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Aika: Torstai 27.9.2018, klo 14.00 – 16.10 
 
Paikka: Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 
 
Läsnä Justus Mollberg, puheenjohtaja 
varsinaiset Arzu Caydam-Lehtonen 
 Maarit Fredlund  
 Niina Halonen-Malliarakis 
 Pia Hytönen  
 Pirkko Hyvärinen  
 Riitta Jolanki  

Heikki Kaislanen  
 Kristiina Karhos 
 Timo Lehtonen 
 Ibrahim Milanovic 
 Aulikki Rautavaara saapui 14.11 
 Kaija Hietanen, avustaja 
 
Pysyvät asiantuntijat  
 Tiina Larva  saapui 14.16 
 Heli K. Rantanen saapui 14.16, poistui 14.55 
 Kirsti Tala 

Tiina Lappalainen, sihteeri 
 
Vierailevat asiantuntijat 
 Kirsi Verkka  poistui 14.40 
 Riikka Henriksson saapui 14.55, poistui 15.15 
 
Poissa Ilari Kousa 

Hanna Laurila 
Laura Lindvall 
Timo Martelius 
Leena Simola-Nikkanen 

 Pirjo Tujula 
  
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus  

 Puheenjohtaja Justus Mollberg avasi kokouksen klo 14.00. 
 Pidettiin hiljainen hetki Kalle Könkkölän muistolle. 
 

2. Osallistujien toteaminen  
 Kokouksen osallistujat esittelivät itsensä. 
 

3. Asialistan hyväksyminen 
 Hyväksyttiin. 

 
4. Edellisen kokouksen muistio (liite) 

 Hyväksyttiin.  
 
5. Muistion tarkastajat 

 Muistion tarkastajaksi valittiin Arzu Caydam-Lehtonen ja 
 Maarit Fredlund. 
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6. Osallistuva budjetointi  

Kehittämispäällikkö Kirsi Verkka kaupunginkansliasta esitteli ensimmäisen 
osallistuvan budjetoinnin toteuttamista syksyllä 2018. Osallistuvassa 
budjetoinnissa kaupunkilaiset saavat ideoida ja päättää siitä, mihin 4,4 
miljoonaa euroa käytetään omalla asuinalueella. Alueita on seitsemän + 
erillinen määräraha koko kaupunkia hyödyttäville hankkeille.  
 
Kuka tahansa voi esittää ideoita marraskuussa kolmen viikon ajan siitä, mihin 
rahaa tulisi käyttää. Toimialat arvioivat ehdotusten toteuttamiskelpoisuuden 
ja tekevät kustannusarviot. Kaikki 12-vuotta täyttäneet helsinkiläiset voivat 
toukokuussa 2019 äänestää minkä idean toteuttamista kannattaa.  
 
Kaupunginhallitus päättää valittujen ideoiden toimeenpanosta syksyllä 2019. 
Osallistuvan budjetoinnin työskentely tapahtuu digitaalisessa 
osallisuuspalvelussa osoitteessa https://osallistu.hel.fi/.  Alustan kehittäminen 
on työn alla, johon käytetään saavutettavuuden asiantuntemusta. 
Osallistuvaa budjetointia esitellään Stadiluotsien järjestämissä useissa 
alueellisissa tilaisuuksissa ja Osbu-Jamissa. 25.10. klo 17.30 Gloriassa. 
Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.  

 
7. Osallisuus ja vuorovaikutus Helsingin kaupungilla (liite) 

Vuorovaikutuspäällikkö Heli Rantanen, Osallisuus ja neuvonta –yksiköstä 
kaupunginkansliasta kertoi erilaisista kaupunkilaisten käytössä ja kehitteillä 
olevista sähköisistä osallistumis- ja vuorovaikutuskanavista. Nämä edistävät 
kaupungin asukaslähtöisyyttä ja niiden kautta kaupunkilaiset voivat 
aloitteillaan ja ideoillaan osallistua kaupungin kehittämiseen.  
 
Keinoja ovat Stadiluotsien ja osallistuvan budjetoinnin lisäksi mm: Palaute-
järjestelmä https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-
vaikuta/palaute/anna-palautetta. Saatua palautetta analysoidaan ja 
hyödynnetään. Kaupunkilaiset voivat kertoa kantansa valmisteluun tulevista 
asioista https://kerrokantasi.hel.fi/ -palvelussa. Lisäksi on karttakyselyjä, 
ideointeja, asiakaskyselyjä, asiakasraateja ja työpajoja, jotka ovat 
käytettävissä puhelimen ja kirjallisten yhteydenottotapojen rinnalla.  
 
Kaupungissa annettavat palvelut ja tuhannet toimipisteet löytyvät 
palvelukartalta: www.palvelukartta.hel.fi, joka sisältää myös tilojen 
esteettömyystietoa ja palautekanavan.  Helsinki-kanavalta voi seurata mm. 
pormestarin aluetilaisuuksia sekä demokratian toteutumista valtuuston 
kokouksissa: https://www.helsinkikanava.fi/kanava/fi. Digineuvonnassa 
annetaan kaupunkilaisille opastusta sähköisten asiointipalvelujen käyttöön. 
 
Osallisuus on kirjattu Helsingin kaupungin strategiaan, hallintosääntöön ja 
osallisuus- ja vuorovaikutusmalliin: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-
hallinto/osallistu-ja-vaikuta/vaikuttamiskanavat/osallisuus-ja-
vuorovaikutusmalli. Kaupungin asiakkaiden käyttäjälähtöisyyttä toteutetaan 
keräämällä ja hyödyntämällä asiakaskokemustietoa. Sähköisten 
osallistumispalvelujen saavutettavuus, esteettömyys ja helppo käytettävyys 
ovat kehittämisen haasteina. Vammaisneuvosto on yksi kaupungin 
vaikuttamiselimistä vanhusneuvoston ja yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvotoimikuntien lisäksi.  
 

https://osallistu.hel.fi/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute/anna-palautetta
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute/anna-palautetta
https://kerrokantasi.hel.fi/
http://www.palvelukartta.hel.fi/
https://www.helsinkikanava.fi/kanava/fi
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/vaikuttamiskanavat/osallisuus-ja-vuorovaikutusmalli
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/vaikuttamiskanavat/osallisuus-ja-vuorovaikutusmalli
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/vaikuttamiskanavat/osallisuus-ja-vuorovaikutusmalli
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8. Kaupungin budjetin valmistelu 

Erityissuunnittelija Riikka Henriksson, Helsingin kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosastolta esitteli taloussuunnittelun ja –ohjauksen vuosikellon.  
Talousarvion raamissa määritellään jaettava kokonaismeno, toimialat 
kohdentavat määrärahan tarkemmin palvelukohtaisesti. 
Pormestarin talousarvioehdotuksen julkistaminen on 10.10. Toimialojen 
lautakunnan toteuttamissuunnitelmiin ja tulosbudjettiin voi vaikuttaa 
lautakuntien jäsenten kautta. Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi. 

 
9. Vaikuttaminen kuntalaisten omaehtoisen kunnon ylläpitämisen edellytyksiin 

Vammaisneuvosto on esittänyt jo aiemmin vakavan huolensa Käpylinnan 
uima-altaan käytön päättymisestä vuoden lopussa. Keskusteltiin esimerkistä: 
Uima-altaan sijoittamisesta Koskelan palvelukeskukseen. Koskelan asukkaat 
ovat vedonneet asiassa valtuustoryhmiin. Keskusteltiin tarpeesta nostaa Sote-
toimialan vastuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, kulttuuri- ja vapaa-
ajan toimialan vastuut kuntalaisten ja erityisryhmien liikunnanohjauksesta 
sekä myös kaupunkiympäristön toimialan vastuut varattavista 
investointimäärärahoista esiin kaupungin liikuntaohjelman sekä Stadin 
ikäohjelman valmistelussa. Stadin ikäohjelman asukastilaisuudet (liite). 
Valmistellaan esityksen tekemistä kaupunginhallitukselle vastuiden 
selkeyttämisestä.  

 
10. Syksyn toiminnan suunnittelu   

Kansainvälisen vammaistenpäivän aamukahvit ma 3.12.2018 Kaupungintalon 
ravintolassa klo 8.45 – 10.30. Kaikki pormestarit osallistuvat tilaisuuteen klo 
8.45-9. Kutsutaan toimialojen ja valtuustoryhmien sekä järjestöjen edustajat. 
Päätettiin kunniakirjan saajasta. Äänestyksen jälkeen ratikoiden ja bussien 
pysäkkikuulutukset sai 10 ääntä ja Lammassaaren esteetön lankkupolku 4 
ääntä. Huomionosoitus annetaan pysäkkikuulutuksille. 
 
Keskusteltiin talvikunnossapito -facebook-sivuston ylläpitämisen 
lakkauttamisesta. Ohjeistetaan ihmisiä antamaan palautetta suoraan 
kaupunkiympäristön tuottajalle teiden talvikunnossapidosta: 
https://www.hel.fi/stara/fi/yhteystiedot-ja-palaute/anna-palautetta.  

 
11. Vammaisneuvoston näkyvyyden lisääminen 

Keskusteltiin keinoista lisätä vammaisneuvoston asiantuntemuksen 
näkyvyyttä. Ensin on hyvä kirkastaa vammaisneuvoston roolia ja edistää eri 
toimialojen palvelujen kehittämisessä asiakasosallisuuden hyödyntämistä. 
Vammaisneuvostolla on verkkosivu yhdessä toisten kaupungin vaikuttamis-
elinten kanssa. Vammaisneuvoston muistiot ja lausunnot löytyvät 
verkkosivuilta. Vammaisasiamies selvittää viestinnän ammattilaisen tuella 
esitteen päivittämistä ja 3.12. tilaisuudesta ja palkitsemisesta tiedottamista. 
Esim. vammaisneuvoston keskustelu pormestarin kanssa 14.2.2019 voidaan 
välittää Helsinki-kanavalla suoratoistona ja tallenteena.  

 
12. Osallistumiset 

Henkilökohtaisen avun päiville 7.-8.11. Iiriksessä nimettiin vammaisneuvoston 
edustajaksi: Kristiina Karhos sekä Leena Simola-Nikkanen/Riitta Jolanki. 
Linkki ohjelmaan: 
http://www.assistentti.info/images/HApaivat_2018_ohjelma.pdf  
 

https://www.hel.fi/stara/fi/yhteystiedot-ja-palaute/anna-palautetta
http://www.assistentti.info/images/HApaivat_2018_ohjelma.pdf
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Maakuntafoorumi, Uudenmaan kuntien vaikuttajatoimielinten yhteinen 
työseminaari ke 21.11. Vantaalla klo 17-20. Valittiin edustajaksi Kristiina 
Karhos sekä esittelijänä vammaisasiamies Tiina Lappalainen. 

 
13. Muut esille tulevat päätösasiat 

Ei ollut muita päätösasioita. 
 

14. Tiedotusasiat 
Kaupungin vammaispalvelujen sosiaalityö järjestää vammaisten sosiaalityön 
asiakasosallisuuden kehittämisen aamukahvitilaisuuden ke 31.10. klo 9-11 
Kallion virastotalolla. Ilmoittautumiset 24.10. mennessä kirsi.sinisalo@hel.fi   
 
Kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aika toimiala (Kuva) on valmistelemassa 
osallisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Tiina Larva lähettää luonnoksen 
vammaisneuvostolle. 
 
Materiaalit henkilökohtaista budjettia koskeneesta Suunta-seminaarista löytyy 
osoitteista: http://www.kvps.fi/tapahtumat/suunta-seminaari sekä 
http://www.suunta.fi (molempien kautta löytyy video-tallenteet) 
 
Invalidiliitto ry 80-v. poliittisten päättäjien paneelikeskustelu ma 1.10. klo 15-
17, Synapsia-talolla. Vammaispoliittisen paneelin teemoina sote- ja maakunta-
uudistus, esteettömyys, yhdenvertaisuus, palvelujen laatu ja saatavuus. 

 
15. Seuraavat kokoukset  

Vammaisneuvoston seuraavat kokoukset ja alustavat teemat 
suunnittelukalenterissa (liite). Syksyn seuraavat kokoukset ovat: 20.11. ja 
12.12., (Pakarinen) klo 14, kaupunginhallituksen kokoustilassa.  
Kevään 2019 kokousajat: to 14.2. (pormestari), to 11.4. (Vesikansa) ja ti 4.6. 
klo 14, kaupunginhallituksen kokoustilassa. 

 
16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10. 
 

 
 

Vakuudeksi 
Justus Mollberg  Tiina Lappalainen,  
puheenjohtaja  sihteeri  

 
 
 
  Muistion tarkistivat 
 
 
         Arzu Caydam-Lehtonen  Maarit Fredlund 

mailto:kirsi.sinisalo@hel.fi
http://www.kvps.fi/tapahtumat/suunta-seminaari
http://www.suunta.fi/

