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Yhdenvertaisuustoimikunta kiittää mahdollisuudesta lausua valtuutettu
Alviina Alametsän aloitteesta ja toteaa seuraavaa:
Alviina Alametsän aloitteessa ehdotetaan, että Helsingin kaupungin kokoustiloihin asennetaan
induktiosilmukat. Yhdenvertaisuustoimikunta korostaa, että Helsingin kaupunki pyrkii strategian mukaan
olemaan maailman toimivin kaupunki ja että tämä toimivuus perustuu muun muassa yhdenvertaisuuteen.
Yhdenvertaisuuden kannalta esteettömyyden turvaaminen kaupungin tiloissa ja palveluissa on olennaista.
Yhdenvertaisuustoimikunta näin ollen katsoo, että strategian tavoitteiden toteuttaminen edellyttää
esteettömyyden lisäämistä.
Useissa kaupungin toimipisteissä ei ole tarpeeksi esteettömiä kokoustiloja. Tämä asettaa työntekijät
eriarvoiseen asemaan, sillä apuvälineitä käyttävillä työntekijöillä on rajoitetut mahdollisuudet osallistua
kokouksiin. Tämän vuoksi on tärkeää, että jokaisessa toimipisteessä on useampi kuin yksi esteetön kokoustila.
Näin voidaan välttyä tilanteelta, jossa se ainoa yksi esteetön kokoustila on varattu ja näin ollen esimerkiksi
apuvälineitä käyttävä työntekijä ei voisi osallistua kokoukseen tai järjestää tilaisuutta kyseisenä ajankohtana.
Yhdenvertaisuustoimikunta esittää vakavan huolen siitä, että uusiin kokoustiloihin ei automaattisesti asenneta
induktiosilmukkajärjestelmää. Kevään aikana on uusittu kaupungintalon aulaa, minkä yhteydessä myös vanhat
aulakabinetit muutettiin uusiksi kokoushuoneiksi (Metro ja Ratikka). Uusiin kokoushuoneisiin ei ole kuitenkaan
asennettu induktiosilmukkajärjestelmää, mikä lisää kaupungintalon esteellisyyttä. Yhdenvertaisuustoimikunta
edellyttää, että tilaremonteissa huomioidaan esteettömyysnäkökulma laatimalla tilan esteettömyyskartoitus
heti projektin alkuvaiheissa. Toimikunnan mielestä on tärkeää, että tilojen uudistamisen yhteydessä pyritään
myös edistämään esteettömyyttä.
Lisäksi yhdenvertaisuustoimikunta toteaa, ettei Helsingin kaupungin kiinteistöstrategiassa ole riittävästi
huomioitu esteettömyyttä. Esteettömyyteen viitataan yhdellä lauseella esipuheessa, mutta muutoin strategia
ei viittaa esteettömyyteen millään tavoin. Toimikunnan mielestä tavoite terveellisten ja turvallisempien
toimitilojen edistämiseksi vaatisi konkreettisia toimenpiteitä esteettömyyden lisäämiseksi. Strategia ei ota
selkeästi kantaa siihen, kuinka tilamuutosten yhteydessä huomioidaan ihmisten erityistarpeet ja millä tavoin
tilat ovat kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä.
Strategiassa on lisäksi tilastoja kaupungin toimitilakannasta, mutta niissä toimitiloja ei ole eritelty
esteettömyyden näkökulmasta. Yhdenvertaisuustoimikunnan mielestä kaupungilla pitää olla tiedossa, kuinka
suuri osa toimitiloista on esteettömiä ja millä tavoin. Yhdenvertaisuustoimikunta ehdottaa, että toimikunnalta
pyydetään jatkossa lausuntoa kaikista Helsingin kaupungin strategisista linjauksista, jotta yhdenvertaisuus
tulisi huomioiduksi läpileikkaavasti kaikessa kaupungin toiminnassa.
Yhdenvertaisuustoimikunta edellyttää, että induktiosilmukkajärjestelmän puuttuessa kaupunki järjestää
kohtuulliset mukautukset tarjoamalla esimerkiksi viittomakielen tulkkausta. Kaupungilla pitää olla selkeät
linjaukset siihen, kuinka kohtuulliset mukautukset järjestetään erilaisissa tapauksissa. Induktiosilmukan
puuttuminen ja kohtuullisten mukautusten epääminen aiheuttavat eriarvoisuutta, jota kaupungin toiminnassa
ei voi hyväksyä. Helsingin kaupungin täytyy varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus käyttää kaupungin tiloja
tarvitsemillaan apuvälineillä. Vain siten Helsinki voi olla maailman toimivin kaupunki.
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