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Helsingin kaupungin vammaisneuvostolta on pyydetty lausuntoa Stadin
ikaohjelmasta. Kyseesse on ikaantyneen veeston toimintakyvyn tukemisesta
seka iiikkeiden sosiaali- ja terveyspalveluista siiiidetyn lain mukainen
toimeenpanosuunnitelma Helsingissd vuosille 2O1 5-2016 -

Stadin ikiiohjelman toimenpiteilla halutaan parantaa ikaantyneiden
kuntalaisten mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen, vaikuftamiseen ja
tiedon saantiin. Tavoitteena on myds kohentaa ikddntyneiden asumista ja

lisdtd kotona asumisen mahdollisuuksia seka lisatd mahdollisuuksia
liikkumiseen, liikuntaan ja arkiaktiivisuuteen.

Vammaisneuvoston kdsityksen mukaan ohjelmassa listatut
toimenpidekokonaisuudet kuvaavat ja edistevat kattavasti niitd asioita, joissa

ikiiihmisillti on tdlld hetkelld suuria ongelmia arkieldmdssii ja joiden

ratkaiseminen myds yksildtasolla olisi valttdmatdntii yhdenvertaisuuden

turvaamiseksi ja olemassa olevan toimintakyvyn yllapitamiseksi:

1 . Tieto kayttoon ja voimaa vaikuttamiseen
2. letdntei asumista.
3. Luotuja liikkumaan
4. Muistiystdvdllinen Helsinki
5. Kayttajiilahtoiset Palvelut

Yleisvaikutelma ohjelmasta on, ettd suuri osa esitetyistd toimenpiteiste
toteutuessaan lisaa myds eri tavoin vammaisten nuorten tai tydikiiisten
henkil<jiden mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen, vaikuttamiseen ja

tiedon saantiin. Kuitenkin siten, ettd tarkoituksenmukaiset toteuttamistavat,
sisiilt6 ja tarkeysjtirjestys saattavat erota oleellisesti ikiiihmisten tarvitsemasta
palvelukokonaisuudesta.

Tiirkeimpiii kasitteite ja tydkaluja tavoitteiden saavuttamiseksi ovat
esteettdmyys ja saavutettavuus.

Esteettcimyys on sellaisen ympdriston ja sellaisten palvelujen tai
toimintamuotojen kehittemista ja toteuttamista, jotka eivdt erottele ihmisid

heiddn ikdnsii, liikku miskykynsa tai toimintarajoitteidensa mukaan. Sosiaalinen

esteettomyys luo mahdollisuuksia erilaisten ihmisten kohtaamiseen, aitoon
kanssakaymiseen ja yhdessd tekemiseen. Tiirkein asia on silti vallitsevan
asenneilmaston esteeftdmyys. Jos tietyn asian merkityksen oivaltamisessa ja
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hyvdksymisesse on ongelmia, niin rakenteellisia tai toiminnallisia esteitd on
ldhes mahdoton saada oois.

Saavutettavuus on rakennetun ymparistdn esteettdmyytta, helppokayttOisyytta
seka eri aistien avulla havaitsemista ja kokemista. Se on tiedon ja
tiedonsaannin saatavilla oloa useilla vaihtoehtoisilla tavoilla ja viestien erilaiset
omaksumistavat huomioon ottaen. Se tarkoittaa my6s yksittdisen ihmisen
taloudellisia mahdollisuuksia hankkia tavanomaisia palveluja ja tavaroita sekd
sosiaalista ja kulttuurillista yhdenvertaisuutta kayttaa ja kuluttaa juuri itselle
sopivia hyctdykkeitti ja palvelukokonaisuuksia.

Saavutettavuus tarkoittaa myds pdat6ksenteon avoimuutta ja lapindkyvyytte
ikiiihmiset ja muut erityiset kohderyhmdt huomioon ottaen. Esteettdmyyttd tai
saavutettavu utta eivdt kaipaa ainoastaan jotkut erityisryhmdt. Se on kaikille
ihmisille hyvd olotila.

Lisdksi mycinteistd toimenpideohjelmassa on toimenpidekokonaisuuksien
suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi verkostotyciskentelyna, jossa my6s
kuntalaiset saavat olla ndkyvdsti mukana. Toinen tdrkeii seikka on se, ettd
ohjelma pohjautuu selkedsti Helsingin kaupungin hyvaksymean yleiseen
toimintastrategiaan, jolloin hallintokunnat voivat luontevasti sitoutua sen
toteuttamiseen omassa toiminnassaan.

Nykyistii enemman huomiota edellyttdvii seikka on, ettei Helsingisse ole
riittavesti erilaisia eldkkeelld olevien tulotasoon verrattuna edullisia
asuntoratkaisuja eikd asumisen tukipalvelujen vaihtoehtoja, joihin ikaiintyvat
ihmiset voisivat itse halutessaan muuttaa ja hankkia sinne tarvatsemansa
palvelut haluamallaan tavalla ehkd osittain yhteiskunnan tuella.
Asuntoratkaisun tulisi olla joustava siten, palveluvarustusta on mahdollisuus
lisiitii tai vehentaa asukkaan idn, toimintakyvyn, kunnon ja elemantilanteen
mukaan hyvin pikaisesti. Mycis yhteisOasuminen tulisi ottaa mukaan
vaihtoehdoksi. Ratkaisun tulisi luoda mahdollisesti toimintarajoitteiselle
asukkaalle riittava asumisturvallisuus my6s odottamattomissi hetatilanteissa.

Helsingin kaupungin vammaisneuvosto kiinnitti huomionsa yhteen
toimenpideohjelmassa olevaan puutteeseen, joka haittaa korjaamattomana
oleellisesti ikddntyvien ihmisten terveyttd ja hyvinvointia. lkiiiuulo on yksi
yleisimmistd ian mydte lisddntyvistd terveysongelmista. Huonokuuloisuus on
yhteydessa moniin sosiaalisiin ja psyykkisiin ongelmiin, kuten depressioon ja
jopa de_mentiaan. Kuulokoje, induktiosilmukka ja muut kuulemisen apuvdlineet
seka oikein ajoitettu kuulonkuntoutus parantavat tdlldin tarvitsijan
elamdnlaatua ja tukevat iakkaen ihmisen omatoimista kotona selviytymistd ja
itsendistd vanhuutta.

lkdkuulolla tarkoitetaan idn karttuessa ilmenevid rappeutumismuutoksia
sisdkorvassa. ldn mukanaan tuoma huonokuuloisuus on hyvin yleista, eika
site voi parantaa. lkdiintyneistd joka kolmannella arvioidaan olevan kuulon
alenema ja suurimmalla osalla 75-vuotiaista kuulo on heikentynyt. Kuulon
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huonontuminen alkaa vdhitellen, eikd sitd itse vdlttamatte huomaa. Monet
eivet mydskaan mycinnd kuulonsa heikentyneen, vaan kokevat, ette muut
puhuvat liian hiljaa tai epdselvdsti. Tyypillista on, etta keskustelukumppanin
sanoista on vaikea saada selvaa ja vaarinku ulemiset lisddntyvdt. lkdkuuloinen
alkaa helposti vdltelld tilanteita, joissa huono kuulo haittaa kommunikointia ja
jiiii pois sosiaalisista tilanteista. Tama ai heuttaa syrjaytymista.

Stadin ikiiohjelmaa toteutettaessa ja lopputulosta arvioitaessa on hyvd ndhdd,
etta vastuussa olevana tahona ei paaasiassa ole sosiaali- ja terveysvirasto.
Tarvittavat palvelut ja tukitoimet olisi pyrittiivZi toteuttamaan mycis ikddntyneille
kuntalaisille ensisijassa yleislainsddddnndn tai kaikille kuntalaisille
tarkoitettujen erityislakien perusteella kyseisestd palvelusta yleisvastuussa
olevan hallintokunnan toimesta.

Kun hallintokuntien valinen yhteisty6 on saumatonta, ne turvaavat ikaantyvien
ihmisten tarpeet vastuunsa mukaisesti my6s palvelujen ja monien
tukimuotojen rajapin noilla. Yleisid palveluja tulisi kehittii2i, jotta
mahdollisimman monesta erillispalvelusta voidaan luopua ja yksil6llisesti
vdlttdmdttomdt erityispalvelut riiiitiiloidii peruspalvelujen sisdlld toteutettaviksi.
Palvelujen oikea-aikaisu uden ja kohtaantumisen takaamiseksi ammattitaitosta
asiakasneuvontaa ja opastusta sekd vertaisneuvontaa tulee lisiitii ja kehittiiii.
Perusperiaatteisiin kuuluu oleellisesti rahoitusvastuu ja tarvittavien
yhdenvertaisuuden mahdollistavien toimenpiteiden rahoittaminen osana
kunnan kunkin hallintokunnan omaa toimintaa.

Ensimmdistd Stadin ikiiohjelmaa tehtilessd on Helsingissd opittu
mielenkiintoinen ja uusia ndkdkulmia esiin nostava verkostoprosessi, joka luo
pohjan jatkuvalle yhteistydlle eri hallintokuntien kesken. Taste on hyve jatkaa

ohjelman kdytdnnon toteuttamisessa.

Helsingissd 15. toukokuuta 2015

Helsingin kaupungin vammaisneuvosto
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