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Vammaisneuvoston tärkein tehtävä
on edistää kaikkien vammaisten ja 
pitkäaikaissairaiden asiaa ja oikeuksia 
yhdenvertaisesti!
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Kuntalaki 28 § Vammaisneuvosto

• Kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. 

• Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja 
järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. 

• Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston 
toimintaedellytyksistä.

• Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa 
kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, 
valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä 
vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, 
osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai 
päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän 
tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
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Espoon vammaisneuvosto

• Perustettu nykymuodossaan 8.5.1990

• Edeltäjänä on toiminut vuodesta 1981 alkaen 
Espoon vammaisasiain neuvottelukunta

Toimintaa määrittelevät säännöt ja ohjeet

• Espoon vammaisneuvoston toimintasääntö, KH

• Vammaisneuvoston osallistumisen periaatteet, ohje 
valmistelijoille

• Espoon vammaisneuvoston neuvottelukunnan 
toimiohje, Evane/Neuvottelukunta
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Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto

Järjestöstö pj

+ 12jäsentä  

Rakennetaan 
kaikille työryhmä

Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen 

verkosto

Sivistyspalvelujen 
verkosto

Vammaisneuvoston 
sihteeri
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Kaupunginhallitus nimittää 
ja asettaa oman edustajan

- Edustaja (valvoja)

Vammaisneuvoston 
neuvottelukunta
Järjestöjäsenet 6+6
Valitsee myös 
lautakunnat ja 
toimialat, josta 
pyydetään edustajat

Toimialan 
edustajat 3+3

Luottamus-
edustajat 3 + 3



Espoon vammaisneuvosto 

• Vammaisneuvostossa on 13 jäsentä:
– vammais- ja potilasjärjestöistä puheenjohtaja ja viisi jäsentä, 

yht. kuusi jäsentä  
• varapuheenjohtaja on vammais- ja potilasjärjestöistä 

varsinaiseksi jäseneksi valittu henkilö
– hallintokunnista ja liikelaitoksista kolme jäsentä
– lautakunnista kolme jäsentä 
– kaupunginhallitus nimeää oman edustajan 
– kaikilla jäsenillä ja kaupunginhallituksen edustajalla on 

henkilökohtainen varajäsen

• Vammaisneuvoston sihteeri (vammaisasiamies): Sirkku Kiviniitty.
• Lisätietoa: Espoon kaupungin nettisivuilta

/Paatoksenteko/Neuvottelukunnat ja neuvostot/Vammaisneuvosto
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Laajennettua osallisuutta myös 
vammaisneuvostossa

• On tärkeää, että tietoa saadaan kaikista 
vammaryhmistä

• Vammaisneuvoston neuvottelukunta, mukana 
Espoossa toimivat vammais- ja pitkäaikaissairaiden 
järjestöt

• Vammaisneuvoston työryhmät, joihin voivat 
osallistua aktiiviset vammaiset kuntalaiset
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Vammaisneuvoston 
neuvottelukunta

• Neuvostoon kuuluvat kaikki mukaan ilmoittautuneet 
Espoossa toimivat vammais- ja pitkäaikaissairaiden järjestöt
(n. 60)

• Kokoontuu keväällä ja syksyllä (voi kokoontua useamminkin)

• Valitsee järjestöedustajat vammaisneuvostoon vaalilla

• Valitsee vammaisneuvostoon kutsuttavat 
lautakunnat ja toimialat

• Vuorovaikutus järjestöjen ja vammaisneuvoston kesken

• Neuvottelukunnan puheenjohtajalla on oikeus osallistua 
vammaisneuvoston kokoukseen
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Työryhmien tehtävä

• Tehtävien valmistelu

• Vammaisneuvoston ulkopuolisia järjestöjäseniä, vammaisia 
ihmisiä ja virkamiehiä.

• Keskusteluja, työpajoja, verkosto  (järjestöjen kanssa)

• Esittelyjä tehtävien pohjaksi

• Palaveriin voidaan erikseen kutsua asiantuntijoita ja 
käsiteltävään asiaan liittyviä järjestöjä

• Asiat ohjataan työryhmille vammaisneuvoston päätöksellä

• Rakennetaan kaikille työryhmällä myös kirjattu asema 
rakentamisprosessissa
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Yhteenveto toiminnasta

Vammaisneuvoston toiminta v.2020

• Vammaisneuvosto pitänyt 12 kokousta

• Rakennetaan kaikille työryhmä kokoontunut 
kuukausittain ja parhaina kaksi kertaa 

• Vammaisneuvosto on tehnyt 40 esitystä/lausuntoa 

• Rakennetaan kaikille työryhmä on tehnyt n.10 
lausuntoa/esitystä
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Yhteistyö

• Espoossa toimivat järjestöt ja vammaiset henkilöt

• Vanhusneuvosto

• Vammaisneuvostot
– Uusimaa

– Länsi-Uusimaa

– Helsinki-Espoo-Vantaa-Kauniainen
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Vaikuttavuuden lisääminen

• Asioihin vaikuttaminen vie pitkään ja onnistumisia 
on vaikea havaita. 
– Ihmiset vaihtuu ja työ voi alkaa alusta uudestaan

• Tarvitaan vaikuttamista strategiaan ja tavoitteisiin 
sekä mittareihin.

• Esitysten ja lausuntojen lisäksi mukaan 
suunnitteluun ja seurantaan.

• Tärkeää on päästä lautakuntiin puhe- ja läsnäolo-
oikeudella, koska monissa asioissa 
vammaisnäkökulma on unohtunut, eikä lausuntoa 
ole huomattu pyytää.
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Vastaan mielelläni kysymyksiin:
Pirkko Kuusela
pirkko.kuusela@gmail.com
0405726296
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