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VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA
Mikä on VAMPO ohjelma?
• Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia. Kaikilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet elää ja
toimia yhteiskunnassa. Syrjintä on kielletty.

• Käytännössä vammaisten ihmisten ei kuitenkaan ole mahdollista käyttää täysimääräisesti
oikeuksiaan ja vapauksiaan tai täyttää velvollisuuksiaan. Yhteiskunnan rakenteelliset
esteet ja vallitsevat asenteet rajoittavat vammaisten ihmisten itsenäistä suoriutumista,
itsemääräämisoikeutta ja yhteiskunnallista osallisuutta kaikkina ikäkausina.
• Tavoitteena on yhteiskunta, jossa toteutuvat vammaisten
henkilöiden yhdenvertaisuus, osallisuus ja syrjimättömyys.
• Vammaispoliittinen ohjelma on vahva pohja sille, että vammaiset ihmiset saavat
yhdenvertaista kohtelua ja voivat tasa-arvoisesti osallistua yhteyskunnan toimintaan.
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LAPPEENRANNAN VAMPO OHJELMA
• Lappeenrannan edellinen vammaispoliittinen ohjelma on vuosilta 2011 – 2015.
• Osallisuutta ja yhdenvertaisuutta kaikille lappeenrantalaisille.
• Tavoitteena vahvistaa lappeenrantalaisen vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta,
yhdenvertaisuutta, osallisuutta sekä edistää esteetöntä rakentamista ja
saavutettavia palveluja.
• Vamma on vasta ihmisen toissijainen ominaisuus ja ensisijassa vammaiset henkilöt ovat
tavallisia ihmisiä muiden joukossa, joilla on suuri merkitys toimintaympäristöönsä ja jotka
tuovat positiivista vaikutusta yhteiskunnan monimuotoisuuteen.
• Nyt on valmistelussa yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kanssa uusi
vammaispoliittinen ohjelma. Kyseessä on maakunnallinen ohjelma, jossa jokainen kunta
tekee oman kuntakohtaisen liitteen ja Eksoten vammaispalvelut ovat yhteinen osio koko
maakunnalle.
• Tavoiteaikataulu: 1.1.2021 käyttöönotto
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YK:n yleissopimus
vammaisten henkilöiden oikeuksista
• Tuli Suomessa voimaan kesäkuussa 2016.
• Vammaissopimuksen tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille
täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja
perusvapaudet, edistää ja suojella näitä oikeuksia ja vapauksia sekä
edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista.
• Ratifioituaan sopimuksen Suomi on sitoutunut turvaamaan
sopimuksessa määritellyt oikeudet.
• Vammaissopimus on Suomessa osa kansallista lainsäädäntöä.
Sen mukaisesti viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan
ottaa huomioon vammaisten henkilöiden oikeuksien
toteutuminen ja edistäminen!
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Kansainvälistä
sopimusta
vammaisten
henkilöiden
ihmisoikeuksista
on noudatettava
lakina.

Osallisuus ja vaikuttavuus
palveluihin ja päätöksentekoon
• Sopimuspuolet takaavat vammaisille henkilöille poliittiset oikeudet ja mahdollisuuden
nauttia niistä yhdenvertaisesti muiden kanssa sekä sitoutuvat:

A) varmistamaan, että vammaiset henkilöt voivat tehokkaasti ja täysimääräisesti
osallistua poliittiseen ja julkiseen elämään yhdenvertaisesti muiden kanssa
suoraan tai vapaasti valittujen edustajien kautta, myös siten, että heillä on oikeus
ja mahdollisuus äänestää ja tulla valituiksi, muun muassa:
• varmistamalla, että äänestysmenettelyt, -järjestelyt ja -aineistot ovat
asianmukaisia, saavutettavia sekä helppotajuisia ja -käyttöisiä;
• suojelemalla vammaisten henkilöiden oikeutta äänestää salaisella
lippuäänestyksellä vaaleissa ja kansanäänestyksissä ilman uhkailua,
asettua ehdolle vaaleissa, hoitaa tehtäväänsä tehokkaasti ja suorittaa kaikkia
julkisia tehtäviä kaikilla hallinnon tasoilla sekä helpottamalla tarvittaessa
apuvälineteknologian ja uuden teknologian käyttöä;
• takaamalla vammaisten äänestäjien vapaan tahdonilmaisun ja sallimalla tätä
varten tarvittaessa heidän pyynnöstään heidän valitsemansa henkilön avustaa
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Lupaus
osallistumisesta ja vaikuttamisesta
• Asukkaille osallisuus- ja vuorovaikutusohjelma on lupaus siitä, että
asukkaat ja palveluiden käyttäjät voivat osallistua ja vaikuttaa asioiden,
päätösten ja palveluiden valmisteluun ja kaupungin toimintaan.
• Viranhaltijoille ja päättäjille osallisuus- ja vuorovaikutusohjelma toimii
toimintaa ohjaavana työkaluna.
• Keskeistä on saada asukkaat ja muut toimijat aktiivisesti osallistumaan
ja kokemaan itsensä osaksi kaupunkia ja sen toimintaa.
• Osallistumisen näkökulmasta yhteisöllisyyden vahvistuminen
on merkittävä kehityssuunta.
• Lisäämällä osallistumisen mahdollisuuksia vahvistetaan
asukkaiden halua ja mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisiin asioihin.
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Lappeenrannan
kaupungin
osallisuus- ja
vuorovaikutusohjelma
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Osallisuutta
toteutetaan tasavertaisesti
• Osallistuminen ja vaikuttaminen ovat tärkeitä sekä yhteiskunnan,
palvelujärjestelmän että yksilöiden tasolla.

• Osallisuus ja avoin hallinto lisäävät päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja
vahvistavat palveluita. Osallistumista edistämällä vähennetään myös
eriarvoisuutta.
• Osallisuutta toteutetaan siten, että kaikkien asukasryhmien ja muiden
toimijoiden kuten yritysten ja yhteisöjen on mahdollista osallistua siihen
tasavertaisesti.
• Erityistä huomiota kiinnitetään monikanavaisuuteen ja erityisryhmien
tavoittamiseen. Sähköinen osallistuminen luo tasa-arvoa joka puolelle
kaupunkia, mutta edelleen tarvitaan myös kasvokkain tapahtuvaa
kohtaamista. Monikanavaisuus mahdollistaa laajan asukkaiden ja eri
yhteisöjen osallistumisen.
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OSALLISUUDEN
PERIAATTEET
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KH hyväksyi 17.8.2020

Miten voin osallistua itseäni koskevan

toiminnan ja palvelujen suunnitteluun?
• Osallistuminen ja vaikuttaminen kaupungin toimintaan ja päätöksentekoon
edellyttää, että kaupunki tarjoaa ja käyttää riittävästi erilaisia ja
monipuolisia tapoja, joilla voi osallistua kaupungin toiminnan ja palvelujen
suunnitteluun ja kehittämiseen.
• Osallisuutta edistävät toimenpiteet eivät ole vakio, vaan niitä kehitetään
jatkuvasti huomioiden toimintaympäristön muutokset. Uusia toimintatapoja
otetaan käyttöön ketterästi huomioiden mm. asukkailta tulleet toiveet ja
ehdotukset.
• Osallisuus- ja vuorovaikutusohjelmassa on listattu sekä olemassa olevia
menettelytapoja että uusia tulevaisuudessa käyttöön otettavia
menettelytapoja.
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SUUNNITTELUOSALLISUUS
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Kokemusasiantuntijoiden käyttö
lapset, nuoret, opiskelijat, aikuiset,
iäkkäät, toimintarajoitteiset sekä
maahanmuuttajat

SUUNNITTELUOSALLISUUS
Lappeenrannan
kaupungin osallisuusja vuorovaikutusohjelma

• Kokemusosaamisella tarkoitetaan kokemuksen tuomaa ymmärrystä ja
tietoa. Kokemustieto antaa ammatillisen ja tieteellisen tiedon rinnalle
kokemuspohjaisen näkökulman.
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• Lappeenrannan kaupunki haluaa hyödyntää asukkaiden, niin lasten,
nuorten, opiskelijoiden, aikuisten, iäkkäiden, toimintarajoitteisten kuin
maahanmuuttajienkin kokemusta Lappeenrannasta.

• Kokemusasiantuntijoita voidaan käyttää asuinalueiden kehittämiseen
sekä omien palveluidensa mutta myös laajemmin alueensa palveluiden
suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
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Kaupungin vaikuttamistoimielimet

Vammaisneuvosto / esteettömyystrh
• Toiminnan tarkoitus on osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
varmistaminen eri puolella asuville asukkaille, ikääntyneille, lapsille,
nuorille ja toimintarajoitteisille. Kaupunginhallituksen on huolehdittava
näiden vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä.
• Vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa ryhmän kuulemis- ja
vaikuttamiskanavia. Vaikuttamistoimielimillä on mahdollisuus vaikuttaa
kaupungin toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja päätöksentekoon.
• Vaikuttamistoimielimillä on myös mahdollisuus vaikuttaa seurantaan
merkityksellisissä asioissa lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön tai
toimintarajoitteisten ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta.
Nämä toimielimet otetaan mukaan osallistumisen ja kuulemisen
kehittämiseen kaupungissa.
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Osallistu ja vaikuta!
Muutoksia tekevät ne, jotka osallistuvat!
• https://www.lappeenranta.fi/fi/Osallistu
-ja-vaikuta

• https://www.lappeenranta.fi/fi/Osallistu
-ja-vaikuta/Osallisuus--javuorovaikutusohjelma
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Mitä osallisuus on?
Se on osallistumista
ja siihen liittyen
vaikuttamista
ja demokratiaa.

KIITOS!
Osallisuuskoordinaattori
Pia Pulliainen
lappeenranta.fi
greenreality.fi

