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YLEISTÄ
Raision kaupungin vammaisneuvosto (vane) on vammaisten osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi perustettu yhteistyöelin, josta säädetään
Kuntalain (10.4.2015/410) 28 §:ssä:
Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman
kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla
vammaisneuvostossa riittävä edustus.
Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.
Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä
vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen,
liikkumisen tai päivittäisistä.
Raision vammaisneuvoston toiminta on saavutettavaa, esteetöntä ja avointa.
Toimintasuunnitelmaa päivitetään vuosittain esille tulleiden tarpeiden mukaan.
Raision vammaisneuvosto nimetty kaudelle 2017-2020. Raision vammaisneuvostoon
kuuluu yhdeksän jäsentä, sihteeri ja teknisen keskuksen edustaja. Kaupunginhallitus
päättää puheenjohtajan ja muut vammaisneuvoston jäsenet päättää Raision sosiaali- ja
terveyspalvelujen lautakunta vammaisjärjestöjen ehdotuksesta. Jokaisella jäsenellä on
lisäksi varajäsen.

Vammaisneuvoston jäsenet


Janne Mäki-Imppula, puheenjohtaja
Turun Seudun Hengitysyhdistys ry
janne.maki-imppula@pp.inet.fi



Maarit Virkki
Killin Kehitysvammaisten Tuki ry



Jussi Syrjälä
Raision Seudun Invalidit ry



Jere Jokinen
Raision Seudun Viittomakieliset ry



Matti Järviö
Kynnys ry Turun toimikunta



Riitta Nikkonen
Sotainvalidien Veljesliiton Raisio-Maskun osasto ry
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Sirkka Nummela
Raision Seudun Sydänyhdistys ry



Helena Eskonmaa
Varsinais-Suomen näkövammaiset ry



Maija Räsänen, varapuheenjohtaja
Raisio-Naantali Fountain House ry, Karvetin Klubitalo



Ari Jalonen, Raision kaupunki, tekninen keskus



Leena Rosendahl, sihteeri
Raision kaupunki
puh. 044 797 1754

Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla
vammaisneuvostossa riittävä edustus. Tavoitteena on vammaisnäkökulman huomiointi
päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä.

VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAA OHJAA
Valtakunnallisen vammaisneuvoston mukaan kunnallisen vammaisneuvoston
rooli ja tehtävät ovat:
Kunnallinen vammaisneuvosto on vammaisyhdistysten, viranomaisten ja
päätöksentekijöiden yhteistyöfoorumi. Vammaisneuvoston tehtävänä on vaikuttaa
kunnalliseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan kaikilla hallinnonaloilla.
Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja. Tavoitteena
on, että vammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat.

Valtakunnallinen vammaisneuvosto https://vane.to/etusivu ,
YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus ja sen valinnainen
pöytäkirja
Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty YK:n yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja
tulivat Suomessa voimaan 10.6.2016. Yleissopimus koostuu 50 artiklasta.
selkokielinen esite
Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä (pdf, selkokielinen esite)
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VAMMAISNEUVOSTON TEHTÄVÄT
Vammaisneuvosto edistää yhteistoimintaa viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja
vammaisjärjestöjen välillä tavoitteenaan edistää kaikenikäisten vammaisten henkilöiden
edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäseninä.
Vammaisneuvosto tekee yhteistyötä kaupungin luottamuselinten, viranomaisten ja
vammaisjärjestöjen kanssa muun muassa järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia,
tekee aloitteita ja esityksiä ja tiedottaa vammaisia koskevista asioista.

Vammaisneuvosto osallistuu kaikkien hallinnonalojen suunnitteluun ja
päätöksentekoon.
Hyvin toimiva yhteistyö kunnan ja vammaisneuvoston välillä hyödyttää molempia
osapuolia. On tärkeää, että vammaisneuvostossa on edustettuna tai tarvittaessa
kutsuttuna eri hallinnonalojen edustajia. Näin vammaisneuvoston asiantuntemus saadaan
kanavoitua kaiken kunnassa tehtävän vammaisia ihmisiä koskevan päätöksenteon tueksi.
Hyvässä yhteistyössä tieto kulkee saumattomasti molempiin suuntiin: Vammaisneuvosto
tuo itse aktiivisesti esiin havaitsemiaan epäkohtia. Kunnan toimielimet taas osaavat
hyödyntää neuvoston asiantuntemusta.
Useat kunnat ovat laatineet itselleen vammaispoliittisen ohjelman. Ohjelma toimii
kunnassa vammaispoliittisena suunnannäyttäjänä. Se myös sitouttaa eri osapuolia
vammaisten henkilöiden aseman parantamiseen kunnissa. YK:n vammaisten oikeuksien
yleissopimuksen periaatteet luovat pohjan myös kunnalliselle vammaispoliittiselle
ohjelmalle.

TAVOITEOHJELMA VUOSINA 2019-2020
Raision kaupunkiin tehdään vammaispoliittinen ohjelma yhteistyössä viranomaisten ja
poliittisten päättäjien kanssa. Ohjelma toimii kunnassa vammaispoliittisena
suunnannäyttäjänä. Se myös sitouttaa eri osapuolia vammaisten henkilöiden aseman
parantamiseen kunnissa. YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimuksen periaatteet luovat
pohjan myös kunnalliselle vammaispoliittiselle ohjelmalle.
Vammaisneuvosto seuraa sosiaali- ja terveydenhuollon ja maakunta uudistuksen
edistymistä ja tarvittaessa reagoi siihen.
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Vane vaikuttaa kunnalliseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan kaikilla
hallinnonaloilla. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja
kannanottoja.
Tavoitteena on, että vammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat.
Tehdään yhteistyötä esteettömyysasiamiehen, lähikuntien vammaisneuvostojen, Turun
seudun vammaisjärjestöjen (TVJ ry) ja muiden vammaisten ihmisten asioita ajavien
tahojen kanssa.
Vane kutsuu avoimeen tilaisuuteen asukkaita, yhdistyksiä, virkamiehiä ja mediaa
keskustelemaan vammaisneuvoston toiminta-alueeseen kuuluvista asioista kerran
vuodessa.
Vammaisneuvoston jäseniä ja varajäseniä koulutetaan säännöllisesti ja tarpeen mukaan
(valtakunnalliset vanepäivät ja muut vammaisneuvoston toimintaa ja tietotaitoa kehittävät
koulutukset). Tehtään tutustumiskäynti kerran vuodessa.
Vammaisneuvosto on mukana järjestämässä kahta isoa tapahtumaa Raisiossa
yhteistyössä kunnan toimielimien, vammaisjärjestöjen ja yhdistysten kanssa (kevät 2018
esteettömyys ja saavutettavuustapahtuman suunnittelu on jo alkanut)
Raision vammaisneuvosto pyrkii toiminnallaan edistämään raisiolaisten
vammaisjärjestöjen, kunnan ja muiden yhdistysten välistä yhteistyötä (koulutus, tiedotus,
liikunta, kulttuuri jne).
Vane kehittää tiedottamistaan (internet, esitteet, media, jne).

5

