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1 Vammaisneuvoston asema ja tehtävät 

Vammaisneuvosto on kuntien lakisääteinen pysyvä vaikuttamistoimielin, jonka tehtävänä 
on varmistaa ja huolehtia kuntien vammaisten henkilöiden vaikutus- ja osallistumismahdol-
lisuuksista. Kuntalain 28 §:n mukaan: Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. 
Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvos-
tossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toiminta-
edellytyksistä. 

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toimin-
nan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten 
henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen 
tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kan-
nalta  

Porvoon vammaisneuvoston toimintasäännössä (Kaupunginhallitus 12.3.2018) on kirjattu 
Vammaisneuvoston tehtäviksi (3 §): 

1. edistää toiminnallaan kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnittelua, valmistelua 
ja seurantaa asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, ter-
veyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toimin-
noista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta ja  

2. edistää toiminnallaan kolmannen sektorin toimintaa vammaisten henkilöiden tuke-
miseksi ja 

3. edistää vammaisten henkilöiden näkyvyyttä voimavarana sekä 

4. tekee yhteistyötä mm. vanhusneuvoston kanssa, jotta myös ikääntyneet vammaiset 
huomioidaan  

Tehtävänsä toteuttamiseksi vammaisneuvosto osallistuu myös aktiivisesti Porvoon vam-
maispoliittisen ohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen yhdessä kaupungin toimialojen ja 
työryhmien kanssa. Vammaisneuvosto laatii toimintaansa varten toimintasuunnitelman ja 
toimintakertomuksen. 

2 Vammaisneuvoston toiminta 

Vammaisneuvoston toimintaan on vahvasti vaikuttanut koronan (Covid-19) aiheuttamat ra-
joitukset. Neuvosto kokoontui 11 kertaa vuoden aikana. Osa kokouksista pidettiin 
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kokonaan Teamsin välityksellä (6 kpl) ja osa hybridiniä (5 kpl). Lähikokoukset on pidetty 
Omenamäen palvelukeskuksessa. Vammaisneuvoston kokouksissa on myös varajäsenillä 
puhe- ja läsnäolo-oikeus.  

2.1 Jäsenet 

Vanha neuvosto toimi vielä tammi-helmikuun. (Johanna Aaltonen (pj), Håkan Westerholm 
(varapj), Maija Aatelo, Jorma Kiljunen, Seija Koponen, Matti Lehesniemi, Kirsti Nuotio, 
Hannu Sievers ja Hanna Sundholm.)  

Uusi neuvosto kaudelle 2022-2023 nimettiin 7.2.2022 ja se pääsi aloittamaan työnsä maa-
liskuun kokouksesta alkaen.  

Jäsenet Yhdistys Varajäsenet Yhdistys 

Johanna Aaltonen (pu-
heenjohtaja) 

Porvoon seudun 
kehitysvammaisten 
tuki ry 

Tarja-Tuulikki Turpei-
nen 

Porvoon seudun kehitysvam-
maisten tuki ry 

Maija Aatelo 
(varapuheenjohtaja) 

Neuro-Porvoo ry Sirkka Sorvali Porvoon Seudun Diabetesyh-
distys ry 

Jorma Kiljunen Uudenmaan AVH-
yhdistys ry 

Seija Koponen Porvoon Seudun muistiyhdis-
tys ry 

Matti Lehesniemi Suomen Nivelyh-
distys ry Porvoon 
Nivelpiiri 

Hilkka Reinivuo Porvoon Allergia- ja astmayh-
distys ry 

Kirsti Nuotio Porvoon Reuma-
yhdistys ry - Borgå 
Reumaförening 

Birgitte Emeleus Porvoon Reumayhdistys ry - 
Borgå Reumaförening 

Leena Ongley Porvoon Seudun 
Kuulo ry 

Janina Rönning DUV i Östra Nyland 

Antti Sinisaari Porvoon Invalidit Mikko Nieminen Porvoon Invalidit 

Mari Tammisaari Helsingin ja Uu-
denmaan Näkö-
vammaiset ry 

Axel Sundholm Svenska Synskadade i Östny-
land rf 

Håkan Westerholm Borgå Nejdens 
Döva rf 

Vesa Kettunen - 

 
Sihteerinä toimi kesäkuun loppuun asti Tuire Seittamo ja loppuvuoden Ira Kaijolehto. 
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Vammaisneuvoston työvaliokunnan muodostivat Antti Sinisaari, Matti Lehesniemi, Maija 
Aatelo ja Johanna Aaltonen.  

 

2.2 Kokoukset 

Tammikuun kokouksessa keskusteltiin henkilökohtaisen avun työnantajamallin tilan-
teesta. Uuden vammaisneuvoston valinnasta tehtiin esitys. Päätettiin lausua vammaispal-
velulain mukaisia määrärahasidonnaisia tukitoimia ja palveluita koskevasta ohjeesta. 
 
Helmikuun kokouksessa oli vieraana sivistysjohtaja Sari Gustafsson, joka piti kattavan 
esityksen sivistystoimen nykytilanteesta. Lausuttiin Kokonniemen liikuntakeskuksen suun-
nitteluperiaatteista ja sisällön priorisoinnista. 
 
Maaliskuun kokous oli uuden neuvoston aloituskokous ja järjestäytyminen. Lausuttiin 
Kulttuuriohjelma 2030 -luonnoksesta.   

Huhtikuun (5.4.) kokouksessa vieraili hallintojohtaja Roope Lenkkeri, jonka kanssa käsi-
teltiin uuden neuvoston aloitukseen liittyviä käytännön asioita, kuten sihteerin rooli, mah-
dollisuus osallistua jo asioiden valmisteluvaiheessa, tulkkausasiat ja valtuustokauden mit-
tainen toimintakausi. Mari Tammisaari osallistui Porvoon kaupungin uusien verkkosivujen 
testaukseen. Porvoon vammaisneuvosto lausui vammaispalvelulain uudistuksesta.  

Huhtikuun (20.4.) kokouksessa valittiin hyvinvointialueen vammaisneuvostoon Håkan 
Westerholm ja Maija Aatelo varsinaisiksi jäseniksi sekä Mari Tammisaari ja Seija Koponen 
varajäseniksi.  
 
Lisäksi käytiin keskustelua esteettömyys- ja saavutettavuustyöryhmän palkkioista ja Hel-
sinki/Vantaa-matkojen omavastuuosuudesta. Päätettiin ehdottaa Itä-Uudenmaan kunnalli-
sille vammaisneuvostoille yhteistä kannanottoa alueellisesta vammaisneuvostosta. 
 
Kesäkuussa oli vieraana vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Oksanen. Lisäksi käytiin kes-
kustelua yhteistyöstä vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston kanssa. Kevään aikana val-
misteltu kirje ”Muistisairaudet ikäihmisten terveyden suurin uhka” sovittiin lähetettäväksi 
vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Oksaselle.  

Elokuussa nimettiin Mari Tammisaari edustajaksi kuljetuspalveluiden asiakasraatiin. Kes-
kusteltiin Näsin hammashoitolan takaisinsoittopalvelusta, TaksiHelsingin toiminnasta ja 
Nimbuksen tilanteesta. Vammaisneuvostossa aloitti uusi sihteeri, Ira Kaijolehto.  
 
Syyskuun kokouksen vieraana oli kaupunginarkkitehti Markku Partanen. Hän esitteli 
Nimbus-talon suunnitelmia. Lisäksi keskusteltiin pelastuslaitoksen henkilökunnan kielitai-
dosta ja TaksiHelsingin tilanteesta.  
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Lokakuun kokouksessa vieraina olivat Maija-Riitta Kontio ja Mikko Nikkanen kaupunki-
suunnittelusta. He esittelivät työn alla olevaa Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavaa, 
mm. junaradan rakentamisesta ja keskustan kehittämisestä. Vammaisneuvosto päätti lä-
hettää lausunnon suunnitelmasta.  

Marraskuun kokouksen vieraana oli liikennesuunnittelupäällikkö Hanna Linna-Varis kerto-
massa julkisen liikenteen tulevista hankkeista/suunnitelmista. 

Marraskuun lopussa kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula kutsui vanhus- ja vammaisneu-
vostojen puheenjohtajat (Carl-Johan Numelin ja Johanna Aaltonen) keskustelemaan neu-
vostojen roolista, painotuksista ja toimintatavoista kaupungin neuvostoina hyvinvointialuei-
den käynnistymisen jälkeen. Mukana olivat myös hallintojohtaja Roope Lenkkeri sekä hy-
vinvointikoordinaattori Petra Bärlund-Hämäläinen.   

Joulukuun kokouksessa vieraina olivat vs. vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Krister Lind-
man ja vammaispalveluiden palvelukoordinaattori Mari Karlsson kertomassa kuljetuspalve-
lun toimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita. 
 

3 Yhteistyö kaupungin eri organisaatioi-
den kanssa 

Vammaisneuvosto kiittää kaupungin eri organisaatioita yhteistyöstä. Kaikkien tapaamisten 
yhteydessä on sovittu yhteistyön jatkumisesta. Erityisesti haluamme kiittää kuntatekniikkaa 
ja Kari Hällströmiä yhteisistä kokouksista, joissa henkilöstö on tavannut vammaisneuvos-
ton työvaliokunnan. Työvaliokunnalle on esitelty alkavat projektit ja niistä on keskusteltu 
rakentavassa hengessä.  

Työvaliokunta tapasi myös kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden viranhaltijoita (Anders Lind-
holm-Ahlefelt ja kuva-johtoryhmä). Mielenkiintoisessa keskustelussa pohdittiin vammais-
neuvoston ja kulttuuri- ja liikuntapalveluiden yhteistyön kehittämistä.  

Viranhaltija- ja päättäjävierailut kokouksiin on koettu hyväksi tavaksi saada tietoa Porvoon 
kehitystyöstä. On oleellisen tärkeää, että vammaisneuvosto saa jatkossakin osallistua ja 
vaikuttaa asioihin jo valmisteluvaiheessa, koska vaikuttaminen vasta virallisin lausunnoin 
lautakuntakäsittelyssä on kaikkien kannalta työläämpi ja tehottomampi vaihtoehto.  

Vammaisneuvosto on erittäin harmistunut siitä, että hallintosääntömuutoksessa ei hyväk-
sytty vammaisneuvoston esitystä vammaisneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeu-
desta lautakuntiin. Se olisi lisännyt yhteistyömahdollisuuksia ja lautakuntien jäsenten mah-
dollisuutta kysyä vammaisneuvoston näkemystä käsiteltävään asiaan. Kyse on kuntalais-
demokratiasta ja osallisuudesta. Vammaisten tulee voida vaikuttaa itseään koskeviin asioi-
hin kunnassa.  
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Jatkossa toivomme myös kiinnitettävän huomiota siihen, että lausumiseen annettaan riit-
tävä aika. Myös päätösten seurannasta toivomme luotavan järjestelmän, jolla seurataan 
asioiden etenemistä ja päätösten toimeenpanoa. 


