
Kokoonpano 

Vammaisneuvostoon nimetään valtuustokausittain 12 jäsentä ja yhtä monta 

varajäsentä sekä toimialojen edustajia varahenkilöineen seuraavasti: 

o 8 vammaisjärjestöjen edustajaa 

o 4 kaupunginvaltuuston edustajaa 

o 1 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE) edustaja 

o 1 kulttuuritoimen edustaja, Lappeenrannan kaupunki 

o 1 liikuntatoimen edustaja, Lappeenrannan kaupunki 

o 1 teknisen toimen edustaja, Lappeenrannan kaupunki 

o Lisäksi sihteerinä toimii Lappeenrannan kaupungin asukasyhteyshenkilö 

Lappeenrannan vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä 

Vammaisneuvosto on perustanut esteettömyystyöryhmän, joka on perehtynyt 

kaupungin julkisen rakentamisen ja katualueiden esteettömyyteen. 

Esteettömyystyöryhmä seuraa julkisten rakennusten suunnittelua sekä 

rakentamista ja tekee tarvittaessa esteettömyyttä edistäviä esityksiä. 

Tavoitteena on sekä vammaisten että ikäihmisten esteetön liikkuminen ja 

palveluiden saavutettavuus. 

Vuosittain esteettömyystyöryhmä jakaa Esteettömyys -kunniamaininnan 

taholle, joka on ottanut huomioon esteettömyyden Lappeenrannassa. 

Yhteystiedot 

Nettisivut:  

http://lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-ja-talous/Vammaisneuvosto 

Puheenjohtaja: 

Arja Tuuva, Etelä-Karjalan Allergia-ja Astmayhdistys ry 

Sähköposti: arja.tuuva@hotmail.fi 

Sihteeri: 

Pia Haakana, asukasyhteyshenkilö, Lappeenrannan kaupunki 

Sähköposti: pia.haakana@lappeenranta.fi 

Puhelin: 040 5494 740 
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Vammaisneuvosto toimii Lappeenrannan kaupunginhallituksen alaisuudessa ja 

koostuu kaupungissa toimivien vammaisjärjestöjen Lappeenrannassa asuvista 

edustajista, kaupunginvaltuutetuista ja eri toimialojen viranhaltijoista.  

Se on yhteistyöelin, jonka kautta vammaisten oma asiantuntemus saadaan 

kunnallishallinnolliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon asioissa, joilla on 

vaikutusta vammaisen lappeenrantalaisen elinoloihin, hyvinvointiin ja tasa-

arvoiseen osallistumismahdollisuuteen yhteisön jäsenenä. 

Vammaisneuvosto 

o seuraa kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa suunnittelua,  

kunnallishallinnollista päätöksentekoa ja toimenpiteitä vammaisen 

kaupunkilaisen näkökulmasta 

 

o seuraa vammaisen kaupunkilaisen tarpeiden kehitystä kaupungin alueella 

 

o seuraa kaupunkilaisille suunnattujen normaali- ja peruspalveluiden 

kehitystä ja niiden soveltuvuutta vammaisille 

 

o edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa  

sekä vammaisjärjestöjen välistä yhteistyötä 

 

o edistää vammaisten kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallistua ja  

vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon itseään koskevissa asioissa 

 

o edistää vammaisuuteen ja vammaisten tarpeisiin liittyvää tiedottamista 

 

o tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri 

viranomaisille vammaista henkilöä koskettavista ajankohtaisista  

asioista suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi 

 

o hoitaa kaupunginhallituksen määräämät muut toimialaan liittyvät tehtävät 

 

Osallisuutta ja yhdenvertaisuutta kaikille lappeenrantalaisille 

Lappeenrannan 2011 - 2015 vammaispoliittisen ohjelman  

toteutumisen seurantaa jatketaan kunnes on luotu uusi ohjelma: 

1. Esteettömyys ja saavutettavuus 

Ympäristö on esteetön ja saavutettava kun liikkumisen, näkemisen, kuulemisen 

 ja ymmärtämisen esteet on poistettu 
 

2. Yhteiskunnallinen osallisuus ja osallistuminen 

Vammaiset ovat vielä usein aliedustettuja yhteiskunnallisissa toiminnoissa. Heidän 

oikeistoimikelpoisuutensa toteutuu usein puutteellisesti. 
 

3. Liikennepalvelut 

Esteetön joukkoliikenne tarkoittaa kaikkien käytettävissä olevien liikennevälineiden lisäksi 

esteettömiä laitureita, liikenneasemia, pysäkkejä ja aikataulutiedotusta. 
 

4. Koulutus ja opiskelu 

Lähtökohtana on kaikille ikäluokille yhdenvertaisesti toteutettavat mahdollisuudet 

koulunkäyntiin, koulutukseen ja ammatin hankintaan. 
 

5. Työ 

Tavoitteena on vammaisten henkilöiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille 

palkkasuhteiseen työhön. 
 

6. Terveydenhuolto ja kuntoutus 

Jokaiselle turvattava riittävät terveyspalvelut. Kuntoutuksella on mahdollisuus edistää ja 

vahvistaa vammaisten henkilöiden omatoimisuutta kaikkina ikäkausina. 
 

7. Sosiaaliturva 

Sosiaaliturva toimii hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistajana silloin, kun työnteko ei eri 

syistä ole mahdollista. 
 

8. Oikeusturva, turvallisuus, koskemattomuus 

Kaikilla ihmisillä on oikeus koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. samoin jokaisella on 

oikeus yksityiselämän suojaan. 
 

9. Kulttuuri ja vapaa-aika 

Vammaiset osallistuvat kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaan palvelujen käyttäjinä. Keskeisiä 

esteitä on rakennusten, tilojen ja niiden ympäristöjen esteellisyys ja saavuttamattomuus. 
 

10. Tietopohja ja seuranta 

Vammaisuuden esiintymisestä Suomen väestöstä ei ole tarkkaa tietoa. Tarvitaan tietoa, 

jotta voidaan ottaa huomioon suunnittelussa vammaispoliittisten vaikutusten huomiointi. 


