
 

 

Vammaisneuvoston vuoden 2020 toimintakertomus 

 

Vammaisneuvosto 

 

Vammaisneuvostojen toiminta perustuu kuntalain 28 §: ään, jonka mukaan vammaisten henki-

löiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on ase-

tettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla 

henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edus-

tus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.  

Vammaisneuvoston tarkoituksena on 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. Vammaisneuvoston tehtävänä 

on mm. edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden, vammaisjärjestöjen ja julkisten yhteisö-

jen yhteistyötä kaupungissa ja tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia 

henkilöitä koskevissa asioissa. Vammaisneuvosto tekee yhteistyötä muiden vaikuttajaryhmien 

sekä konsernihallinnon asiakkuudet ja osallisuus – vastuualueen kanssa. Vammaisneuvosto 

kutsuu kaksi kertaa vuodessa kaupungin alueella toimivien vammaisjärjestöjen edustajat yhtei-

seen yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen. 

Kaupunginhallituksen 8.2.2016 § 58 vahvistaman toimintasäännön mukaan kaupunginhallitus 

valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi vammaisneuvostoon kymmenen (10) varsinaista jä-

sentä ja kullekin varajäsenen. Viisi (5) varsinaista jäsentä ja heidän varajäsentään edustavat 

vammaisjärjestöjä ja viisi (5) jäsentä ja heidän varajäsentään edustaa kaupunginhallituksen ni-

meämiä luottamushenkilöitä.  Kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvoston puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan. Toinen näistä valitaan vammaisjärjestöjen edustajista ja toinen luottamus-

henkilöiden edustajista. Puheenjohtajuus vuorottelee luottamushenkilöiden ja vammaisjärjestö-

jen edustajien välillä. Vammaisneuvoston sihteerinä toimii kaupungin nimeämä viranhaltija tai 

työntekijä. Toimikaudella 2019-2021 puheenjohtajana toimi kaupungin luottamushenkilö. 

 

Vammaisneuvoston valinta tapahtuu siten, että Turussa toimivia vammaisjärjestöjä pyydetään 

tekemään esitys vammaisneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi. Esityksen valmistelemiseksi kau-

punki järjestää kaikille avoimen tilaisuuden vammaisneuvoston toiminnasta, tavoitteista ja yh-

teistyöstä kaupungin ja muiden vaikuttajaryhmien kanssa. 

Asiakkuudet ja osallisuus –vastuualue järjesti Turun vammaisneuvoston ja Turun vanhusneu-

voston toimintaa, tavoitteita ja työskentelyä sekä jäsenen tehtäviä koskevan avoimen 



 

 

informaatiotilaisuuden Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksessa 4.6.2019. Kutsu tilaisuuteen jul-

kaistiin Kaupunkilehti Turkulaisessa ja lähetettiin tiedossa oleville ao. järjestöille sähköpostitse. 

Tilaisuuden jälkeen järjestöillä oli 20.6.2019 mennessä mahdollisuus ilmoittaa ehdokkaansa Tu-

run kaupungille. Ehdokkaita oli yhteensä 11, joista neljä oli uusia. Ehdokkaista neljä oli miehiä ja 

seitsemän oli naisia. 

 

Asiakkuudet ja osallisuus- vastuualueen ehdotus vammaisjärjestöjen edustajiksi perustui asiak-

kuudet ja osallisuus -vastuualueella määriteltyihin valintakriteereihin. Ehdotuksessa pyrittiin 

huomioimaan toiminnan jatkuvuus ja uudistuminen. Tavoitteena oli muodostaa mahdollisimman 

laaja ja monipuolinen Turun vammaisjärjestöjen verkosto, jossa osa jäsenistöstä edustaa edelli-

sen vammaisneuvoston kokemusta ja osaamista ja osa ei ole aiemmin kuulunut neuvostoon. 

Vammaisneuvosto toimikaudelle 2019–2021 asetettiin siten, että vammaisneuvoston jäsenet ja 

varajäsenet valittiin vammaisjärjestöjen ehdotusten pohjalta asiakkuus- ja osallisuus – vastuu-

alueen vahvistamien valintakriteerien mukaisesti sekä luottamuselintoimikunnan 15.8.2019 te-

kemän ehdotuksen pohjalta ja puheenjohtajaksi nimitettiin Olli Nordberg ja varapuheenjohta-

jaksi Pirkko Heino. 

  



 

 

Vammaisneuvosto 2019-2021 

 

Jäsen Varäjäsen 

    

Pirkko Heino 

varapuheenjohtaja 

Eija Isaksson 

Turun Seudun Selkäyhdistys ry Turun Kuuloyhdistys ry 

    

Päivi Holm Leila Häkkinen 

Turun Seudun Invalidit ry Turun Seudun Vammaisjärjestöt ry 

(nyk. nimi Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjär-

jestöt VAPI ry) 

    

Merja Jämsäläinen Markku Mäkelä  

3.2.2020 alkaen Antero Kasvi 

Turun Eläkkeensaajat ry 

Varsinais-Suomen Näkövam-

maiset ry 

Varsinais-Suomen munuais- ja maksayhdistys ry 

 
  

Valto Ruohonen Maisa Saloniemi 

Turun Mielenterveysyhdistys 

ITU ry 

Turun Kehitysvammaisten Tuki ry 

    

Markku Vuorinen Arja Roos 

Kynnys ry Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry 

    

Luottamushenkilöedustajat: 

Jäsen Varajäsen 

Jaana Hernelahti Inna Nurmi 

Olli Nordberg, puheenjohtaja Jukka Väisänen 

Veijo Lehtonen Pentti Sonck 

Joel Kivirauma Alpo Lähteenmäki 

Tarja Nenn Raili Meltovaara 

  

 

 



 

 

Vammaisneuvoston toimintasääntö 

  

Turun vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen, kaupungin 

palveluksessa olevien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyöelin tehtäväalueellaan.  

Turun vammaisneuvoston toimintasäännön 2 § mukaisesti sen tehtäviin kuuluu vaikuttaa kun-

nan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merki-

tystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, 

liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen 

kannalta.  

Vammaisneuvoston tehtäviin kuuluu: 

 

1. Edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden, vammaisjärjestöjen ja julkisten yhteisöjen yh-

teistyötä kaupungissa.  

 

2. Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa.  

 

3. Laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä antaa toimintakerto- 

          mus. 

 

4. Hoitaa muut vammaisneuvoston tehtäväalueeseen kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät 

tehtävät. 

 

Kaupunginhallitus valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi vammaisneuvostoon kymmenen 

varsinaista jäsentä ja kullekin varajäsenen. Viisi varsinaista jäsentä ja heidän varajäsentään 

edustaa vammaisjärjestöjä ja viisi jäsentä ja heidän varajäsentään edustaa kaupunginhallituk-

sen nimeämiä luottamushenkilöitä. Turussa toimivia vammaisjärjestöjä pyydetään tekemään 

esitys vammaisneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi. Vammaisneuvostolla on tarvittaessa oikeus 

kuulla asiantuntijoita sekä asiakohtaisesti nimetä keskuudestaan työryhmiä. 

Vammaisneuvosto tekee yhteistyötä konsernihallinnon asiakkuudet ja osallisuus- vastuualueen 

ja muiden vaikuttajaryhmien kanssa. Vammaisneuvosto kutsuu kaksi kertaa vuodessa kaupun-

gin alueella toimivien vammaisjärjestöjen edustajat yhteiseen yhteistyö-ja neuvottelutilaisuu-

teen.  

(Vammaisneuvoston toimintasääntö, voimaan tullut 8.2.2016.) 

 



 

 

Vammaisneuvoston kokousten sihteerinä ja esittelijänä sekä päätösten toimeenpanijana toimii 

VTM, sosiaaliasiamies Sari Huusko ja teknisenä sihteerinä toimistosihteeri Sari Suuronen Turun 

kaupungin hyvinvointitoimialan hallintopalveluista.  

 

Vakituisena osallistuja vammaisneuvoston kokouksissa ja tiiviissä yhteistyössä toimii Turun seu-

dun esteettömyyskoordinaattori Jyri Kuparinen. Esteettömyyskoordinaattorilla on kokouksissa ja 

pöytäkirjassa oma kohtansa; esteettömyyskoordinaattorin ajankohtaiset asiat. 

 

Vammaisneuvosto käsitteli kokouksessaan 16.4.2020 seuraavan Vammaisten henkilöiden oikeuksien 
neuvottelukunnan tiedotteen: 

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE:n tiedote: Vammaisten henkilöiden 
oikeuksien huomioiminen koronavirustilanteessa 

7.4.2020 15.38 
Tiedote  

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE haluaa kiinnittää huomiota siihen, että ko-
ronavirustilanteen vuoksi vallitsevissa poikkeusoloissa pitää pystyä turvaamaan vammaisten henkilöiden 
oikeudet. Monet vammaiset henkilöt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa poikkeusolojen aikana. 

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta                                  

Kannanotto 7.4.2020 

Vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioiminen koronavirustilanteessa 

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE haluaa kiinnittää huomiota siihen, että ko-
ronavirustilanteen vuoksi vallitsevissa poikkeusoloissa pitää pystyä turvaamaan vammaisten henkilöiden 
oikeudet. Monet vammaiset henkilöt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa poikkeusolojen aikana. 

Monet vammaisista henkilöistä tarvitsevat välttämättä toisen henkilön apua sekä palveluita ja tukitoimia 
selvitäkseen päivittäisistä toiminnoista. Tämä tarve ei katoa poikkeusoloissa. Välttämätön apu, tuki ja 
hoito on pystyttävä turvaamaan myös mahdollisen koronavirustartunnan tai karanteenin kaltaisissa 
oloissa olemisen aikana sekä läheisten tai auttavien työntekijöiden, esimerkiksi henkilökohtaisten avus-
tajien, sairastuessa. Monet vammaiset henkilöt kuuluvat iästään riippumatta koronaviruksen riskiryh-
mään, ja heille esteettömän ja saavutettavan tiedon saaminen tilanteesta on erityisen tärkeää. 

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja koronavirustilanne 

Suomi on ratifioinut YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen. Yleissopimus on Suo-
messa laintasoisena voimassa. Yleissopimuksen tarkoituksena on edistää, suojella ja taata kaikille vam-
maisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edis-
tää vammaisten henkilöiden synnynnäisen arvon kunnioittamista. 

Vammaisyleissopimuksen mukaisesti julkisen vallan on toteutettava kaikki tarvittavat toimet varmistaak-
seen vammaisten henkilöiden suojelu ja turvallisuus vaaratilanteissa. Koronavirustilanteeseen reagointi 
on mitä suuremmissa määrin myös vammaisia ihmisiä koskeva asia, ja siten sen hoidossa on huomioi-
tava vammaisyleissopimuksen velvoitteet kaikilla hallinnon aloilla niin kansainvälisellä, kansallisella kuin 
kunnallisellakin tasolla. 

Jokaisella ihmisellä on synnynnäinen oikeus elämään, ja on tehtävä kaikki tarvittavat toimet, jotta vam-
maiset henkilöt voivat nauttia tästä oikeudesta yhdenvertaisesti muiden kanssa. Vammaisilla henkilöillä 
on muiden kanssa yhdenvertainen oikeus terveyspalveluihin ilman syrjintää vammaisuuden perusteella. 

Oikeus osallistua päätöksentekoon 

Vammaisyleissopimus edellyttää, että vammaisia henkilöitä koskevissa päätöksentekoprosesseissa neu-
votellaan vammaisten henkilöiden kanssa ja osallistetaan heidät päätöksentekoon. Myös poikkeus-
oloissa on ylläpidettävä ja kehitettävä uusia tapoja kuulla vammaisia henkilöitä heitä koskevissa asi-
oissa, niin kansallisesti ja paikallisesti koronavirustilanteen hoidossa kuin myös yksilöllisten palvelujen ja 
tukitoimien järjestämisessä. 



 

 

Oikeus saada tietoa esteettömästi ja saavutettavasti 

Vammaisilla henkilöillä on oikeus tiedonsaantiin ja heille on taattava yhdenvertaisesti muiden kanssa 
pääsy tiedottamiseen ja viestintään. Oikeuden tulee toteutua yhdenvertaisesti sekä kaupunki- että maa-
seutualueella. Myös yksityisiä tahoja ja viestimiä tulee kannustaa antamaan tietoa ja palveluja esteettö-
mässä ja saavutettavassa muodossa. Esteetön ja saavutettava viestintä tarkoittaa viestintää, jossa eri 
käyttäjäryhmien tarpeet on huomioitu. Viestinnän tulee olla teknisesti saavutettavaa eli sitä on pystyttävä 
seuraamaan myös tietoteknisillä apuvälineillä. Keskeinen tieto tulee olla saatavilla selkokielellä suomeksi 
ja ruotsiksi sekä suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä. Viestinnän tulee olla moni-
kanavaista ja monikielistä.  

Oikeus palveluihin ja toimeentuloon 

Koko väestölle tarkoitetut yleiset palvelut, kuten sosiaali- ja terveyspalvelut, tulee olla vammaisten henki-
löiden saatavissa esteettömästi, saavutettavasti ja yhdenvertaisesti muiden kanssa. Itsenäisen elämän 
tukena tulee olla tarvittavat yksilölliset erityispalvelut, tukitoimet ja mukautustoimenpiteet. Koronavirusti-
lanteen hoitoon perustettavissa ja olemassa olevissa terveydenhuollon yksiköissä on huomioitava es-
teettömyys ja saavutettavuus eri tavoin vammaisten henkilöiden näkökulmasta. 

Vammaisille henkilöille tulee turvata oikeus riittävään omaan ja perheidensä elintasoon ja sosiaaliturvaan 
myös poikkeusolojen aikana. Oleellista on turvata palveluiden, laitteiden ja muun avun saaminen vam-
maisuudesta johtuviin erityistarpeisiin. 

Oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja turvallisuuteen 

Vammaisyleissopimus turvaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisen mahdollisuuden nauttia oikeu-
desta henkilökohtaiseen vapauteen ja turvallisuuteen. Yleissopimuksen mukaisesti tulee turvata, etteivät 
vammaiset henkilöt joudu laittoman tai mielivaltaisen vapaudenriiston kohteeksi. Mahdollisen vapauden-
riiston ja muiden rajoitustoimenpiteiden tulee tapahtua lainmukaisesti. Vammaisuus ei itsessään missään 
tapauksessa oikeuta vapaudenriistoon tai muihin rajoitustoimenpiteisiin. 

Oikeus kohtuullisiin mukautuksiin 

Julkisen vallan on varmistettava, että vammaisia henkilöitä kohdellaan vammaisyleissopimuksen tavoit-
teiden ja periaatteiden mukaisesti, muun muassa tekemällä kohtuullisia mukautuksia. Kohtuullinen mu-
kauttaminen tarkoittaa tarvittaessa yksittäistapauksissa toteutettavia tarpeellisia ja asianmukaisia muu-
toksia ja järjestelyjä, joilla ei aiheuteta suhteetonta tai kohtuutonta rasitetta, ja joilla varmistetaan vam-
maisten henkilöiden mahdollisuus nauttia tai käyttää kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia yhdenver-
taisesti muiden kanssa. 

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta 

EhdotusMerkitään vammaisneuvoston tiedoksi. 
PäätösMerkitään vammaisneuvoston tiedoksi ja annetaan tiedoksi myös lautakunnat, kaupunginhallitus 
ja kaupunginvaltuusto. 

Jakelu 

tiedKasvatus- ja opetuslautakunta 
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta, ruotsinkielinen jaosto 
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen lukio- ja ammattiopetusjaosto 
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 
tiedKaupunginhallitus 
tiedKaupunginvaltuusto 
tiedKaupunginvaltuuston vaalilautakunta 
tiedKaupunkiympäristölautakunta 
tiedKulttuurilautakunta 
tiedLiikuntalautakunta 
tiedNuorisolautakunta 
tiedRakennus- ja lupalautakunta 
tiedSosiaali- ja terveyslautakunta 
tiedTarkastuslautakunta 2017-2021 
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 



 

 

 

 

Kokoukset 

 

Vuonna 2020 vammaisneuvostolla oli 11 kokousta, joista yksi oli yhteinen kokous vanhusneu-

voston kanssa 18.11.2020. Asiakohtia kokouksissa oli 111 kappaletta. Kokousten pöytäkirjat 

ovat nähtävillä kaupungin nettisivuilla (www.turku.fi/vaikuttajaryhmät). 

 

Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston yhteinen kokous pidettiin etäyhteyksin 18.11.2020. Ko-

kouksessa kuultiin esteettömyyskoordinaattorin esitys ajankohtaisista esteettömyys- ja saavu-

tettavuusasioista. 

 

Vammaisneuvoston ja Turun vammaisjärjestöjen yhteiskokous järjestettiin etäyhteyksin 
26.11.2020. 
Etäkokouksessa puhujina olivat puheenjohtaja Riikka Kiilo Aisti ry:stä sekä Turun kaupungilta 
erityisasiantuntija Risto Tolonen, joka esitteli valmisteilla olevaa Turun kaupungin henkilöstölle 
tarkoitettua Opas kohtaamiseen-julkaisua. Kun julkaisu on valmis, se jaetaan Turun kaupungin henki-
löstölle. Vammaisneuvosto tulee seuraamaan julkaisun käyttöönottoa ja soveltamista.  
Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry:n puheenjohtaja Riikka Kiilo luennoi aiheesta Autismi-
kirjon ja ADHD-oireisten henkilöiden palvelujen tarve. 
 
 
 
 
 

 

Pandemian vaikutus vammaisneuvoston toimintaan 

Maaliskuun kokous jouduttiin peruuttamaan pandemiatilanteen vuoksi, mutta jo huhtukuun ko-

kous 16.4. kokous järjestettiin etäkokouksena. Kokoukset järjestettiin siitä lähtien etäyhteyksin 

(Teams). 

Pandemiatilanteen vuoksi peruuntuivat myös vammaisneuvoston koolle kutsuma Turun alueen 

kuntien vammaisneuvostojen yhteinen kokous (23.4.2020) sekä vammaisneuvoston ja Turun 

vammaisjärjestöjen yhteiskokous (19.5.2020) sekä vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston yh-

teiskokous. 

Vammaisoikeuksien Super-seminaarin peruunnuttua 25.-26.5. myöskin vammaisneuvoston sen 

yhteyteen järjestämä tilaisuus kaupungintalolla jouduttiin peruuttamaan. Tilaisuuteen oli kutsuttu 

Vammaisoikeuksien Super-seminaarissa esiintyviä kansainvälisiä vammaisoikeuksien asiantun-

tijoita. 

 

 

 

http://www.turku.fi/vaikuttajaryhmät


 

 

Julkisten rakennusten ja alueiden esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen 

Vammaisneuvosto jatkoi vuoden 2020 toiminnassaan Kauppatorin Monitorin esteettömyyden ja 

saavutettavuuden toteutumisen seurantaa yhteistyössä esteettömyysraadin, esteettömyyskoor-

dinaattorin sekä Kauppatorin Monitorin kehittämisestä vastaavien tahojen kanssa. 

Muita kohteita olivat Turun rautatieasema sekä Kupittaan asema, joiden esteettömyyttä sekä 

lipunmyynnin esteettömyyttä ja saavutettavuutta vammaisneuvosto käsitteli VR:n ja Rautakirjan 

kanssa. Vammaisneuvoston jäseniä kävi kartoittamassa asemien tiloja VR:n edustajan ja es-

teettömyyskoordinaattorin kanssa 2.12.2020. 

Osa vammaisneuvoston jäsenistä kävi arvioimassa Multavierunkadun ranta-alueella turvalli-

suutta alkuvuodesta 2020. 

 

 

Koulutustilaisuudet ja seminaarit 

 

Vuoden 2020 aikana koulutus- ja seminaaritilaisuuksia ei järjestetty pandemian vuoksi. 

 

 

Vammaisneuvoston kokouksissa vierailleet asiantuntijat 

20.2.2020 Kauppatorin Monitorin tilannekatsaus 

Palvelupäällikkö Raimo Oksa tiedotti Kauppatorin Monitorin rakentamisen tilanteesta. 

 

14.5.2020 Vammaispalvelujohtaja Kaisa Kiiski antoi kokouksessa vammaisneuvostolle koronatilantee-
seen liittyvän vammaispalveluiden katsauksen. 

22.10.2020 Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry:n puheenjohtaja Riikka Kiilo kertoi autismi- 
ja ADHD-oireisten henkilöiden palveluista ja palvelutarpeista mm seuraavia huomioitavia asioita, joihin 
vammaisneuvosto voisi vaikuttaa: autismi- ja ADHD-oireisten huomioiminen kaupungin palveluissa ja 
yleisesti yhteiskunnassa, kaupungin työntekijöille suunnattaisiin NEPSY-koulutusta, neuropsykiatrisesti 
oireilevien henkilöiden palvelutarpeen huomiointi sote-uudistuksessa, hyvän palveluohjauksen merkityk-
sen korostaminen. 

 

 

Vammaisneuvoston vuonna 2020 antamat vastaukset lausuntopyyntöihin 

Hyvinvointitoimialalle: 

 

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut sekä sotainvalidien ja rintama-

veteraanien kuljetuspalvelut 



 

 

Kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnan sekä opiskelumatkojen kuljetusten kilpai-

luttaminen 

 
  

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden kilpailuttaminen 
 

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen uuden hankintakauden kilpailutuksen suunnit-

telun aloittamisesta ajalle 1.1.2021 - 31.12.2025 

 

 

 

 

Kaupunkiympäristötoimialalle: 

Pitkämäen kaupunginosan korttelin 74 tonteille 26, 28-30 ja 32-33 

Yleiskaava 2029 ehdotus 

Uuden konserttitalon osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 

 

 

Konsernihallinnolle: 

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen avun palvelukuvaus (17.9.2020) 

 

 

Vammaisneuvoston vuonna 2020 antamat muut lausunnot tai kannanotot: 

VR:n lipunmyynti Turun Rautatieasemalla VR:lle ja Rautakirjalle (22.10.2020). 

Vammaisneuvoston kirje Kelalle Kauppatorin Monitorin postiluukulla asioimisesta (19.11.2020). 

 

 

Lisäksi vammaisneuvosto on käynyt keskustelua kaupungin virkamiesten kanssa LE-pysäköinti-

paikkojen saamiseksi Kauppatorin Monitorin välittömään läheisyyteen. 

 

Vammaisneuvosto on lisäksi antanut kirjallisen kannanoton Ympäristötoimialalle Tuomiokirkko-

puiston terassialueesta, Byrobån hankesuunnitelmasta, Kauppatorin pysäköinnistä ja Föli-vesi-

bussilaitureiden esteettömyydestä yhteistyössä esteettömyyskoordinaattorin kanssa. 

 

Yhteistyö esteettömyyskoordinaattorin kanssa on ollut runsasta ja esteettömyyskoordinaattori 

on informoinut vammaisneuvostoa esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvissä asioissa 

säännöllisesti.  



 

 

 

 

Vuoden 2020 toimintasuunnitelma 

 

Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2020 hyväksyttiin 24.10.2019 ja se on luetta-

vissa vammaisneuvoston nettisivulla www.turku.fi/vammaisneuvosto 

 

http://www.turku.fi/vammaisneuvosto

