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Kunnanhallitus 12.06.2017 § 203
Kuntalain (410/2015) 5. luvun 28 §:n mukaan 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 toiminnoista suoriutumisen taikka heidän
tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Lainsäädännössä korostetaan vammaisten henkilöiden esittämien tarpeiden ja
näkökohtien huomioon ottamista sekä eri viranomaisten ja vammaisjärjestöjen
välisen yhteistoiminnan merkitystä vammaisten henkilöiden aseman ja
olosuhteiden kehittämisessä. Vammaisneuvoston toimiala on varsin laaja. Se
kattaa kaikki ne kunnan toiminnot, jotka tavalla tai toisella liittyvät vammaisten
ihmisten elämiseen ja arkeen.
Hallintosäännön 11 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto
ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa toimikaudekseen vammaisneuvoston, johon kuuluu 7 jäsentä sekä edustajat kunnan hallintokunnista.
Kunnanhallitus pyytää 31.7.2017 mennessä kunnan alueella vaikuttavia vammaisjärjestöjä esittämään edustajiaan vammaisneuvostoon sekä hallintokuntia
nimeämään omat edustajansa.
Vammaisneuvoston sihteeriksi nimetään sosiaaliohjaaja Kirsti Kaikkonen.
Samalla kunnanhallitus pyytää vammaisneuvostoa sen ensimmäisessä kokouksessa nimeämään edustajansa valtuuston kokouksiin.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:
kunnanjohtaja Sirpa Hakala
puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi
Kunnanhallitus § 308
Vammaisneuvostoon on nimetty seuraavat jäsenet ja edustajat:
Ranuan Kehitysvammaisten Tuki ry on nimennyt vammaisneuvostoon Unto
Karttusen (varalle Kalevi Impiön) ja Kirsi Vähä-Ruonan (varalle Terhi Juutisen).
Ranuan Invalidit ry on nimennyt vammaisneuvostoon Eero Österbergin (varalle
Elsa Pernun) ja Raimo Kivilahden (varalle Paavo Impiön).
Ranuan Mielenterveysyhdistys Kalakaani ry on nimennyt vammaisneuvostoon
Jouko Torvisen (varalle Merja Sarajärven) ja Elina Kuruahon (varalle Jonna
Simontaipaleen).
Ranuan Näkövammaiset on nimennyt vammaisneuvostoon Elli Sääskilahden
(varalle Oili Pekkalan).
Hyvinvointilautakunta on 27.6.2017 § 11 nimennyt vammaisneuvostoon viranhaltijaedustajiksi perusturvasta sairaanhoitaja Raija Huovisen ja sivistystoimesta erityisopettaja Tarja Leskisen sekä luottamushenkilöedustajaksi Ulla Karttusen ja
varalle Arto Johanssonin.
Tekninen lautakunta on 30.6.2017 § 49 nimennyt edustajakseen vammaisneuvostoon Marketta Uimaniemi-Honkasen ja varalle Reijo Sääskilahden.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää vahvistaa vammaisneuvoston kokoonpanon em. ilmoitusten ja päätösten mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

