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Vihdin vammaisneuvoston jäsenten valinta kaudelle 1.6.2019-31.5.2021
Vammne 27.02.2019 § 2

Kunnanhallituksen 16.11.2015 vahvistaman Vihdin vammaisneuvoston
toimintasäännön mukaan vammaisneuvoston toimikausi on kaksivuotinen.
Toimintasäännön § 3 mukaisesti vammaisneuvosto kutsuu ennen kautensa
päättymistä vammais- ja potilasjärjestöjen edustajat valintakokoukseen, jossa
valitaan seuraavan vammaisneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
järjestöjäsenet varajäsenineen. Jäsenet valitaan eri järjestöistä.
Vammaisneuvosto antaa kokoonpanon tiedoksi kunnanhallitukselle, joka
nimittää vammaisneuvoston.
Nykyisen vammaisneuvoston toimikausi päättyy 31.5.2019 kuitenkin niin, että
toimikausi jatkuu siihen saakka kunnes uusi vammaisneuvosto on valittu.
Kunnanhallitus valitsee vammaisneuvostoon 8 jäsentä ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:
Vammais- ja potilasjärjestöjä edustavista henkilöistä 5 jäsentä ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen. Varajäsen voi edustaa eri järjestöä kuin
varsinainen jäsen. Lisäksi neuvostossa edustettuina on asiantuntijajäsenet:
Perusturvakuntayhtymä Karviainen nimeää yhden asiantuntijajäsenen ja hänelle
varajäsenen, elinvoimapalvelut ja sivistyspalvelut nimeävät kumpikin yhden
asiantuntija jäsenen ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Oheismateriaali

Nykyiset jäsenet ja varajäsenet taustajärjestöineen

Valmistelija

Saara Rahkonen-Rannikko, saara.rahkonen-rannikko(at)vihti.fi, p. 044 767 4706

Ehdotus

Vammaisneuvosto päättää uuden vammaisneuvoston kokoonpanoa koskevan
neuvottelukutsun lähettämisestä, ajankohdasta, menettelystä ja kutsuttavista
vammais- ja potilasjärjestöistä seuraavasti:
1) Vammaisneuvosto kutsuu vammaisneuvoston valintaneuvottelun koolle
yhteen seuraavista kevään kokouksista, jossa samalla neuvottelukokouksen
tuloksena päätetään esitys kunnanhallitukselle uusiksi jäseniksi.
2) Kutsu neuvotteluun lähetetään niille järjestöille, joilla on jäsen tai varajäsen
nykyisessä vammaisneuvostossa sekä julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja
paikallislehdessä siten, että kutsu on avoin kaikille Vihdin alueella toimiville
potilas- ja vammaisjärjestöille.
3) Kokoukseen osallistuvat tahot valmistelevat neuvottelukokoukseen
esityksensä järjestönsä ehdottamaksi jäseneksi ja varajäseniksi ja järjestön
ehdotus pyydetään toimittamaan etukäteen ennen neuvottelukokousta
kunnanviraston kirjaamoon: kunnanvirasto@vihti.fi .
4) Jäsenet valitaan eri järjestöistä. Mikäli kiinnostuneita järjestöjä on enemmän
kuin toimintasäännön mukaan nimettäviä jäseniä ja varajäseniä
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vammaisneuvostoon (yli 10), eikä asia ratkea keskinäisin neuvotteluin,
neuvostossa seuraavalla kaudella edustettuina olevat järjestöt valitaan
arvalla. Samoin arvalla valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, mikäli
valinta paikoille ei ole neuvottelun tuloksena yksimielinen.
5) Valintakokouksessa valitaan myös neuvoston puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti yksimielisesti uuden vammaisneuvoston kokoonpanoa
koskevan neuvottelukutsun lähettämisestä, neuvottelukokouksen ajankohdasta
ja menettelystä seuraavasti:
1) Vammaisneuvoston valintaneuvottelukokous kutsutaan koolle neuvoston
toukokuun kokoukseen (keskiviikkona 22.5.2019, kello 17 alkaen).
Kokoukseen voivat osallistua kaikki Vihdin alueella toimivat potilas- tai
vammaisjärjestöjen edustajat. Kokouksessa päätetään paikalle saapuneiden
järjestön edustajien kesken yhteinen esitys kunnanhallitukselle uusiksi
vammaisneuvoston jäseniksi.
2) kutsu neuvotteluun lähetetään niille järjestöille, joilla on jäsen tai varajäsen
nykyisessä vammaisneuvostossa.
Lisäksi kutsu julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehdessä siten, että
kutsu on avoin kaikille Vihdin alueella toimiville potilas- ja
vammaisjärjestöille.
3) kokoukseen osallistuvat järjestöt valmistelevat neuvottelukokoukseen
esityksensä järjestönsä ehdottamaksi jäseneksi ja varajäseniksi.
Järjestön ehdotus pyydetään toimittamaan etukäteen (maanantaihin 6.5.
mennessä) kunnanviraston kirjaamoon: kunnanvirasto@vihti.fi .
4) Jäsenet vammaisneuvostoon valitaan eri järjestöistä.
Mikäli kiinnostuneita järjestöjä on enemmän kuin toimintasäännön mukaan
nimettäviä jäseniä ja varajäseniä vammaisneuvostoon (yli 10)on, eikä asia
ratkea keskinäisin neuvotteluin, neuvostossa seuraavalla kaudella
edustettuina olevat järjestöt valitaan arvalla. Samoin arvalla valitaan
varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, mikäli valinta paikoille ei synny
neuvottelun tuloksena.
5) Valintakokouksessa valitaan myös neuvoston puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja.

----------------------------------Vammne 22.05.2019 § 9
Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava
vammaisneuvosto. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja
järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus.
Ptk tark.
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Kunnanhallituksen 16.11.2015 vahvistaman Vihdin vammaisneuvoston
toimintasäännön mukaan vammaisneuvoston toimikausi on kaksivuotinen.
Kunnanhallitus (12.6.2017) on edellisen kerran nimennyt vammaisneuvoston
jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2019.
Nykyisen vammaisneuvoston toimikausi päättyy 31.5.2019 kuitenkin niin, että
toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi vammaisneuvosto on valittu.
Neuvosto on päättänyt järjestää toimintasäännön § 3 mukaisen
valintakokouksen ke 22.5.2019 klo 17 ja kutsu kokoukseen on lähetetty
edustettuina oleville yhteisöille sekä ilmoitettu paikallislehdissä.
Neuvoston kokoonpano:
Kunnanhallitus valitsee vammaisneuvostoon 8 jäsentä ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen.
Neuvosto muodostuu toimintasäännön mukaan seuraavasti:
vammais- ja potilasjärjestöjä edustavista henkilöistä valitaan neuvostoon 5
jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Varajäsen voi edustaa eri
järjestöä kuin varsinainen jäsen.
Lisäksi neuvostossa edustettuina on seuraavat asiantuntijajäsenet:
Perusturvakuntayhtymä Karviainen nimeää yhden asiantuntijajäsenen ja hänelle
varajäsenen, Vihdin kunnan elinvoimapalvelujen ja sivistyspalvelujen
palvelukeskukset nimeävät kumpikin yhden asiantuntijajäsenen ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet.
Kokoukseen osallistuvia järjestöjä on pyydetty toimittamaan esityksensä
järjestönsä ehdottamaksi jäseneksi ja varajäseniksi. Järjestöjä on pyydetty
toimittamaan ehdotus etukäteen (viim. 9.5. mennessä) kunnanviraston
kirjaamoon: kunnanvirasto@vihti.fi. Esityksen jätti kuusi (6) järjestöä:
- Lukeva ry
- Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys ry
- Vihdin invalidit ry
- Vihdin reumayhdistys ry
- Länsi-Uudenmaan Hengitysyhdistys ry
- Länsi-Uudenmaan Näkövammaiset ry
Lisäksi asiantuntijaorganisaatiot ovat toimittaneet esityksensä neuvoston
asiantuntijajäseniksi.
Jäsenet vammaisneuvostoon valitaan eri järjestöistä edellä esitetyin perustein
toimintasäännön ja kunnan hallintosäännön mukaisesti. Vammaisneuvoston
jäsenet ja varajäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä, eikä jäsenten
kelpoisuudesta säädetä laissa.
Vammaisneuvosto päättää neuvottelemalla esityksensä neuvoston seuraavan
toimikauden kokoonpanosta valintakokouksessaan ja antaa kokoonpanon
toimintasäännön mukaisesti edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Kunnanhallitus nimittää vammaisneuvoston.
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Valintakokouksessa valitaan myös neuvoston puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja.
Oheismateriaali

- Kunnanhallituksen 16.11.2015 hyväksymä Vihdin vammaisneuvoston
toimintasääntö
- Nykyiset jäsenet ja varajäsenet taustajärjestöineen
- Järjestöjen esitykset vammaisneuvoston kokoonpanoksi kaudelle
1.6.2019-31.5.2021

Valmistelija

Saara Rahkonen-Rannikko, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4706

Ehdotus

Vammaisneuvosto päättää
1) laatia kunnanhallitukselle vammaisneuvoston esityksen Vihdin
vammaisneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi kaudelle 1.6.2019-31.5.2021;
2) valita vammais- ja potilasjärjestöjä edustavista jäsenistään puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan;
3) esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Vihdin vammaisneuvoston
esityksen neuvoston jäsenistä, varajäsenistä sekä puheenjohtajasta ja
varapuheenjohtajasta kaudelle 1.6.2019-31.5.2021;
4) pitää kauden ensimmäisen kokouksen, järjestäytymiskokouksen,
keskiviikkona 25.9.2019 klo 17, Vihdin kunnanvirastolla (koulutusluokka).

Päätös

Vihdin vammaisneuvosto päätti yksimielisesti hyväksyä esityksen ja esittää
kunnanhallitukselle, että se nimeää Vihdin vammaisneuvostoon kaudelle
1.6.2019-31.5.2021 jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan pöytäkirjan liitteen 1 mukaisesti.

Käsittely

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Vihdin vammaisneuvosto keskusteli Vihdin
alueella toimivien vammais- ja potilasjärjestöjen etukäteen toimittamista
esityksistä sekä neuvoston toiminnan tavoitteista ja kunnan kokouskäytänteistä.
Todettiin, että vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet eivät ole kunnan
luottamushenkilöitä, eikä jäsenten kelpoisuudesta siten erikseen säädetä laissa,
mutta neuvosto pyrkii kiinnittämään valinnoissaan huomiota tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuusnäkökulmiin sekä eri järjestöjen tasapuoliseen kohteluun
neuvostossa huomioiden samalla edellisen kauden kokoonpanon ja järjestöjen
omat esitykset.
Neuvosto päätti yksimielisesti, että edellisellä kaudella vain varajäsenissä
edustettuina ollut järjestö Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys ry siirtyy
uudella kaudella varsinaiselle paikalle ja Pertti Virta järjestön nimeämänä
edustajana vammaisneuvoston varsinaiseksi jäseneksi.
Keskustelun aikana jäsen Mauri Jäntti esitti Lukeva ry:n edustajaa Annamari
Pajusta varsinaiseksi jäseneksi. Anja Hukkanen kannatti esitystä. Esitys
hyväksyttiin yksimielisesti.
Jäsen Anja Hukkanen esitti Länsi-Uudenmaan Hengitysyhdistys ry:n edustajaa
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Mauri Jänttiä varsinaiseksi jäseneksi. Annamari Pajunen ja Risto Talonen
kannattivat esitystä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Jäsen Mauri Jäntti esitti, että Anja Hukkanen valitaan varsinaiseksi jäseneksi.
Keskustelun aikana Risto Talonen esitti, että Länsi-Uudenmaan Näkövammaiset
ry on edustettuna varsinaisten jäsenten paikalla, lisäksi Taisto Kauppinen esitti,
että Vihdin Invalidit ry on edustettuna varsinaisen jäsenen paikalla. Keskustelun
aikana Mauri Jäntti veti esityksensä pois. Risto Talosen ja Taisto Kauppisen
esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirsi Palva-aho esitti, että Vihdin reumayhdistys ry:stä valitaan kaksi jäsentä
varajäseniksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti siten, että Anja Hukkanen valitaan
Pertti Virran henkilökohtaiseksi varajäseneksi ja Marja-Riitta Turunen Annamari
Pajusen henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Muiden varajäsenten osalta päätettiin
yksimielisesti, että varajäsen edustaa varsinaisen jäsenen järjestöä: Taisto
Kauppisen henkilökohtainen varajäsen Tarja Rauvala, Mauri Jäntin
henkilökohtainen varajäsen Arto Ågren ja Risto Talosen henkilökohtainen
varajäsen Raili Rändi.
Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti Vihdin kunnan ja Ptky Karviaisen esitykset
varsinaisista jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä seuraavasti:
Varsinainen
Henkilökohtainen
jäsen
varajäsen
Ptky Karviainen sosiaalipalvelupäällikkö Ptky Karviainen
Työikäisten
vammaispalvelut
palvelulinjajohtaja
(Jaana Heinonen)
(Riitta Luosujärvi)
Vihdin kunta
sivistysjohtaja
Sivistyspalvelut (Marjo Ojajärvi)

Vihdin kunta
Elinvoimapalvelut

liikennesuunnittelija
(Laura Kilpeläinen)

Vihdin kunta
Sivistyspalvelut

palvelupäällikkö
varhaiskasvatuspalvelut
(Kirsi Palva-aho)
Vihdin kunta
kaavasuunnittelija
Elinvoimapalvelut (Miia Ketonen)
(Kaavoitus)

Kohdassa 2 Mauri Jäntti esitti, että puheenjohtajaksi valitaan uudelleen
Annamari Pajunen. Anja Hukkanen ja Risto Talonen kannattivat esitystä. Esitys
hyväksyttiin yksimielisesti. Varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mauri
Jäntti.
Neuvosto hyväksyi esityksen kohdassa 3 ja 4 yksimielisesti.
-----------------------------------
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22.05.2019

Ilmoitusasiat
Vammne 22.05.2019 § 10
1) Tiedoksi Uudenmaan vammaisneuvoston kokouspöytäkirja 02/201.
Esityslistan oheismateriaalina.
2) Tiedoksi Kulkukeskuksen (Kuljetukset 2019 -projektin) huhtikuun
projektitiedote. Esityslistan oheismateriaalina.
Ptky Karviaisen edustajan tilannekatsaus kuljetusten kilpailutuksen ja
Kulkukeskusprojektin etenemisestä.
Muut keskusteluasiat aiheesta.
3) Seuraava kokous uudella kokoonpanolla syyskuussa, ke 25.9.2019 klo 17.00
Vihdin kunnanvirastolla.

Ehdotus

Vammaisneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Vihdin vammaisneuvosto hyväksyi esitykset yksimielisesti.

Käsittely

Vihdin vammaisneuvosto kuuli kohdassa 2 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen
edustajan ikäkeskuspäällikkö Raija Salmen ja samalla Kuljetukset 2019
projektiryhmän jäsenen tilannekatsauksen kuljetusten kilpailutuksen ja
kulkukeskuksen kehittämisen etenemisestä sekä kehittäjäasiakasverkoston
tapaamisista. Neuvosto totesi, että valmistelun laadukas eteneminen ja
tilannetiedottaminen on jatkossakin tärkeää. Erityistä huomiota toivotaan myös
kiinnitettävän vammaisten henkilöiden, kehittäjäasiakkaiden ja neuvostojen
lausuntojen huomioimiseen osana projektin valmistelua.
Todettiin, että syksyn ensimmäisessä kokouksessa neuvosto tarkastelee
erityisesti toimintasuunnitelmaa ja toimintasääntöä osana uuden toimikauden
suunnittelua ja toiminnan kehittämistä, mihin jokaiselta jäseneltä toivotaan
esityksiä.
Todettiin lisäksi, että aiempien vuosien vammaispoliittiset ohjelmat on toimitettu
neuvoston jäsenille tutustuttavaksi. Neuvoston jäsenet kokoontuvat halutessaan
syksyllä varsinaisten kokousten ulkopuolella tarkastelemaan aiempia ohjelmia ja
niistä nousevia näkökulmia.

-----------------------------------
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Pöytäkirjan muutoksenhakuohje
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa: § 9-10
Alempana kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainituista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimusohjeet:
Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kunnanvirasto@vihti.fi, seuraavista pykälistä: ----

os. PL 13, 03101 Nummela, käyntiosoite: Asemantie 30, sähköposti:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Jos viranhaltijalla, työntekijällä tai viranhaltija- tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, viranhaltija
tai työntekijä ei voi saattaa sitä oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.
Valitusosoitus: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Kunnallisvalitus, pykälät --- , valitusaika 30 päivää, osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle
os. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hallintovalitus, pykälät --- , valitusaika 30 päivää, osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle
os. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hallintovalitus, pykälät --- , osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle os. PL 204, 65101 Vaasa,
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnanjäsenen katsotaan saanen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa.
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