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§ 898
Yleisten töiden lautakunnan esitys esteettömyystyön 
organisoimisesta vuoden 2011 jälkeen

HEL 2011-002997 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi yleisten töiden lautakunnan 
esityksen kaupungin esteettömyystyön organisoinnista vuoden 2011 
jälkeen.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että esteettömyystyön koordinointia ja 
edistämistä sekä esteettömyyden toimeenpanon seurantaa varten 
asetetaan myöhemmin esteettömyysasioiden neuvottelukunta 
kaupunginhallituksen eri päätöksellä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yleisten töiden lautakunnan päätös 12.4.2011
2 Yleisten töiden lautakunnan esityslista 12.4.2011
3 Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto 3.10.2011

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi yleisten töiden 
lautakunnan esityksen kaupungin esteettömyystyön organisoinnista 
vuoden 2011 jälkeen.

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että esteettömyystyön 
koordinointia ja edistämistä sekä esteettömyyden toimeenpanon 
seurantaa varten asetetaan myöhemmin esteettömyysasioiden 
neuvottelukunta kaupunginhallituksen eri päätöksellä.

Esittelijä

Helsinki kaikille projekti

Khs päätti 15.10.2001 hyväksyä kaupungin 
liikkumisesteettömyysstrategiaa koskevan ohjelman vuosille 2001 – 
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2010 sekä perustaa Esteetön Helsinki -projektin (nykyisin Helsinki 
kaikille -projekti) ajalle 1.1.2002 – 31.12.2011. 

Projektin tavoitteena oli tehdä Helsingistä toimimisesteetön vuoteen 
2011 mennessä rakentamalla ja korjaamalla kaupungin yleiset alueet ja 
rakennukset sekä julkisen liikenteen ratkaisut esteettömiksi ja 
turvallisiksi kaikille ihmisille. 

Khs päätti lisäksi mm., että Esteetön Helsinki -projektille asetetaan Khn 
eri päätöksellä ohjausryhmä, johon kuuluvat puheenjohtajana 
rakennusviraston päällikkö tai hänen määräämänsä ja sihteerinä 
Esteetön Helsinki -projektia varten palkattava projektinjohtaja sekä 
jäseninä kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston, 
kiinteistöviraston, sosiaaliviraston, terveysviraston ja opetusviraston 
sekä liikennelaitoksen erikseen nimeämät edustajat sekä yleisten 
töiden lautakunnan nimeämät kaksi jäsentä sekä myöhemmin yleisten 
töiden lautakunnan erikseen tekemän esityksen pohjalta nimettävät 
edustajat vammais- ja vanhusjärjestöjen sekä kaupan etujärjestöjen, 
kiinteistönomistajien ja muiden merkittävien tahojen piiristä.

Lisäksi Khs päätti mm. kehottaa Esteetön Helsinki -projektin 
ohjausryhmää raportoimaan vuosittain 31.3. mennessä 
kaupunginhallitukselle edellisen vuoden aikana tehdyistä toimenpiteistä 
ja projektin edistymisestä.

Helsinki kaikille projekti on nykyisin organisoitu siten, että käytännön 
työ on rakennusviraston vastuulla. Virastossa toimii projektinjohtaja, ja 
em. Khn päätöksen perusteella on asetettu ohjausryhmä, jossa on 
sekä kaupungin hallintokuntien ja laajasti eri sidosryhmätahojen 
edustajia. 

Khs päätti 17.5.2010 § 644 merkitä tiedoksi väliraportin Helsingin 
kaupungin esteettömyyssuunnitelman etenemisestä ajalta 1.1.2003 – 
28.5.2009.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsinki kaikille  projektia

 laatimaan yhteistyössä virastojen ja liikelaitosten sekä 
vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa ehdotuksen 
kaupungin esteettömyyslinjauksista sekä ehdotuksen 
esteettömyystyön edistämisestä vuoden 2011 jälkeen

 kehittämään yhteistyössä virastojen ja laitosten kanssa 
paikkatietopohjaisen seurantajärjestelmän esteettömyystyön 
etenemisen seuraamiseksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa virastoja ja liikelaitoksia
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 kiinnittämään toimintaprosessien kehittämisessä huomiota 
siihen, että esteettömyystoimenpiteet voidaan yhdistää osaksi 
hallintokunnan normaalia toimintaa

 käynnistämään toimipisteidensä esteettömyysarviointityön
 kiinnittämään huomiota siihen, että esteettömyyskartoitukset ja -

selvitykset laadittaisiin käyttäjähallintokunnan toimesta 
tarveselvitysten yhteydessä.

Esitys esteettömyystyön jatkosta

Yleisten töiden lautakunta on em. Khn päätöksen perusteella tehnyt 
12.4.2011 esityksen kaupungin esteettömyystyön organisoinnista 
vuoden 2011 jälkeen. 

Lautakunta esittää määräaikaisen esteettömyysasioiden 
neuvottelukunnan perustamista 1.1.2012 alkaen. Neuvottelukunnan 
tehtävänä olisi koordinoida ja edistää koko kaupungin 
esteettömyystyötä ja seurata esteettömyyden toimeenpanoa käytännön 
hankkeissa eri hallintokunnissa. Neuvottelukunta raportoisi 
toiminnastaan vuosittain kaupunginhallitukselle.

Neuvottelukunta koostuisi eri hallintokuntia sekä vammais- ja 
vanhusneuvostoa edustavista jäsenistä. Neuvottelukunnan 
puheenjohtajaksi lautakunta esittää nimettäväksi 
apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin. 

Yleisten töiden lautakunnan esityksessä on lisäksi ehdotus 
neuvottelukunnan kokoonpanosta. Neuvottelukuntaan kuuluisi 
edustajat seuraavista hallintokunnista: asuntotuotantotoimisto, 
kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto, liikuntavirasto, 
opetusvirasto, rakennusvalvontavirasto, rakennusvirasto, 
sosiaalivirasto, liikennelaitos -liikelaitos, talous- ja suunnittelukeskus ja 
terveyskeskus. Lisäksi neuvottelukuntaan pyydettäisiin edustus 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymästä sekä vammais- ja 
vanhusneuvostosta. Neuvottelukuntaan kuuluisi vielä yleisten töiden 
lautakunnan keskuudestaan nimeämä luottamushenkilö.

Yleisten töiden lautakunnan esitys on liitteenä 1 ja esityslista liitteineen 
on liitteenä 2.

Esteettömyysasioiden neuvottelukunnan toimintaa tukisi eri järjestöistä 
ja muista sidosryhmistä koostuva verkosto.

Saadut lausunnot

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa lausunnossaan 3.10.2011 
pitävänsä yleisten töiden lautakunnan ehdotusta Helsingin kaupungin 
esteettömyystyön organisoinnista vuoden 2011 jälkeen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 35/2011 4 (5)
Kaupunginhallitus

Ryj/1
10.10.2011

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 +358 9 655 783 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Tilinro Alv.nro
hallintokeskus@hel.fi http://www.hel.fi/hallintok

eskus
FI0680001200062637 FI02012566

tarkoituksenmukaisena, mikäli esteettömyysasiamiehen titteli korvataan 
paremmin tehtävää kuvaavalla nimikkeellä.

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto on liitteenä 3.

Esittelijän kannanotot

Esittelijä pitää perusteltuna esteettömyystyön jatkamista vuoden 2011 
jälkeenkin. Viime syksynä hyväksytyn väliraportin keskeisenä 
johtopäätöksenä oli, että Helsingin julkisten alueiden ja rakennusten 
esteettömyys on edennyt oikeaan suuntaan. Eteneminen on kuitenkin 
ollut huomattavasti hitaampaa kuin alun perin luultiin. Helsinki kaikille -
projektin perustamisvaiheessa asetettu tavoite, että kaikki julkiset 
alueet ja rakennukset olisivat esteettömiä vuoteen 2011 mennessä, ei 
tule toteutumaan. 

Väliraportin käsittelyn yhteydessä esittelijä totesi mm. että 
esteettömyystyötä tulee jatkaa vuoden 2011 jälkeenkin, jotta 
varmistetaan, että laaditut ohjeet ja muu esteettömyystieto otetaan 
käyttöön osana normaalia toimintaa eri hallintokunnissa.

Esittelijä pitää, talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnossa esitetyin 
huomautuksin, lautakunnan esittämää toimintamallia hyvänä 
esteettömyystyön vakiinnuttamiseksi osaksi normaalia toimintaa. 
Nykyistä suppeamman toimielimen asettaminen koordinointia ja 
seurantaa varten on tarkoituksenmukaista. Kaupungin ulkopuolisten 
sidosryhmien osallistuminen voidaan hoitaa vapaamuotoisemmin 
verkostomaisella toimintatavalla. 

Khs asettaa enintään toimikaudekseen neuvottelukunnan tai neuvoston 
kaupungin ja sen sidosryhmien yhteistyötä varten. Neuvottelukunnan 
toiminnassa on noudatettava Khn 10.5.2010 antamaa ohjetta 
tilapäisistä toimielimistä.

Neuvottelukunta asetetaan Khn päätöksellä sen jälkeen kun eri tahoilta 
on saatu ehdotukset neuvottelukuntaan nimettävistä henkilöistä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Tiedoksi

Rakennusvirasto
Talous- ja suunnittelukeskus


