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VAMMAISNEUVOSTO

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2018
Helsingin kaupunginhallitus on asettanut vammaisneuvoston vammaisten
henkilöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi sekä
yhteistyön edistämiseksi sekä yhteistyöelimeksi Helsingin alueella toimivien
vammaisjärjestöjen ja kaupungin eri toimialojen ja luottamushenkilöiden välille.
Vammaisneuvoston toiminta osana kaupunginkanslian osallisuuden yksikön ja
vuorovaikutuksen tiimin työtä vahvisti vammaisneuvoston asemaa
vaikuttajatoimielimenä.
Vammaisneuvoston kuuluu 19 jäsentä (eri vammaisryhmiä edustavat paikalliset
vammaisjärjestöt 10, toimialojen edustajat 5, luottamushenkilöt 5).
Vammaisneuvoston 35. toimintavuotta leimasi vammaisneuvoston sihteerin
vaihtuminen pitkäaikaisen vammaisasiamiehen Reija Lampisen siirtyessä
eläkkeelle ja uuden vammaisaisamiehen aloittaessa elokuussa.
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, Leena Simola – Nikkanen. Muut
vammaisneuvoston jäsenet olivat Maarit Fredlund, Pirkko Hyvärinen, Heikki
Kaislanen, Ilari Kousa, Laura Lindvall, Timo Martelius, Ibrahim Milanovic ja
Aulikki Rautavaara.
Lisäksi vammaisneuvostossa kaupungin eri toimialoja edustavina pysyvinä
asiantuntijoina olivat: Pirjo Tujula, Kirsti Tala, Tiina Larva, Hanna Laurila/ Mari
Mulari sekä Heli Rantanen ja Johanna Seppälä. Kaupunginkanslian osoittama
vammaisneuvoston sihteerinä on toiminut vammaisasiamies Reija Lampinen
(31.5.2018 saakka) ja vammaisasiamies Tiina Lappalainen (6.8.2018 alkaen).
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
päätöksenteossa ja palveluissa.
Vammaisneuvosto kokoontui vuoden 2018 aikana kahdeksan (8) kertaa.
Vammaisneuvoston työvaliokunta kokoontui vuorokuukausina
vammaisneuvoston kokouksen kanssa.
Lausunnoissa vammaisneuvosto on ottanut kantaa Käpylinnan
liikuntakeskuksesta luopumiseen, sosiaali- ja terveystoimen kehitysvammaisten
ja autisminkirjon ihmisten asumisen ja päiväaikaisen toiminnan kilpailutukseen,
kuljetuspalvelujen hankinnan palvelukuvaukseen, vaikeavammaisten
päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönottoon, ratapihan alikulun rakentamiseen
ja soveltavan liikunnan mahdollisuuksiin sekä yleisten kunnallisten palvelujen
toimivuuteen vammaisten kannalta. Toimivuoden 2018 aikana vammaisneuvosto
on lähettänyt kahdeksan (8) lausuntoa eri toimialoille (Liite 2) ja antanut
huomionosoituksen Helsingin Seudun liikenteelle raitiotievaunujen ja linjaautojen pysäkkikuulutusten toteuttamisesta.
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Kaupungin vammaisneuvosto otti kanttaa maakunnallisen vammaisneuvoston
kokoamisperusteisiin ja vammaisneuvoston edustaja on osallistunut väliaikaisen
maakunnallisen vammaisneuvoston työskentelyyn. Vammaisneuvoston
kokouksissa on käsitelty apulaispormestari Pia Pakarisen kanssa kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan kysymyksiä. Lisäksi kokouksissa esitelty ja käyty
keskustelua mm. Osallistuvasta budjetoinnista, kaupungin osallisuuskanavista,
Stadin ikäohjelmasta, vammaisten sosiaalityön kehittämisestä sekä kulttuuri- ja
vapaa-ajan toimialan yhdenvertaisuussuunnitelmasta.
Keväällä toteutettiin vammaisneuvoston ensimmäinen videoblogi Helsinkikanavalla: YK:n kansainvälisestä vammaisten oikeuksien sopimuksesta ja mihin
sopimus Suomessa velvoittaa? Puheenvuoron piti vammaisjärjestöjäsen Timo
Martelius. Vammaisneuvoston muistiot, lausunnot ja yhteystiedot löytyvät
vammaisneuvoston verkkosivuilta kaupungin toisten vaikuttamiselinten kanssa.
Vammaisneuvoston edustajia on osallistunut vanhusten ja vammaisten
kuljetuspalvelujen asiakasyhteistyöryhmän sekä Rikosuhripäivystyksen ja
oikeusministeriön Against Hate- hankkeen paikallisen verkoston kokoontumisiin.
Vuonna 2018 vammaisneuvosto on järjestänyt ja osallistunut tapahtumiin kuten:
•
•
•
•
•
•

Pääkaupunkiseudun vammaisneuvostojen kokous Espoossa 13.2.2018
Helsingin kaupungin vaikuttajatoimielinten puheenjohtajien ja sihteereiden
tapaaminen 1.3.2018
Uudenmaan vammaisjärjestöjen vaikuttajaverkoston kokous 12.3.2018
Helsinkiläisten vammaisjärjestöjen yhteistyökokous 7.6.2018
Henkilökohtaisen avun päivät 7.-8.11
Kansainvälisen vammaisten päivän juhlistamisen aamukahvitilaisuus 3.12.2018.

Lopuksi
Helsingin kaupungin strategian toteutuksessa ja toimialojen asiakaslähtöisessä
työskentelyssä on ensiarvoisen tärkeää, että myös eri tavoin vammaiset
kuntalaiset ja vammaisneuvosto kunnallisena toimielimenä 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, 22. tammikuuta 2019
Helsingin kaupungin vammaisneuvosto
puolesta, Tiina Lappalainen
vammaisneuvoston sihteeri, vammaisasiamies, Helsingin kaupunki,
tiina.lappalainen@hel.fi, (09) 310 360 86
LIITE 1
LIITE 2:

Vammaisneuvoston jäsenet vuonna 2018
Lista Helsingin vammaisneuvoston lausunnoista vuonna 2018.
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LIITE 1

Helsingin kaupungin vammaisneuvoston jäsenet 2018
Kaupunginhallituksen asettama puheenjohtaja
Justus Mollberg

Vasemmistoliitto

Vammaisryhmiä edustavien järjestöjen edustajat
Laura Lindvall
Ibrahim Milanovic
Leena SimolaNikkanen
Timo Martelius
Kristiina Karhos
Aulikki Rautavaara
Pirkko Hyvärinen
Maarit Fredlund
Ilari Kousa
Timo Lehtonen

Helsingin Kuurojen yhdistys ry
Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry
Helsingin Invalidien Yhdistys ry
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry
Helsingin ja Uudenmaan Neuroyhdistys ry
Uumu ry
Helsingin Reumayhdistys ry
Psykosociala föreningen Sympati rf
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
Kynnys ry

Kaupungin toimialojen edustajat
Sosiaali- ja terveystoimiala

Vammaistyön johtaja Mikaela Westergård (1/18 asti)
Johtava sosiaalityöntekijä Kirsti Tala (2/18 alkaen)
Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala Kehittämisasiantuntija Tiina Larva
Kaupunkiympäristö toimiala Esteettömyysasiamies Pirjo Tujula
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Toimialarehtori Hanna Laurila (11/18 asti)
Pedagoginen asiantuntija Mari Mulari (12/18 alkaen)
Kaupunginkanslia
Vuorovaikutuspäällikkö Heli Rantanen
Osallisuus- ja vuorovaikutuspäällikkö Johanna Seppälä

Kaupungin luottamushenkilöjäsenet
Kokoomus
Vihreät
Vasemmistoliitto
Perussuomalaiset
Sosialidemokraatit

Pia Hytönen
Niina Halonen-Malliarakis
Justus Mollberg
Heikki Kaislanen
Arzu Caydam-Lehtonen

Kaupunginkanslian nimeämä vammaisneuvoston sihteeri
Tiina Lappalainen
Helsingin kaupunki

vammaisasiamies,
tiina.lappalainen@hel.fi, (09) 310 360 86
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LIITE 2

Helsingin vammaisneuvoston lausunnot vuonna 2018

Liikennöinnin palvelukuvaus 19.1.2018
Käpylänlinnan liikuntatiloista luopuminen 15.2.2018
Kehitysvammaisten tai autististen aikuisten asumispalveluiden kilpailutus 26.2.2018
Kehitysvammaisten tai autististen aikuisten päiväaikaisen toiminnan kilpailutus 26.2.2018
Ratapihan ali/ylikulku Kansalaistorilta Kaisaniemeen 27.8.2018
Kuljetuspalvelujen palvelukuvaus ja kilpailutus 7.9.2018
Vaikeavammaisten päivätoiminta palveluseteli 7.9.2018
Kaupungin liikkumisohjelman luonnoksesta 12.11.2018
Huomionosoitus HSL:lle pysäkkikuulutusten toteuttamisesta 3.12.2018
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