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HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2019 
 

Helsingin kaupunginhallitus on asettanut vammaisneuvoston yhteistyöelimeksi 
varmistamaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia 
sekä edistämään yhteistyötä Helsingin alueella toimivien vammaisjärjestöjen, 
kaupungin eri toimialojen ja luottamushenkilöiden välillä. Vammaisneuvosto toimi 
kaupunginkanslian osallisuuden yksikön ja vuorovaikutuksen tiimin tuella yhtenä 
kaupungin vaikuttajatoimielimistä.  
 
Vammaisneuvoston jäseniä ovat 10 edustajaa eri vammaisryhmiä edustavista 
paikallisista vammaisjärjestöistä sekä 5 valtuustoryhmien nimeämää edustajaa. 
Lisäksi vammaisneuvostoon on nimetty 5 toimialojen ja kaupunginkanslian 
pysyvää asiantuntijaa. Vammaisneuvoston 37. toimintavuonna vammaisneuvosto 
tapasi lähes kaikki kaupungin pormestarit kokouksissaan sekä kävi vammaisten 
kaupunkilaisten osallistumisesta keskustelun valtuustoryhmien edustajien kanssa.  

Vammaisneuvoston työvaliokunta valmisteli varsinaiset kokoukset ja annettavat 
lausunnot. Työvaliokuntaan kuuluivat vammaisneuvoston puheenjohtaja Justus 
Mollberg ja varapuheenjohtajana Timo Lehtonen, Arzu Caydam-Lehtonen, Niina 
Halonen-Maliarakis, Kristiina Karhos ja Leena Simola-Nikkanen. Muut vammais-
neuvoston jäsenet olivat Maarit Fredlund, Pirkko Hyvärinen, Heikki Kaislanen, 
Samuli Tsupari, Tina Hedren, Timo Martelius, Ibrahim Milanovic ja Aulikki 
Rautavaara sekä heidän varajäsenensä.  

Vammaisneuvoston kaupungin eri toimialoja edustavina pysyvinä asiantuntijoina 
kokouksiin osallistuivat: Pirjo Tujula, Jonna Weckström/Kirsti Tala, Tiina Larva, 
Mari Mulari sekä Heli Rantanen ja Johanna Seppälä.  Kaupunginkanslian 
osoittama vammaisneuvoston sihteerinä toimi vammaisasiamies Tiina 
Lappalainen.  

Vammaisneuvoston toiminta 

 
Helsingin kaupungin vammaisneuvosto on seurannut kaupungin suunnittelua, 
valmistelua ja toteutusta erityisesti niissä palveluissa, joilla on merkitystä 
vammaisten henkilöiden yhdenvertaisen osallisuuden, hyvinvoinnin, terveyden, 
elinympäristön, asumisen, liikkumisen ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen 
kannalta. Vammaisneuvosto seurasi ja edisti YK:n vammaisten henkilöiden 
yhdenvertaisten oikeuksien yleissopimuksen toteutumista kaikessa kaupungin 
päätöksenteossa ja palveluissa. 
 
Vammaisneuvosto kokoontui vuoden 2019 aikana kuusi kertaa ja työvaliokunta 
kuusi kertaa valmistelemaan varsinaista vammaisneuvoston kokousta sekä 
annettuja lausuntoja.  

 
Lausunnoissa (liite 2) vammaisneuvosto on ottanut kantaa mm. valtuusto-
aloitteisiin: Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankkeesta, 
ikääntyvien vammaisten ihmisten palvelujen turvaamisesta sekä esteettömyyden 
lisäämisestä kaupungin kokoustiloissa induktiosilmukan avulla.  
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Vammaisneuvosto antoi lausunnot myös valmistelussa olevaan Helsingin 
yhdenvertaisuus-suunnitelmaan sekä vammaispalvelulain mukaisen 
vaikeavammaisten palveluasumisen hankinnan palvelukuvaukseen ja hankintaan. 
 
Vammaisneuvosto antoi kansainvälisen vammaisten päivän 3.12. tilaisuudessa 
esteettömyystunnustuksen keskustakirjasto Oodille esimerkillisen esteettömän 
kirjastoympäristön suunnittelusta ja toteutuksesta. 
 
Vammaisneuvoston kokouksissa on keskusteltu pormestarin, apulais-
pormestareiden sekä valtuustoryhmien edustajien kanssa kaupungin keinoista 
edistää vammaisten kaupunkilaisten yhdenvertaista osallisuutta palvelujen, 
esteettömyyden ja saavutettavuuden avulla. 
  
Lisäksi kokouksissa on esitelty ja käyty keskustelua mm. viestinnän 
saavutettavuudesta kaupungin digitalisaatiojohtajan kanssa, palvelukartan 
kehittämisestä, kuljetuspalvelujen omavastuista, vaikeavammaisten 
palveluasumisen hankinnasta, tuottajaohjauksesta ja valinnanvapauskokeilusta, 
kaupungin palvelujen yhdenvertaisuussuunnitelmasta ja osallistuvasta 
budjetoinnista. Kokouksissa on kuultu toimialojen ajankohtaisista asioista. 
 
Vammaisneuvosto järjesti lokakuussa yhteistyöpajan paikallisten vammais-
yhdistysten edustajille. Tilaisuuden keskustelujen teemoina olivat keskinäisen 
yhteistyön ja vuorovaikutuksen edistäminen sekä vammaisuuteen liittyvän 
kokemusasiantuntemuksen koordinointi. 
 
Kaupungin vammaisneuvoston edustajia on osallistunut kaupungin Liikunta-
ohjelman ikäihmisten ja soveltavan liikunnan alaryhmään sekä väliaikaisen 
maakunnallisen vammaisneuvoston työskentelyyn. Vammaisneuvoston edustajia 
osallistui kulttuuri- ja vapaa-ajan tilojen ja olosuhteiden, saavutettavan inkluusion 
sekä ikääntyneiden, iäkkäiden sekä erityistä tukea tarvitsevien arkiaktiivisuuden ja 
liikunnan edistämisen työpajoihin. Lisäksi vammaisneuvoston edustajia on 
osallistunut kaupungin osallisuusmallia ja toimenpiteiden toteutumisen arviointi-
tilaisuuteen, Stadin ikäohjelman verkostotapaamiseen, vanhusten ja vammaisten 
kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmään, suojateiden sijoittamisen 
suunnitteluun sekä Rikosuhripäivystyksen sekä oikeusministeriön Against Hate- 
hankkeen paikalliseen verkostoon.  

Vuonna 2019 vammaisneuvosto on järjestänyt ja osallistunut tapahtumiin kuten: 

 Pääkaupunkiseudun vammaisneuvostojen kokous Vantaalla 7.3.2019. 

 Kuntaliiton koulutusorganisaatio Finnish Consulting Group Oy:n (FCG) 
vammaisneuvostojen koulutuspäivät 20.-21.3.2019. 

 Esteettömän liikkumisen seminaari yhdessä Helsingin vammaisjärjestöjen (Heljä)-
verkoston kanssa 3.4.2019. 

 Henkilökohtaisen avun päivät 2.-3.10. 

 Helsinkiläisten vammaisyhdistysten yhteistyöpaja 13.11.2019. 

 Valtakunnalliset vammaisneuvostopäivät Vantaalla 27.-28.11.  

 Kansainvälisen vammaisten päivän juhlistamisen aamutilaisuus 3.12.2019.  
 

Viestintä 

Vammaisneuvoston kokous ja keskustelu pormestarin kanssa sekä 
valtuustoryhmien paneelikeskustelu striimattiin ja välitettiin suorana ja tallenteena 
Helsinki-kanavalla. Vammaisneuvoston viestintätyöryhmä suunnitteli 

https://www.helsinkikanava.fi/kanava/fi/videot/video?id=4022
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vammaisneuvostolle roll up:n ja avasi vammaisneuvoston Facebook-sivut. 
Vammaisneuvoston muistiot, annetut lausunnot ja jäsenten yhteystiedot löytyvät 
vammaisneuvoston kotisivuilta. 

 

Lopuksi 

Helsingin kaupungin strategian toteutuksessa ja toimialojen asiakaslähtöisessä 
työskentelyssä on ensiarvoisen tärkeää, että myös eri tavoin vammaiset 
kaupunkilaiset ja vammaisneuvosto kunnallisena vaikuttamistoimielimenä ovat 
aktiivisesti ja yhdenvertaisesti mukana. Työskentelyssä tarvitaan monialaista ja 
näkökulmaista otetta, että eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa elävien eri tavoin 
vammaisten ihmisten näkökulma ja tarpeet otetaan huomioon kaupungin 
toiminnan ja palvelujen suunnittelussa, päätöksenteossa, toimintaprosesseissa ja 
tulosten arvioinneissa. 

 
 
Helsingissä, 21. tammikuuta 2020 
 
 
Helsingin kaupungin vammaisneuvosto 
 
 
puolesta, Tiina Lappalainen  
vammaisneuvoston sihteeri, vammaisasiamies, Helsingin kaupunki,  
tiina.lappalainen@hel.fi, (09) 310 360 86. 
 
 
 
 
Vammaisneuvoston kulut vuonna 2019 
  
Kokousten ja tilaisuuksien tarjoilut  2.405,11 
Koulutusten osallistumismaksut     765,00 
Kokousten striimaus 950,- + 1080,- 2.030,00 
Yhteiskuljetus      209,09 
Osallistujien matkakulut      425,54 
Tilaisuuden yleisavustajat       88,- + 136,40    224,40 
Esiintyjät       145,16 
Esteettömyystunnustuksen kehys         5,81 
Viivästyskorko             5,52 
Toiminnan kustannukset yhteensä: 6.215,63 
 
 
 
 
LIITE 1:  Lista Helsingin vammaisneuvoston lausunnoista vuonna 2019. 
 
LIITE 2: Vammaisneuvoston jäsenet vuonna 2019. 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/Helsingin-kaupungin-vammaisneuvosto-2288772404745505/?modal=admin_todo_tour
http://www.hel.fi/vammaisneuvosto
mailto:tiina.lappalainen@hel.fi
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LIITE 1 
 

Helsingin vammaisneuvoston lausunnot vuonna 2019 

 
 
14.2. valtuutettu Seija Muurisen aloitteesta: Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen hanke. 
 
14.2. valtuutettu Sinikka Vepsän aloitteesta: Ikääntyvien vammaisten ihmisten palvelut on 
turvattava. 
 
5.4. Helsingin yhdenvertaisuussuunnitelman valmistelemista varten. 
 
11.4. valtuutettu Alviina Alametsän aloitteesta: Esteettömyyden lisäämiseksi kaupungin 
kokoustiloissa induktiosilmukan avulla. 
 
12.9. Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisten palveluasumisen hankinnan 
palvelukuvaus ja hankinta.  
 
3.12. Esteettömyystunnustus keskustakirjasto Oodille. 
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LIITE 2 
 

Helsingin kaupungin vammaisneuvoston jäsenet 2019  

 
 

Kaupunginhallituksen asettama puheenjohtaja 

 Justus Mollberg Vasemmistoliitto 

 

Vammaisryhmiä edustavien järjestöjen edustajat 

Tiina Hedren Helsingin Kuurojen yhdistys ry 
Ibrahim Milanovic Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry  
Leena Simola-Nikkanen  Helsingin Invalidien Yhdistys ry 
Timo Martelius  Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 
Kristiina Karhos Helsingin ja Uudenmaan Neuroyhdistys ry  
Aulikki Rautavaara Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry  
Pirkko Hyvärinen Helsingin Reumayhdistys ry 
Maarit Fredlund Psykosociala föreningen Sympati rf 
Samuli Tsupari Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö   
Timo Lehtonen  Kynnys ry, varapuheenjohtaja 
 

 

Kaupungin luottamushenkilöjäsenet 

Kokoomus Pia Hytönen 
Vihreät Niina Halonen-Malliarakis   
Vasemmistoliitto Justus Mollberg 
Perussuomalaiset Heikki Kaislanen   
Sosialidemokraatit Arzu Caydam-Lehtonen  

 

 

Kaupungin toimialojen edustajat  

 Sosiaali- ja terveystoimiala  Vammaissosiaalityön päällikkö Jonna Weckström
 Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala Kehittämisasiantuntija Tiina Larva  
 Kaupunkiympäristö toimiala  Esteettömyysasiamies Pirjo Tujula 
 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  Pedagoginen asiantuntija Mari Mulari  
 Kaupunginkanslia   Vuorovaikutuspäällikkö Heli Rantanen 

 

 
Kaupunginkanslian nimeämä vammaisneuvoston sihteeri 
 
 Tiina Lappalainen  vammaisasiamies, 
 Helsingin kaupunki tiina.lappalainen@hel.fi, (09) 310 360 86 


