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5 §
Määräraha vuodelle 2021, vammaisneuvosto

HEL 2021-001333 T 02 02 02

Päätös

Hallintojohtaja päätti myöntää vuoden 2021 talousarvion kohdalta 1 50 
01, Toimielinten toimintakustannukset, kaupunginkanslian viestintä-
osaston osallisuus ja neuvonta -yksikön käytettäväksi 10 000 euroa 
vammaisneuvoston toimintaan (projektinumero 10500100010303). Li-
säksi hallintojohtaja päätti, että määrärahan käytöstä on tehtävä selvi-
tys 28.02.2022 mennessä.

Kansliapäällikkö päätti 21.10.2020 § 229 vahvistaa vuoden 2021 talou-
sarvion kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetut määrärahat osastoit-
tain. Osastojen päälliköt vastaavat määrärahan käytöstä kaupungin-
kanslian toimintasäännön määräyksiä noudattaen.

Päätöksen perustelut

Vammaisneuvosto on Helsingin kaupungin ja sen alueella toimivien 
vammaisjärjestöjen ja yhteisöjen lakisääteinen vaikuttamistoimielin.
Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja antaa lausuntoja toiminnan suun-
nitteluun, valmisteluun ja seurantaan liittyvissä asioissa, joilla on merki-
tystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, 
elinympäristön, asumisen, liikkumisen ja päivittäisestä toiminnoista 
suoriutumisen ja palvelujen kannalta. Neuvostossa eri vammaryhmien 
vammaisjärjestöedustajat, kaupungin virkamiehet ja luottamushenkilöt 
pohtivat vammaisia kuntalaisia koskevia asioita ja etsivät yhdessä toi-
mivia ratkaisuja esteettömään sekä nykyistä yhdenvertaisempaan ja 
tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan.

Kaupunginkanslian osallisuus ja neuvonta -yksikkö vastaa vammais-
neuvoston esittely- ja sihteeritehtävistä, muistion pitämisestä kokouk-
sista sekä vanhusneuvoston toiminnan kannalta tarpeellisista järjeste-
lyistä jäsenten erityistarpeet huomioiden.

Vammaisneuvosto hakee toimintaansa määrärahaa 10 000 euroa vuo-
delle 2021. Määrärahalla katetaan vammaisneuvoston viestinnästä, 
kokouksista, seminaareista, tapahtumista, asiantuntijapalkkioista, vie-
railuista ja muistamisista sekä tilaisuuksien videoinneista ja niiden teks-
tityksistä aiheutuvia kuluja. Tämän lisäksi määrärahalla toteutetaan 
Helsingin vammaisneuvoston yhteistyötä vammaisyhdistysten, kau-
pungin vaikuttamistoimielinten, kaupungin toimialojen sekä pääkau-
punkiseudun vammaisneuvostojen kanssa. Vuonna 2021 seurataan 
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mm. Sote-uudistuksen valmistelua ja edistetään vammaisten ihmisten 
osallisuutta ja yhdenvertaisuutta työllistymisessä, esteettömässä asu-
misessa ja liikkumisessa. Asukasosallisuutta vahvistetaan kaupungin 
sosiaali-, terveys-, ja vammaispalveluiden järjestämisessä, hankinnois-
sa ja kilpailutuksissa. Vammaisneuvoston järjestämissä etä- ja läsnäti-
laisuuksissa varmistetaan esteettömyys ja saavutettavuus varaamalla 
paikalle yleisavustaja, induktiosilmukka, kirjoitustulkkaus sekä tarvit-
taessa viittomakielen tulkkaus.

Vuonna 2020 määrärahaa oli myönnetty 10 000 euroa, josta käytettiin 
yhteensä 9 637,67 euroa.
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