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Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto toteaa toimialajohtajien talousarvioesityksestä ja sen liitteenä olevasta Lappeenranta 2033 strategiasta seuraavaa;
Suomi allekirjoitti 06/2016 sitovan YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Tämä
sopimus on keskeinen muutoksen tekijä. Tavoitteena on saada aikaan asenteiden ja lähestymistapojen
muutoksia vammaisia henkilöitä kohtaan. Sopimuksessa esiintuodaan ihmisoikeusperusteista
lähestymistapaa, joka korostaa täyttä osallistumista, osallisuutta ja tasa-arvoa. Tämä sopimus sitoo
valtion lisäksi maakuntia ja kuntia.
Vammaisneuvosto antaa lausuntonsa strategia edellä, tulevaa talousarviota kun tultaneen uuden
käytännön mukaan tekemään ja käyttämään strategian mukaan.
Vammaisneuvosto keskittyi toimintarajoitteisten näkökulmasta katsottuna kaupungin strategian neljästä
näkökulmasta yhteen eli Hyvinvoivat asukkaat ja osallisuus.
Strategiaan on valittu neljän näkökulman lisäksi erillisohjelmia joista yksi keskittyy vahvasti nuoriin ja
nuorten työllistymiseen. Neuvosto pitää tätä hyvänä asiana ja esiintuo erityisesti vammaisten nuorten
koulutuksen mahdollisuuden omassa kotikaupungissa ja sujuvan siirtymisen opiskeluista työelämään.
Tämä on hyvä painopiste. Vammaisten työllistyminen on vaikeaa, vaikka ammattitaitoa olisikin, joten on
hyvä ottaa asia haltuun varhaisessa vaiheessa.
Kaupungin oma toiminta – yhteiset palvelut kohdassa hallinto ja tapa toimia tavoitellaan positiivisuuden
ja luottamuksen vahvistamista asukkaiden osallistumisella päätöksentekoon. Neuvosto haluaa kiinnittää
huomiota esteettömyyteen näissä osallistamisissa. Esteettömyydessä ei ole kyse vain liikkumisen
esteettömyydestä. Siinä otetaan huomioon myös näkemiseen, kuulemiseen, kommunikaatioon ja
sähköiseen viestintään liittyvät asiat.
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut – Liikuntapalvelut, neuvosto pitää positiivisena päätavoitteena lisätä
liikuntaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien osalta, järjestää asukkaille terveyttä edistävää
liikuntaa ja edistää asukkaiden liikunnallista elämäntapaa erityisryhmät huomioiden. Erityisliikuntaa
toimintarajoitteisille tulisi olla saatavana entiseen tapaan ja jopa hiukan paremminkin.
Elinvoima- ja kaupunkikehitys osiossa neuvostoa huolestuttaa liiallinen tiivistyvä kaupunkirakenne
seuraavien perusteluin; tiivistämisen ongelmana on vammaisten esteettömän ympäristön rakentumisen
vaikeutuminen. Tässä neuvosto korostaakin strategiassa mainittua; Kaupunkirakenteen eheyttämisessä ja
tiivistämisessä keskeisenä toimintatapana on osallistava ja vuorovaikutteinen suunnittelu. eli ottaa ns.
kokemusasiantuntijat ja esteettömyyden asiantuntijat mukaan suunnitteluun varhaisessa vaiheessa.
Vammaisneuvosto haluaa nostaa esiin ajatuksen palveluiden saavutettavuudesta. Esteettömyys tulisi olla
osana kaupunkisuunnittelua. Kokemusasiantuntijoiden hyväksikäyttö kaupunkisuunnittelussa kannattaa
jo kustannusten säästämiseksi. Esimerkkinä mainittakoon bussipysäkkien korotukset esteettömyyden
kannalla huomioon otettavaksi jo rakennettaessa, eikä jälkikäteen. Toimenpiteinä onkin hyvin strategiassa

Vammaisneuvosto
PL 11, 53101 Lappeenranta | Villimiehenkatu 1 | puh. (05) 6161 | faksi (05) 616 2075
kkansl.kirjaamo@lappeenranta.fi | www.lappeenranta.fi

2 (2)

mainittu; Asukkaat ja toimijat pääsevät vaikuttamaan ympäristönsä suunnitteluun, toteutukseen ja
käyttöön.
Maakunnallisessa palvelutuotannossa vammaisneuvostoa luonnollisesti kiinnostaa Eksoten vuoden 2018
maksuosuus, joka on 235.130.000 euroa. Ydinpalveluiden turvaamisen lisäksi neuvoston painopiste tässä
kohdistuu myös vammaispalveluihin, joiden taso ei missään tapauksessa saa laskea, päinvastoin. Tässä
neuvosto peräänkuuluttaa kaupungin virkamiesten aktiivista otetta Eksoten suuntaan.
Vammaisjärjestöjen (erityisesti pienet järjestöt) saamien avustuksien aleneminen, jopa loppuminen
vaikeuttaa vapaaehtoisten toimia edesauttaa vammaisia selviytymään itsenäisesti arjessa. Avustus lisää
arvostusta ja kannustaa aktiivisuuteen yhdyskuntaa hyödyttäen sekä vähentäen julkisten palvelujen
tarvetta. Avustuksien loppuminen valitettavasti edistää vammaisjärjestöjen alasajoa.
Vammaisneuvosto ei muilta osin puutu talousarvioesityksen lukuihin vaan luottaa siinä suhteessa
virkamiehiin, että luvut on laskettu strategian painopisteiden mukaisesti oikein jaoteltuina kuhunkin osaalueeseen.
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