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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 

Sijainti: Etäpalaverina Teams -kokouksena 

Päivämäärä: 29.09.2021 

Klo: 15:00-15:55 

 

  

Läsnä:              Mirja Mäki-Kulmala, puheenjohtaja 

                        Tarja Al Hanan 

    Jan Hänninen 

  Heikki Kinnunen 

  Eeva-Liisa Kovanen 

    Jani Pekki 

    Marjut Niskanen, sihteeri 

                        

 

Poissa:            Eliisa Haimakka 
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Asiat: 

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen laillisesti kokoon 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

2. Vammaisneuvoston järjestäytyminen, puheenjohtajan valinta 
- Vammaisneuvosto valitsi uudelle kaudelleen puheenjohtajaksi 
Mirja Mäki-Kulmalan. 
 

3. Aloite vammaisneuvoston osallistumisoikeudesta, läsnäolosta ja 

puheoikeudesta kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston 

kokouksissa. 

-Tarja Al Hananin aloitteesta vammaisneuvosto päätti jättää 

esityksen vammaisten henkilöiden osallistamisesta kunnalliseen 

päätöksentekoon.   

- Esitys: liite 1. 

 
4. Muut asiat: 

- Vammaisneuvosto suunnittelee tehtäväksi alkaneella kaudella 
tutustumiskäyntejä sopivaksi katsottuihin kohteisiin. Toiveena on 
myös päästä osallistumaan esim. Vanen järjestämiin koulutuksiin. 
Esteettömyyskoulutusasioita selvitellään. Näihin asioihin palataan 
lisää seuraavassa kokouksessa.  
- Vammaisneuvoston suunnitelma on kokoontua jatkossa kahden 
kuukauden välein, tarvittaessa useamminkin.  
 

 
5. Seuraavan kokouksen ajankohta ja päätös 

- Seuraava kokous on 3.11.21 klo 14.00. 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 15:55. 
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Liite 1. 

 

 
LAUKAAN KUNTA 
Laukaantie 14 41340 Laukaa 
 
 

Esitys vammaisneuvoston jäsenten osallistumisoikeudesta kunnalliseen 
päätöksentekoon 
 
 
Esityksen jakelu: 

Laukaan kunnan vammaisneuvosto pyytää toimittamaan tässä kirjelmässä olevan 
esityksen kunnanvaltuustolle, kunnanhallitukselle, perusturvalautakunnalle, 
tekniselle lautakunnalle sekä lupa- ja valvontalautakunnalle. 
 

Taustaa ja perustaa: 
Laukaan kunnan vammaisneuvosto on Laukaan kunnassa toimiva vammaisten 
henkilöiden, heidän omaistensa ja läheistensä asioita ja oikeuksia ajava 
toimielin. 

 
Suomen perustuslain 22 § mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien 
ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Sen perusperiaatteet ovat syrjintäkielto, 
esteettömyys ja saavutettavuus. 

 
Vammaisyleissopimuksen osallistamisvelvoite löytyy artiklan 4 kohdassa 3. 

   
Laadittaessa ja toimeenpantaessa lainsäädäntöä, joilla tätä yleissopimusta 
pannaan täytäntöön, sekä muita vammaisia henkilöitä koskevissa 
päätöksentekoprosesseissa sopimuspuolten tulee neuvotella tiiviisti vammaisten 
henkilöiden kanssa ja aktiivisesti osallistaa heidät. Tämä koskee myös vammaisia 
lapsia heitä edustavien järjestöjen kautta. 
 
Vammaisten henkilöiden osallistaminen kunnalliseen päätöksentekoon on näin 
ollen voimassa Suomessa lakina ja siten vammaisten henkilöiden osallistuminen 
ja osallistaminen heitä koskevaan päätöksentekoon on heidän oikeutensa. 
Tämä koskee kaikilla hallinnonaloilla ja tasoilla tehtäviä päätöksiä ja siten myös 
kunnallista päätöksentekoa. 
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Esitys: 

Laukaan vammaisneuvosto esittää, että sille myönnetään osallistumis-, läsnäolo- 
ja puheoikeus tässä kirjelmässä esitetyissä elimissä, jotta Laukaan 
vammaisneuvosto pystyisi oman toimintasääntönsä puitteissa  
seuraamaan eri vammaisryhmien osallistumista ja sen mahdollistumista, sekä 
voisi aidosti vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon.  

 
Läsnäolo, puhe- ja osallistumisoikeus esitetään astuvan voimaan heti kun 
toimielimet ovat esityksen käsitelleet. Tämän oikeuden toivotaan olevan 
voimassa toistaiseksi, eli pysyväisluonteisesti. 

 
Laukaan kunnan toimielimet, joihin vammaisneuvostosta esitetään valittaviksi 
jäsen/jäsenet ovat: kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, perusturvalautakunta, 
tekninen lautakunta sekä lupa- ja valvontalautakunta.  
 
Vammaisneuvosto esittää, että se valitsisi itse osallistujat eri toimielinten 
kokouksiin vammaisneuvoston jäsenten joukosta. 

 
 
 
 
 Ystävällisesti: 
 
 
 
Laukaassa  _____.______._________  
 
 
 
 
_______________________________ 
                                                                      
Vammaisneuvoston puolesta puheenjohtaja 
               
Mirja Mäki-Kulmala 

 

 

 

 


