostosta.

- toiminta, kokoonpano ja yhteistyö

- Kertoa KerroKantasi –verkkokyselystä, joka on avoinna 

14.3.2021 asti.

- Kehittämistyö osana johtamisjärjestelmän ja osallisuusmallin 

kehittämistä.
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Kaupunki kiinnostunut erityisesti 
järjestöjen näkemyksistä edustaviin 
tahoihin

• Kaupunki pitää tärkeänä, että vammaisneuvostoon esitetään 

järjestöedustajaa ja hänen varajäseniään kaikista seuraavista 

vammaryhmistä

Kuulovammaiset, näkövammaiset, liikuntavammaiset,

kehitysvammaiset, neurologiset, pitkäaikaissairaat /

sairauskohtaiset, mielenterveyssektori, vammaiset lapset & 

nuoret ja muut ja yleisjärjestöt
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Valmistelun aikataulu

• Joulukuu 2020 kysely vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajille.

• Kyselyn tulokset olivat osana osallisuus- ja vuorovaikutusmallin arviointia, joka 

oli osa valtuustoseminaarin aineistoja 4.-5.2.2021.

• Järjestöjen ja yhdistysten yhteistyötapaamiset ja KerroKantasi –kyselyt.

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

vammaisneuvostot tuottavat toiminnastaan raportin kaupunginhallitukselle.

• Kuntavaalien tuloksen mukaisesti poliittiset puolueet neuvottelevat 

luottamushenkilöpaikat. 

• Kaupunginkanslia (osallisuus- ja neuvontayksikkö ja hallinto-osasto) 

valmistelevat neuvostojen uudet asettamispäätökset uudelle 

kaupunginhallitukselle.

• Kansliapäällikkö toimii asiassa esittelijänä.

• Uusi kaupunginhallitus asettaa uudet neuvostot 2-vuotiskaudelle 2021-2023.
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Vammaisneuvoston 
toiminnasta ja 
yhteistyön 
kehittämisestä

Helsingin vammaisneuvoston 

puheenjohtaja Justus Mollberg
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Vammaisneuvoston tarkoitus ja tehtävä

• Varmistaa vammaisten ihmisten osallistumis- ja 

vaikutusmahdollisuuksia sekä edistää eri vammaisjärjestöjen 

sekä kaupungin luottamushenkilö ja toimialojen yhteistyötä. 

• YK-sopimus vammaisten ihmisten oikeuksista: Kaikki meitä 

koskeva – meidän kanssamme!

• Kuntalaki (28§): Vammaisneuvostolle on annettava 

mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan 

suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on 

merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, 

osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai 

päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän 

tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
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Helsingin vammaisneuvosto 

on tavannut vv. 2019-20 Helsingin kaupungin päättäjiä: 

• Pormestarin ja apulaispormestarit

• Valtuustoryhmien edustajat paneelikeskustelussa

• Toimialajohtajat ja kaupunginkanslian edustajat

• 30 eri toimialojen asiantuntijaa

• HKL:n ja HSL:n edustajat

Kokouksia ja tilaisuuksia on striimattu Helsinki-kanavalle
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Vammaisneuvoston lausuntoja 2020

Lausuntojen sekä kannanottojen aiheita: 

• Erityisuimakortin kriteereistä, * Vesiliikunnan tiloista

• Kävelyn edistämisohjelmasta, * Soveltavasta liikunnasta

• Raitioteiden pysäkeistä ja ylityspaikoista

• Vammaisten ihmisten työllistämisestä

• Vammaissosiaalityön resursseista, * Vammais-infosta

• Asumisesta ja siihen liittyvästä maankäytöstä

• Kuljetuspalvelujärjestelmän uusimisesta, * Asiakasmaksuista

• Sosiaali- ja potilasasiamiesten raportista

• Esteettömyyshuomionosoitus Lammassaaren luontoreitille
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Annettuja lausuntoja 2018-2019

Lausuntojen sekä kannanottojen aiheita: 

• Ikääntyneiden vammaisten palveluista, * Ikääntyneiden 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämishankkeesta

• Yhdenvertaisuussuunnitelmasta * Esteettöm.tunnustus Oodi 

• Kaupungin kokoustilojen induktiosilmukoista

• Vaikeavammaisten palveluasumisen hankinnasta

• Kuljetuspalvelujen liikennöinnistä * Käpylinnan liikuntatiloista

• Kehitysvammaisten tai autististen aikuisten päiväaikaisen 

toiminnan kilpailutuksesta, * Liikkumisohjelmasta

• Ratapihan alikulusta * Vaikeavammaisten päivätoiminnasta
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Kysymykset 
järjestöille 
- lyhyt esittely ja 
ohje verkkokyselyyn

Kysymykset kuulemisessa 16.2.2021

Kerro kantasi –kysely avoinna 16.2.-14.3.

• Frågor på svenska to 17.2.-14.3.2021.

• Kysymykset esittelee: vammaisasiamies 

vammaisneuvoston siht. Tiina Lappalainen
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1. Arvioi vammaisneuvoston 
toimintaa 

Helsingin kaupunginhallitus on asettanut 

vammaisneuvoston eri tavoin vammaisten henkilöiden 

osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi 

sekä yhteistyön edistämiseksi. 

• Tutustu Helsingin vammaisneuvosto toimintaan: 

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

• Vammaisneuvoston kokousten muistiot, annetut lausunnot, 

esite ja toiminnan sivut löytyvät verkkosivuilta.

• Helsingin vammaisneuvoston facebook-sivusto
17.2.2021 14
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Kysymykset (yhteensä 4 teemaa)

1. Arvioi vammaisneuvoston toimintaa

1.1 Miten arvioitte/yhdistyksenne arvioi Helsingin 

vammaisneuvoston toimintaa valtuustokaudella 

(2017-2021)?
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2. Helsingin vammaisneuvoston 
tehtävän määrittely 

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
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2.  Helsingin vammaisneuvoston 
tehtävän määrittelyn 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? 
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3. Vammaisneuvoston 
kokoonpano 2017-21

• Kaupunginhallituksen 26.6.2017 nimeämä, 

kausi päättymässä 31.5.2021.

• Yhteensä 15 jäsentä, kaikilla varaedustajat.
• 10 edustajaa vammais- ja 

pitkäaikaissairausyhdistyksistä

• 5 luottamushenkilöä valtuustoryhmistä

+ Toimialojen ja kaupunginkanslian 

asiantuntijat

• Sihteerinä vammaisasiamies
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Vammaisneuvoston yhdistysedustus
Kaupunginhallituksen vuonna 2017 nimeämät yhdistykset 

10:stä vammaisryhmästä :

• Helsingin kuurojen yhdistys ry / Kuulovammaiset, 

• Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry / Näkövammaiset,

• Helsingin Invalidien Yhdistys ry / Liikuntavammaiset

• Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry / Kehitysvammaiset

• Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry / neurologiset,

• Uumu ry ja Helsingin Reumayhdistys ry / 2 pitkäaikaissairaat,

• Psykosociala föreningen Sympati rf / Mielenterveys,

• Vammaisten lasten ja nuorten Tukisäätiö ry / vammaiset lapset,

• Kynnys ry / muut yleisjärjestöt
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3. Vammaisneuvoston kokoonpanon
ja yhdistysyhteistyön kysymykset 

• 3.1 Onko nykyinen kokoonpano hyvä? 

• 3.2 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? 

• 3.3 Millaisten tahojen/minkä helsinkiläisten vammais- ja 

pitkäaikaissairausyhdistysten tulisi yhdistyksenne mielestä olla 

edustettuna Helsingin kaupungin vammaisneuvostossa kaudella 

2021-2023? Perustelut, miksi juuri nämä?

• 3.4 Miten vammaisneuvoston tulisi ylläpitää ja kehittää yhteistyötä 

vammaisyhdistysten kanssa, myös niiden yhdistysten/tahojen 

kanssa, jotka eivät ole edustettuna vammaisneuvostossa? 
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Kerro kantasi -kyselyssä lisäkysymys:
4. Vammaisten ihmisten 
yhdenvertaisia oikeuksia 
toteuttamassa Helsingissä

4.1 Mainitse kolme tärkeintä, konkreettista 

asiaa YK:n vammaissopimuksesta, joita 

Helsingin kaupungin ja vammaisneuvoston 

tulisi erityisesti edistää alkavalla 

valtuustokaudella, vuosina 2021-2025? 
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Kerro kantasi -kyselyalusta

• 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
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Kuuleminen ja 
keskustelu 
em. kysymyksistä /
1-3 teemoista

• puheenjohtajana Justus Mollberg

• Aikaa keskustelulle klo 18.45 

saakka.

• Kerro kantasi -kysely 14.3. asti. 
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Vammais- ja 
pitkäaikaissairaus-
yhdistysten 
keskinäiset 
neuvottelut ja 
yhteistyö ovat 
toivottavia

• Vammaisneuvoston varapuheenjohtaja 

Kristiina Karhos
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Vammaisneuvoston yhdistysedustus

• Helsinkiläiset vammaisyhdistykset ehdottavat yhdistystä 

edustamaan 10:tä vammaisryhmää:
• 1 yhdistys/edustaja kuulovammaisten ihmisten yhdistyksistä 

• 1 yhdistys/edustaja näkövammaisten ihmisten yhdistyksistä

• 1 yhdistys/edustaja liikuntavammaisten ihmisten yhdistyksistä

• 1 yhdistys/edustaja kehitysvammaisten ihmisten yhdistyksistä

• 1 yhdistys/edustaja neurologisten ihmisten yhdistyksistä

• 2 yhdistystä/edustajaa pitkäaikaissairaiden ihmisten yhdistyksistä

• 1 yhdistys/edustaja mielenterveyskuntoutujien yhdistyksistä

• 1 yhdistys/edustaja vammaisia lapsia edustavista yhdistyksistä

• 1 yhdistys/edustaja muista yleisjärjestöistä

KAUPUNGINALLITUS NIMEÄÄ YHTEENSÄ 10 YHDISTYSTÄ
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Paikallisten vammaisyhdistysten lista 
Helsingin vammaisneuvoston sivuilla

Ohessa luonnos yhdistysten ryhmittelylistasta, jakautuvatko helsinkiläiset 

vammaisyhdistykset jotenkin näin vammaisneuvoston 10:een eri 

vammaryhmään? 

• Kuulovammaisten yhdistykset: Helsingin Kuuloyhdistys ry, Helsingin 

Kuurojen yhdistys ry, Kuulovammaisten Lasten Tuki ry, Suomen 

Kuurosokeat, Uudenmaan Meniere-yhdistys ry.

• Näkövammaisten yhdistykset: Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset 

ry, Näkövammaiset Lapset ry, Pääkaupunkiseudun Glaukoomapotilaat ry, 

Suomen Kuurosokeat, Svenska Synskadade i Mellersta Nyland rf.

17.2.2021 26

https://ihmisoikeudet.hel.fi/paikallisia-vammaisjarjestoja/


Yhdistyksiä vammaryhmittäin II
• Liikuntavammaisten yhdistykset: Finlands Svenska Handikappförfund rf, 

Helsingin Invalidien yhdistys ry, Helsingin Seudun Sairaus- ja Tapaturmainvalidit 

ry, Lyhytkasvuiset ry, Polioinvalidit ry/ Pääkaupunkiseutu, Redy ry, Suomen 

Osteogenesis Imperfecta-yhdistys ry, Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry. 

• Kehitysvammaisten yhdistykset: Aula-työkotien kannatusyhdistys ry, 

De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland rf, Kehitysvammatuki 57 ry,

Marjatta-koulun kannatusyhdistys ry, Ristola-säätiö.

• Neurologiset yhdistykset: Aivovammayhdistys ry, Helsingin Autismi- ja 

Aspergeryhdistys ry, Helsingin Epilepsia-yhdistys ry, Helsingin ja Uudenmaan 

Neuroyhdistys ry, Helsingin Seudun Dystonia-kerho, Dysfasialasten tuki ry, 

Uudenmaan AVH-yhdistys ry, Uudenmaan CP-yhdistys ry, Uudenmaan 

Parkinson-yhdistys ry.
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Yhdistyksiä vammaryhmittäin III

• Pitkäaikaissairaat ja sairauskohtaiset yhdistykset (2 yhdistystä/ 

edustajaa): Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry, Pääkaupunkiseudun 

Hengitys ry, Helsingin Allergia- ja Astma-yhdistys ry, Helsingin 

Reumayhdistys ry, Helsingin seudun Psoriasisyhdistys ry, Helsingin 

Sydänpiiri ry, ILCO-Uusimaa ry, Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys 

ry, Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry, Pääkaupunkiseudun 

Kilpirauhasyhdistys ry, Pääkaupunkiseudun Selkäyhdistykset, Suomen 

Hemofiliayhdistys ry, Suomen Kipu ry, Suomen Migreeniyhdistys ry, 

Sydän- ja Keuhkosiirrokkaat, SYKE ry, Uudenmaan Keliakiayhdistys ry, 

Uudenmaan Munuais- ja Maksa-yhdistys UUMU ry, Sydänlapset ja -

aikuiset ry.
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Yhdistyksiä vammaryhmittäin IV

• Mielenterveyssektorin yhdistykset: ALVI ry, FinFami Uusimaa ry, 

Mielenterveysyhdistys Helmi ry, Tukiyhdistys Majakka ry, 

Psykosociala föreningen Sympati rf. 

• Vammaisia lapsia edustavat yhdistykset: Vammaisten lasten ja 

nuorten tukisäätiö /YTRY, Vammaisperheyhdistys JAATINEN ry.

• Muut vammaisryhmät/yleisjärjestöt: Kynnys ry, 

Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset. 
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Yhdistysten keskinäiset neuvottelut 
ja yhteistyö ovat toivottavia

• Vammais- ja pitkäaikaissairausyhdistysten on hyvä tehdä 

vammaisneuvoston asioissa vammaryhmien sisäistä ja 

keskinäistä yhteistyötä. 

• Vammais- ja pitkäaikaissairausyhdistykset voivat keskenään 

neuvotella ja esittää vammaisneuvostoon ehdolle 

vammaryhmää edustavan vammaisyhdistyksen, joilla on 

oikeus nimetä vammaryhmän edustaja ja hänelle varahenkilöt 

seuraavalle (2 vuoden) toimikaudelle.
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Toiveita yhdistysten edustajista

• Vammais- ja pitkäaikaissairausyhdistysten Helsingin 

vammaisneuvostoon ehdottamien henkilöjäsenten 

kotipaikan tulee olla Helsingissä.

• Yhdistysten edustajan tulee olla täysi-ikäinen henkilö, joka 

edustaa eri tavoin vammaisten henkilöiden yhteisiä asioita. 

• Toivottavaa olisi, että edustajiksi tulevista yhdistyksistä / 

edustajista joku edustaisi ruotsinkielistä vammaisjärjestöä. 
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Yhteenvetoa keskustelusta

Kuulemisen puheenvuorot kirjattiin muistioon. 

• Keskustelussa tuotiin esiin hyvä yhteistyö eri toimialojen 

kanssa ja tarve kehittää mm. vammaisneuvoston viestintää 

ja tiedon kulkua vammais- ja pitkäaikaissairausyhdistysten 

kesken. 

• Uudelle vammaisneuvostolle toivottiin mm. perehdytystä ja 

yhteistyöverkostomaista työskentelyotetta vaikuttamisessa.

Johanna Seppälä kiitti keskustelusta ja toivoi, että 

kysymyksistä keskustellaan omissa yhdistyksissä ja 

näkemykset tuodaan esiin Kerro kantasi –alustan kyselyyn 

14.3. mennessä.  
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Hyvää laskiaista -
kesää odotellessa

Kiitos kaikille aktiivisesta keskustelusta!

Toivomme aktiivisia mielipiteitänne!

Kerro kantasi –kysely avoinna 16.2.-14.3.-21

https://kerrokantasi.hel.fi/vammaisneuvosto

Frågor på svenska.
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Vammaisneuvostolla on vielä tehtävää Helsingissä!
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