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ESPOON VAMMAISNEUVOSTO
ESBO HANDIKAPPRÅD

VAMMAISNEUVOSTON LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNALLE,
Valtuustoaloite vammaisneuvoston puhe- ja läsnäolo-oikeudesta kaupungin lautakunnissa
(Kh/Kv), kokous 25.3.2020

Vammaisneuvosto esittää, että vammaisneuvoston edustaja voi osallistua lautakuntien
ja valtuustoon kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella.
Lisäksi vammaisneuvosto esittää, että myös vammaisneuvoston kokousmateriaalit julkaistaan luottamuselinten järjestelmässä (vrt. nuorisovaltuusto).

Perustelut
Yhdenvertaisuus
Vammaisneuvosto pitää erittäin arvostettavana asiana, että nuorisovaltuustolle on myönnetty
laajat oikeudet osallistua poliittiseen päätöksentekoon. Yhdenvertaisuuden vuoksi samat oikeudet tulee myöntää myös vammaisneuvostolle. (Yhdenvertaisuuslaki 5§, Kuntalaki 28§,
YK vammaissopimus)
Useat kunnat ovat jo aikaisemmin myöntäneet vammaisneuvoston edustajille osallistumisoikeuden, esimerkiksi Varkaus ja Pori.
Vammaispolitiikka ei ole puoluepolitiikkaa
Vammaisneuvoston edustaja ei edusta mitään poliittista puoluetta, vaan vammaisneuvostoa.
Vammaisneuvoston vammaisedustajat ovat ei-poliittisia ja he edustavat vammaisjärjestöjä
sekä eri vammaryhmiä. Kyseessä ei ole siis yksilöllinen, vaan kollektiivinen edustus.
Vammaisneuvoston edustaja tuo keskusteluun kaikkien vammaisten ihmisten, ei vain tietyn
diagnoosin, näkökulman ja äänen. Vammaisneuvoston edustaja voi myös jo läsnäolollaan
muistuttaa lautakunnan mieliin vammaisten osallisuuden. Myös niissä asioissa, joissa vammaisnäkökulmaa ei ole huomioitu valmistelussa. Tärkeää on huomata, että vammaiset henkilöt ovat ensisijaisesti asukkaita, joita koskevat kaikki kaupungin päätökset. Vammaisuutta ilmenee laajasti väestössä ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan, uskontoon, sosioekonomiseen asemaan ja puoluekantaan katsomatta. Vammaisuus on siis läsnä kaikissa tehtävissä
päätöksissä.
Vammaisvaikutusten huomioiminen jo suunnittelussa olisi järkevintä. Vammaisneuvoston
edustaja on tottunut huomaamaan vammaisiin kohdistuvia vaikutuksia ja voi näin auttaa tietoista sekä vastuullista päätöksentekoa.
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Edustajat
Vammaisneuvosto pitää tärkeänä, että puhe- ja osallistumisoikeus koskee kaikkia lautakuntia
ja valtuustoa. Edustaja voi osallistua kokoukseen tarpeen mukaan. Edustajat eivät ole nimettyjä, vaan vammaisneuvosto lähettää kokoukseen parhaan käytettävissä olevan asiantuntijansa.
Edustaja on aina vammaisneuvoston vammaisjäsen. Kokouksista tulee maksaa palkkio ja
matkakorvaus.
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