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LAUSUNTO
17.4.2019

Lausunto Lappeenrannan kaupungille sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille
(Eksote) koskien avoimien tilaisuuksien pitopaikkojen esteettömyyttä
Jakelu:
Kirjaamo, Lappeenrannan kaupunki / kirjaamo@lappeenranta.fi
Kirjaamo, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri / kirjaamo@eksote.fi
Tiedoksi
Pasi Leimi, toimialajohtaja, Elinvoima ja kaupunkikehitys -toimiala, Lappeenrannan kaupunki /
pasi.leimi@lappeenranta.fi
Tuija Willberg, toimialajohtaja, Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala, Lappeenrannan kaupunki /
tuija.willberg@lappeenranta.fi
Merja Tepponen, kehitysjohtaja, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri /
merja.tepponen@eksote.fi
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä on huomioinut sekä saanut
palautetta toimintarajoitteisilta kuntalaisilta etteivät kaupungin ja Eksoten avoimien tilaisuuksien
pitopaikat täytä esteettömän kulun tavoitteita.
Esimerkkeinä näistä tiloista mainittakoon Kulttuuritila Nuijamies ja Rakuunamäen Upseerikerho.
Esteettömyystyöryhmä haluaa korostaa, että se arvostaa kyseisiä tiloja ja ei halua tuoda negatiivista
kohtelua niitä kohtaan, mutta esteettömyys tulee ottaa huomioon ja se ei kosketa pelkästään
vammaisia vaan myös ikääntyneitä ja lapsiperheitä vaunuineen ja rattaineen.
Esteettömyystyöryhmä toteaa, ettei kaikkia tiloja voida saada esteettömiksi syystä tai toisesta,
mutta etenkin julkisten toimijoiden kuten kaupungin ja Eksoten tulisi pitää esteettömyys esillä,
kun valitsevat tiloja avoimille tilaisuuksilleen. Myös tilaisuuksien markkinoinnissa olisi hyvä mainita,
onko tila esteetön vai ei.

Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä esittää tämän
lausunnon kautta toiveen esteettömyyden huomioimisesta
julkisten tilaisuuksien järjestämisessä.
Esteettömyystyöryhmä pyytää kaupungin toimialajohtajia ja vastaavasti Eksoten kehitysjohtajaa
jakamaan tätä lausuntoa eteenpäin tahoille, jotka järjestävät julkisia ja avoimia tilaisuuksia
organisaatioissaan. Kiitos!
Terveisin

Jyry Loukiainen
Jyry Loukiainen, puheenjohtaja,
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä
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YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista
– Suomi on allekirjoittanut sopimuksen ja se sitoo koko Suomea ja kaikkia sen kuntia
https://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/vammaisten_oikeudet_2016_net.pdf
Yleissopimus täydentää jo voimassaolevia YK:n ihmisoikeussopimuksia. Sopimuksella vahvistetaan
kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kuuluminen myös vammaisille henkilöille ja heille taataan
mahdollisuus nauttia näistä oikeuksista ja vapauksista täysimääräisesti ilman syrjintää.
Ihmisoikeusperusteinen lähestymistapa korostaa täyttä osallistumista, osallisuutta ja tasa-arvoa.
Osallistuminen ja osallisuus, kuten esteettömyys ja saavutettavuus laaja-alaisesti ymmärrettynä,
vaikuttavat sopimuksen tulkintaa ohjaavina yleisinä periaatteina. Samalla ne ovat olennainen osa yleisiä ja
erityisiä sopimusvelvoitteita. Esteettömyydestä on oma artiklansa, lisäksi esteettömyyden edistäminen ja
esteiden poistaminen mainitaan toimenpiteenä useissa artikloissa.

9. artikla - Esteettömyys ja saavutettavuus – lyhennelmä lausuntoon
1. Jotta vammaiset henkilöt voisivat elää itsenäisesti ja osallistua täysimääräisesti kaikilla
elämänalueilla, sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet varmistaakseen vammaisille
henkilöille muiden kanssa yhdenvertaisen pääsyn fyysiseen ympäristöön, kuljetukseen,
tiedottamiseen ja viestintään, muun muassa tieto- ja viestintäteknologiaan ja -järjestelmiin, sekä
muihin yleisölle avoimiin tai tarjottaviin järjestelyihin ja palveluihin sekä kaupunki- että
maaseutualueilla.

2. Sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet, joilla:
a) kehitetään ja saatetaan voimaan yleisölle avoimien tai tarjottavien tilojen ja palvelujen
saavutettavuutta koskevia vähimmäisstandardeja ja -ohjeita ja valvotaan niiden täytäntöönpanoa
b) varmistetaan, että yksityiset tahot, jotka tarjoavat yleisölle avoimia tai tarjottavia tiloja ja palveluja,
ottavat huomioon kaikki esteettömyyden ja saavutettavuuden osatekijät vammaisten henkilöiden
kannalta
d) tuotetaan yleisölle avoimien rakennusten ja muiden tilojen opastetekstit pistekirjoituksella sekä
helposti luettavassa ja ymmärrettävässä muodossa
e) järjestetään avustajia ja muuta apua, mukaan lukien oppaat, lukijat ja koulutetut viittomakielen tulkit,
helpottamaan yleisölle avoimien rakennusten ja muiden tilojen esteettömyyttä

19. artikla Eläminen itsenäisesti ja osallisuus yhteisössä – lyhennelmä lausuntoon
Tämän yleissopimuksen sopimuspuolet tunnustavat kaikkien vammaisten henkilöiden yhdenvertaisen
oikeuden elää yhteisössä, jossa heillä on muiden kanssa yhdenvertaiset valinnanmahdollisuudet.
Sopimuspuolet toteuttavat tehokkaat ja asianmukaiset toimet tehdäkseen vammaisille henkilöille
helpommaksi nauttia tästä oikeudesta täysimääräisesti sekä helpottaakseen heidän täysimääräistä
osallisuuttaan ja osallistumistaan yhteisöön, muun muassa varmistamalla, että:
c) koko väestölle tarkoitetut yhteisön palvelut ja järjestelyt ovat vammaisten henkilöiden saatavissa
yhdenvertaisesti muiden kanssa ja vastaavat heidän tarpeitaan.

29. artikla Osallistuminen poliittiseen ja julkiseen elämään – lyhennelmä lausuntoon
b) edistämään aktiivisesti ympäristöä, jossa vammaiset henkilöt voivat tehokkaasti ja täysimääräisesti
osallistua julkisten asioiden hoitoon ilman syrjintää ja yhdenvertaisesti muiden kanssa, sekä
kannustamaan heidän osallistumistaan julkisiin asioihin.

