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221 § 
EHDOTUS HELSINGIN KAUPUNGIN ESTEETTÖMYYSTYÖN ORGA-
NISOINNISTA VUODEN 2011 JÄLKEEN   
 
HKR 2010-2085 
Esityslistan asia Ki/6 
 
        Yleisten töiden lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 

Helsinkiin perustettaisiin määräaikainen esteettömyysasioiden neuvot-
telukunta 1.1.2012 alkaen viiden vuoden ajaksi. Neuvottelukunnan 
keskeisenä tehtävänä olisi koordinoida ja edistää koko kaupungin es-
teettömyystyötä ja seurata esteettömyyden toimeenpanoa käytännön 
hankkeissa eri hallintokunnissa. Neuvottelukunta koostuisi eri hallinto-
kuntia sekä vammais- ja vanhusneuvostoa edustavista jäsenistä. Neu-
vottelukunnan puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi apulaiskaupun-
ginjohtaja Pekka Sauri. Neuvottelukunnan toimintasääntö ja tehtävät 
määritellään vuoden 2012 alussa. Neuvottelukunta raportoi toiminnas-
taan vuosittain kaupunginhallitukselle. 
 
Samalla yleisten töiden lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, 
että kaupunginhallitus kehottaisi rakennusvirastoa pyytämään seuraa-
via tahoja nimeämään jäsenen neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2012–
2013: asuntotuotantotoimisto ATT, kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteis-
tövirasto, liikuntavirasto, opetusvirasto, rakennusvalvontavirasto, ra-
kennusvirasto, sosiaalivirasto, HKL, HSL, talous- ja suunnittelukeskus, 
terveyskeskus, vammais- ja vanhusneuvosto sekä yleisten töiden lau-
takuntaa nimeämään keskuudestaan luottamushenkilöiden edustuk-
sen. 
 
Yleisten töiden lautakunta päätti edelleen esittää kaupunginhallituksel-
le, että Helsingissä toimisi esteettömyysasiamies rakennusviraston 
alaisuudessa 1.1.2012 alkaen. Esteettömyysasiamies toimisi neuvotte-
lukunnan asioiden valmistelijana. Esteettömyysasiamiehen tehtävänä 
olisi koordinoida ja edistää koko kaupungin esteettömyystyötä yhteis-
työssä neuvottelukunnan kanssa ja toimia esteettömyyden erityisasian-
tuntijana. Rakennusvirasto muuttaa nykyisen Helsinki kaikille -projektin 
projektinjohtajan tehtävän esteettömyysasiamiehen tehtäväksi. 
 
Esteettömyysasioiden neuvottelukunnan ja esteettömyysasiamiehen 
toimintaa tukisi eri järjestöistä ja muista sidosryhmistä koostuva verkos-
to. Verkostolla on tarkoitus varmistaa yhteistyö sidosryhmien kanssa. 
Verkosto valmistelisi asioita neuvottelukunnalle, kävisi taustakeskuste-
lut ja varmistaisi käyttäjänäkökulman mukanaolon esityksissä. Verkos-
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ton kokoonpano voisi vaihdella asiasisällöstä riippuen. Verkoston pu-
heenjohtajana toimisi esteettömyysasiamies. 
 
Yleisten töiden lautakunta toteaa, että vuoden 2011 lopussa päättyvä 
Helsinki kaikille -projekti on ollut kokonaisuutena onnistunut. Raken-
nusviraston tuki projektille on ollut erittäin tärkeää. Kaupungininsinööri 
on toiminut ohjausryhmän puheenjohtajan ominaisuudessa näkyvänä 
esteettömyyden puolestapuhujana. Projekti ei ole kuitenkaan tarkoituk-
senmukainen toimintamalli toteuttaa pitkäkestoista, säännöllistä ja jat-
kuvaa esteettömyystyötä. Yleisten töiden lautakunnan näkemyksen 
mukaan Helsinki kaikille -projektin päättymisen jälkeen tulisi perustaa 
määräaikainen esteettömyysasioiden neuvottelukunta ja kokopäiväinen 
esteettömyysasiamiehen toimi esteettömyystyön jatkuvuuden varmis-
tamiseksi. 
 
Esteettömyyden edistäminen kytkeytyy Helsingin kaupungin strate-
giaohjelman toteuttamiseen mm. hyvinvointi ja palvelut sekä kaupunki-
rakenne ja asuminen strategiaosa-alueiden osalta. Esteettömyys on 
saavutettavuuden parantamista, ja esteetön ympäristö merkitsee hyvää 
ja toimivaa ympäristöä kaikille. Esteettömyystieto on tärkeä osatekijä 
myös palveluverkkojen kehittämisessä sekä tilojen käytön tehostami-
sessa. Helsingin väestö ikääntyy nopeasti seuraavien vuosikymmenien 
aikana, joten esteettömyyden merkitys tulee korostumaan entisestään. 
Tulevaisuudessa Helsingin esteettömyystyön painopisteinä ovat maan-
käytön suunnittelu, julkiset rakennukset ja asuinrakennusten suunnitte-
lun ohjeistaminen sekä eri hallintokuntien palveluverkoston kehittämi-
nen. Myös yleisten alueiden esteettömyystyötä on tarpeen jatkaa. 
 
Helsingin julkisten alueiden ja rakennusten esteettömyyden etenemi-
sen suhteen ollaan menossa oikeaan suuntaan, mutta eteneminen on 
ollut huomattavasti hitaampaa kuin alun perin luultiin. Helsinki kaikille  
-projektin perustamisvaiheessa asetettu tavoite, että kaikki julkiset alu-
eet ja rakennukset olisivat esteettömiä vuoteen 2011 mennessä, ei tule 
toteutumaan. Tästä syystä on välttämätöntä, että hallintokunnat jatka-
vat esteettömyyden edistämistä vuoden 2011 jälkeenkin. Tavoitteena 
on, että esteettömyyden toteuttaminen tulee osaksi hallintokuntien 
normaalia toimintaa.  
 
Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle ja katu- ja puisto-osastolle. 
 
Merkittiin, että esittelijä teki päätösehdotuksen toisen kappaleen lop-
puun seuraavan lisäyksen: 
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”sekä yleisten töiden lautakuntaa nimeämään keskuudes-
taan luottamushenkilöiden edustuksen.” 

 
Lisätiedot: 
Hyvärinen Silja, toimistopäällikkö, puhelin 310 38619 
Tujula Pirjo, projektinjohtaja, puhelin 310 38410 

 
 


