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ESPOON VAMMAISNEUVOSTO
ESBO HANDIKAPPRÅD

VAMMAISNEUVOSTON OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSELLE
PÄÄTÖS: KH 14.8.2017 § 44 Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudelle 2017 - 2019

Oikaisuvaatimus:
Päätöksen osalta tulee tarkastaa, onko päätös valmisteltu ja tehty
asianmukaisella tavalla:
KH päätöksessä on poikettu vammaisneuvoston esityksestä
esittelijän toimesta ja ilman, että asiasta on mainintaa asiakohdan
esitystekstissä.
Lisäksi uuden henkilön esityksessä on ohitettu vammaisneuvosto,
vaikka järjestöedustajien esitys tulee aina vammaisneuvostolta.
Perustelut:
Oikeisuvaatimus on laadittu vammaisneuvoston 15.8.2017 pidetyn
kokouksen keskustelun pohjalta. Pöytäkirja saatavana sihteeriltä.
Vammaisneuvosto pitää erittäin vakavana, että vammaisneuvoston
ehdotuksesta on poikettu esittelijän toimesta, mainitsematta siitä
asiakohdan esitystekstissä.
Lisäksi edustajaa vaihdettaessa tulee aina olla yhteydessä ehdotuksen
tekijään (vammaisneuvosto). Vammaisneuvosto ryhtyy tarvittaessa
toimenpiteisiin uuden edustajan nimeämiseksi.
Pidämme tärkeänä,että vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ääni kuullaan
heidän edustajiaan valittaessa.
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Vammaisneuvoston ehdotuksen valmistelu
Vammaisneuvoston esitys valmistellaan kaupunginhallituksen hyväksymän
vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan.
Toimintasäännön mukaisesti vammaisneuvosto kutsuu koolle
vammaisneuvoston neuvottelukunnan, joka valitsee edustajat vaalilla sekä
ehdottaa toimialat virkamiesten ja lautakunnat luottamushenkilöiden
nimeämistä varten. Toimialat nimeävät omat edustajansa ja
paikkajakotoimikunta poliittiset luottamushenkilöt.
Jokainen vammais- ja pitkäaikaissairaiden järjestölistalla oleva, Espoossa
toimiva, yhdistys voi asettaa yhden henkilöehdokkaan vaaliin. Henkilövaali
on otettu käyttöön 2017. Neuvottelukunnan päätökseen perustuen vaalissa
valitaan siis henkilö, ei yhdistys. Äänestyksessä jokaisella yhdistyksellä on
yksi ääni. Tällä tavoin jokaisella yhdistyksellä on yhtäläinen mahdollisuus
vaikuttaa vammaisneuvoston kokoonpanoon.
Kuntalaki
Uusi kuntalaki tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.6.2017. Tässä laissa
vammaisneuvostosta säädetään luvussa 5 Kunnan asukkaiden
osallistumisoikeus. Ja kohdassa §28 Vammaisneuvosto ’ Vammaisten
henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto’. Lain tarkoituksena on
erityisesti varmistaa ja vahvistaa vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia
osallistua ja vaikuttaa.
Kuntaliiton lakimiehen näkemys oli, että vain hyvin poikkeuksellisessa
tilanteessa, voi virkamies esittää edustajan vaihtamista.
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