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HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 - 2017 
 
 
 
 

Helsingin vammaisneuvosto on Helsingin kaupungin ja sen alueella toimivien 
vammaisjärjestöjen ja yhteisöjen pysyväisluonteinen yhteistyöelin.  Se toimii 
vammaispalvelulain tarkoittamana vammaisneuvostona, jonka tehtävät on 
määritelty kaupunginhallituksen hyväksymässä toimintasäännössä.  
Neuvoston jäseninä on luottamushenkilöitä, viranhaltijoita ja 
vammaisjärjestöjen edustajia.  

 

Kaupunginhallitus on asettanut toimikaudekseen 2015 - 2017 
vammaisneuvoston, johon kuuluu 19 jäsentä (paikalliset vammaisjärjestöt 10, 
virastot 5, luottamushenkilöt 4). Puheenjohtajana on toiminut Ilpo Haaja ja 
varapuheenjohtajana Timo Lehtonen. Sosiaali- ja terveysviraston osoittama 
sihteeri on ollut vammaisasiamies Reija Lampinen.  

 
Vammaisneuvoston työvaliokunta 2015 - 2017 

Ilpo Haaja, pj. 
Timo Lehtonen, varapj. 
Kristiina Karhos  
Timo Martelius 

 Leena Simola – Nikkanen 
 
 
Vammaisneuvoston toiminta ja tehtävät 
  

Toimikautenaan vammaisneuvoston työvaliokunta kokoontui muutamia kertoja 
laajennettuna pohtimaan isompia asiakokonaisuuksia. Pääasiassa kuitenkin 
työvaliokunta on toiminut aktiivisesti sähköpostin välityksellä yhdessä sihteerin 
kanssa 
 
Vammaisneuvosto on kokoontunut toimintakaudella 2015 kahdeksan (8) 
kertaa, 2016 yhdeksän (9) kertaa ja kevätkaudella 2017 viisi (5) kertaa.  
Vammaisneuvoston toimikausi päättyy 31.5.2017. 

 
Helsingin kaupungin vammaisneuvosto jatkoi toimenpiteitä, jotka edistävät 
Suomen allekirjoittaman ja ratifioiman YK:n vammaisten henkilöiden 
yhdenvertaisten oikeuksien yleissopimuksen toteutumista kaikessa 
päätöksenteossa ja tilanteissa. Erityistä huomiota vammaisneuvosto on 
kiinnittänyt sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistukseen, taloudellisiin 
leikkauksiin, rakentamiseen ja liikenteeseen sekä yleisten kunnallisten 
palvelujen toimivuuteen vammaisten kannalta.  

 
Vammaisneuvosto on saanut omat sähköiset kotisivut ajan tasalle ja 
päivityksen hoidettavaksi sosiaali- ja terveysviraston viestinnän toimesta.   
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Vammaisneuvoston tärkeät asiakirjat (toimintasuunnitelmat, varsinaisten 
kokousten pöytäkirjat, neuvoston tekemät esitykset sekä toimintakertomukset) 
on virallisesti arkistoitu, kuten kaupungin lautakuntien ja toimikuntien 
päätösasiakirjat. Arkistoinnista on vastuussa yleinen kaupunginhallinto; ei 
sosiaali- ja terveysvirasto tai tietty yksittäinen työntekijä.    
 
Tärkeää on ollut myös Metropoli-alueen yhteistoiminta vammaisasioissa sekä 
kunnallisen vammaispolitiikan toteuttaminen ja päivittäminen osana kaupungin 
eri hallintokuntien vakinaista toiminta- ja taloussuunnittelua. 
 
Keskeinen asia tällä toimikaudella on ollut vammaispalveluiden talouden 
sopeuttamisen kommentointi ja lainsäädännön uudistamistyö vammaisten 
henkilöiden kannalta. 
 
Toimikaudella 2015 vammaisneuvosto on lähettänyt kahdeksan (8) esitystä, 
aloitetta tai kannanottoa kaupungin eri hallintokunnille tai oheistoimijoille. 
Toimikaudella 2016 niitä on lähetetty 16 ja toimikaudella 2017 viisi (5) esitystä 
tai kommenttia (Liite 2).   Lausuntopyyntöjä vammaisneuvostoon on tullut 
toimikaudella kaupungin hallintokunnista tai keskushallinnosta huomattavasti 
vähemmän.  
 
Vanhusten ja vammaisten kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmässä on 
toimikaudella ollut vammaisneuvoston edustaja. Samoin 
esteettömyysasioiden neuvottelukunnassa 

Toimintakautena 2015 - 2017 vammaisneuvosto on järjestänyt tai ollut 
mukana useissa tehtävissä ja tapahtumissa kuten: 

 Kansainvälisen vammaisten päivän juhlistamiseksi 3.12.2015 ja 2.12.2016 
vietettiin perinteinen aamukahvitilaisuus ravintola Kaupungintalolla 

 Pääkaupunkiseudun vammaisneuvostojen yhteistyöseminaari Toimintakeskus 
Iiris  3.3.2016      

 Vammaisjärjestöjen yhteistyökokous 23.3.2017 
ehdokkaiden nimeämiseksi vammaisneuvoston jäseniksi toimikaudelle  
2017 – 2019, Kallion virastotalo, Helsinki 

 

Lopuksi 

Nykyisen toimikautensa päättyessä vammaisneuvosto esittää 
kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksensä siitä, että neuvoston 
uudelleen asettaminen on ensiarvoisen tärkeätä.  Vammaisneuvosto toimii 
sidosyhteisönä vammaisten kuntalaisten, paikallisten vammaisjärjestöjen ja 
kaupungin eri toimialojen välillä.  Sosiaalilainsäädännön uudistuessa ja 
paikallisen palveluverkon muotoutuessa uudelleen sekä valtakunnallisen sote-
uudistuksen toteutumisessa on ensiarvoisen tärkeää, että myös vammaiset 
kuntalaiset ja vammaisneuvosto kunnallisena toimielimenä ovat aktiivisesti 
mukana muutoksessa.  Vammaisnäkökulman on katettava elämän eri 
ikäkaudet ja osa-alueet sekä kaikki poliittisestikin keskeiset kysymykset  
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kunnallisessa suunnittelussa, päätöksenteossa, toimintaprosesseissa ja 
tulosten arvioinneissa.  
 

 
Helsingissä 31. toukokuuta 2017 
 
Helsingin kaupungin vammaisneuvosto 
 
Puolesta 
 
 
Reija Lampinen 
vammaisneuvoston siht. 
vammaisasiamies 
Helsingin kaupunki 
reija.lampinen@hel.fi 
(09) 31074028 
 
 
 
 
LIITE 1 Vammaisneuvoston jäsenet 2015 – 2017. 
LIITE 2:  Lista Helsingin vammaisneuvoston lausunnoista ja kirjelmistä kaudella  
 2015 – 2017. 
 
 
  

mailto:reija.lampinen@hel.fi
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LIITE 1 

Helsingin kaupungin vammaisneuvosto  

vuosille 2015 - 2017 

 
Kaupunginhallituksen asettama puheenjohtaja                

 Ilpo Haaja Vasemmistoliitto    

Järjestöjen edustajat 

 Peeta Piiparinen Helsingin Kuuloyhdistys ry    

 Timo Lehtonen 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     Uumu ry                                                                        

 Anni Kyröläinen Suomen OI-yhdistys ry    

 Allan Wilén Tukiyhdistys Majakka ry    

 Riikka Pöyhönen Kuulovammaisten Lasten Tuki ry    

 Karl-Mikael Grimm    Lyhytkasvuiset ry                                                           

 

Kaupungin virastojen edustajat   

 Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaistyön johtaja 

  Mikaela Westergård   
 Sosiaali- ja terveysvirasto Ylihoitaja 
  Tuija Arvo    
 Nuorisoasiainkeskus Suunnittelija 

  Sini Perho    
 Kaupunkisuunnitteluvirasto Arkkitehti 
  Laura Viljakainen   
 Rakennusvirasto Projektinjohtaja (esteettömyys) 
  Pirjo Tujula    
  

Kaupungin luottamusjäsenet 

 Vihreät Iiro Auterinen   
 Vasemmistoliitto Ilpo Haaja    
 Perussuomalaiset Sirpa-Liisa Kuittinen   
 Sosialidemokraatit Arzu Caydam-Lehtonen   
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LIITE 2:  Lista Helsingin vammaisneuvoston lausunnoista ja kirjelmistä kaudella 
2015 - 2017 
 

2015 

 Lausunto varhaiskasvatusviraston kehitysvammaisten ja autististen koululaisten toiminnasta kesällä 
2015 20.2.2015 

 Kehitysvammaisten ja autististen koululaisten perusopetuksen 
iltapäivätoiminnan järjestämispaikat 2015–2016 30.3.2015 

 Perusteita erityisryhmien alennus- ja vapaalippujen säilyttämiseen uudessa vyöhykemallissa 
31.3.2015 

 Lausuntopyyntö: Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista säädetyn lain, ns. vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 15.5.2015 

 Kommentteja kuljetuspalvelun asiakasohjeeseen 25.5.2015 

 Sari Mäkimattilan ym. valtuustoaloite internet-yhteyksien saamisesta kehitysvammaisten 
ryhmäkoteihin 2.12.2015 

 Kirje sosiaali- ja terveysvirastolle vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta 8.12.2015 

 Vaikeasti vammaista katsojaa avustavan henkilön sisäänpääsy teatteriesitykseen Helsingin 
Kaupunginteatterin toimipisteissä 14.12.2015 

2016 

 Kutsu pääkaupunkiseudun vammaisneuvostojen yhteistyöseminaariin 3.3.2016 

 Pääkaupunkiseudun vammaisneuvostojen yhteistyöseminaarin ohjelma 

 Vammaisen pysäköintiluvan käyttö terveysasemilla ja muilla kauppa- tai palvelupaikoilla 13.1.2016 

 Huomioita sote-uudistuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon toteutuksesta tulevaisuudessa 
25.1.2016 

 Lausunto Helsingin asumisen ja maankäytön toteuttamisohjelmasta 9.2.2016 

 Lausunto Sari Mäkimattilan ym. valtuustoaloitetteesta internet-yhteyksien saamisesta 
kehitysvammaisten ryhmäkoteihin 9.2.2016 

 Vastaus kaupunginteatterin kirjeeseen Vaikeasti vammaista katsojaa avustavan henkilön 
sisäänpääsystä teatteriesitykseen 16.2.2016 

 Kulttuuritoimintakortin toteuttaminen Helsingissä 24.2.2016 

 Sähkökäyttöisten liikkumisapuvälineiden vakuutusturva 24.2.2016 

 Sosiaali- ja terveysviraston kirje Helsingin kaupungin vammaisneuvostolle lääkinnällisen 
kuntoutuksen vastuunjaosta 10.3.2016 

 Liikennevakuutuskeskuksen vastaus Helsingin kaupungin vammaisneuvoston kirjelmään 
vaikeavammaisten käyttämien sähkökäyttöisten liikkumisapuvälineiden vakuutusturvasta 8.4.2016 

 Tiedustelu Helsingin kaupunginjohtajistolle Helsingin kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmasta 
16.5.2016 

 Maistraattien palvelupisteiden lakkauttaminen ja asiakaspalvelun digitalisointi 24.5.2016 

 Saatekirje valtuustoryhmille vammaissopimuksen voimaantulosta 15.6.2016 

 Käpylinnan liikuntatiloista luopuminen 16.6.2016 

 Vastaus Helsingin kaupungin vammaisneuvoston esitykseen koskien yhdenvertaisuussuunnitelman 
laadintaa ja toteuttamista 18.6.2016 

 Kannanotto asetusluonnokseen rakennuksen esteettömyydestä 17.8.2016 

 Kelan korvaamien taksimatkojen välityksen tietosuoja ja turvallisuus 7.11.2016 

 Helsingin kaupungin vammaisneuvoston lausunto Mari Rantasen ym. valtuustoaloitteesta 
kokemusasiantuntijoiden käytöstä omaishoitajien palvelujen kehittämisessä 10.11.2016 

 Helsingin kaupungin vammaisneuvoston lausunto liikennekaaresta ja siihen liittyvistä laeista 
22.11.2016 

 

 

http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/20022015.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/20022015.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/30032015.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/30032015.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/31032015.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/15052015.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/15052015.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/25052015.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/02122015.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/02122015.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/08122015.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/14122015.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/14122015.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/yhteistyoseminaari-kutsu.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/yhteistyoseminaari-ohjelma.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/13012016.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/25012016.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/09022016b.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/09022016.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/09022016.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/16022016.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/16022016.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/24022016b.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/24022016.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/10032016.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/10032016.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/08042016.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/08042016.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/16052016.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/24052016.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/15062016.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/16062016.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/18062016.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/18062016.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/17082016.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/07112016.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/10112016.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/10112016.html
http://www.hel.fi/hel2/sote/vammaisneuvosto/muistiot_ja_lausunnot/22112016.html
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2017 

Helsingin kaupungin valtuustoryhmille: Helsingin kaupungin vammaisneuvosto ja kunnallinen 
vammaispolitiikka 9.2.207 

Helsingin kaupungin vammaisneuvoston lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon 

valinnanvapauslainsäädännöksi 22.3.2017 

 
Henkilökohtaisen avun lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon korvaaminen 11.4.2017 
 

VR:n vammaisten avustamispalvelujen kohtaamispaikan siirtäminen 11.4.2017 
 
Helsingin kaupungin vammaisneuvoston lausunto laiksi vammaisten erityispalveluista 31.5.2017 
 

 

 
 

 

 

 


