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1) Esteettömyyden edistäminen / Anni Mäkelä

Edellisessä kokouksessaan vammaisneuvosto keskusteli siitä, miten
voisi konkreettisesti lisätä esteettömyyden huomioimista
kunnallisessa toiminnassa yli sektorirajojen erityisesti
uudisrakentamiseen/kiinteistöjen kunnostuksiin liittyen.
Kokouksessa päädyttiin esittämään esteettömyysraatia, josta
seuraavassa asukaslautakunnassa olikin keskustelua.
Kokouksen jälkeen on tullut tietoon, että määrärahoja erillisen
toimielimen kuluihin ole saatavilla. Kun ottaa huomioon, että
ajatellussa raadissa toimisivat vaikeavammaiset itse, on tämä
merkittävä puute.
Myöskään viranomaistyötä (sosiaalityö, fysioterapia) ei voida luvata,
joten ryhmän koordinoinnista ei olisi varmuutta.
Näin ollen vammaisneuvoston tulee miettiä onko erillisen uuden
pysyväisemmän rakenteen, Esteettömyysraadin, esittäminen
perusteltua. On myös syytä miettiä, voisiko esteettömyysraadin tavoitteiden lopputulokseen päästä vammaisneuvoston omaa toimintaa kehittämällä.
Nykyisessä vammaisneuvoston toimintasäännössä esteettömyyden
valvontaa ja edistämistä sinänsä ei mainita. Yksi ratkaisu
tulevaisuutta ajatellen voisikin olla esteettömyyden mainitseminen
tulevan vammaisneuvoston toimintasäännössä. Jos
vammaisneuvostolle annettaisiin erityinen asiantuntijatehtävä
esteettömyyden suhteen, voisi se entistä paremmin toimia tällä
saralla.
Esteettömyyden voisi teemana myös huomioida tulevan vammaisneuvoston jäsenten valinnassa siten, että vammaisneuvostossa tulisi
olla mahdollisimman laajasti käytettävissä eri vammaisuuden lajien
kokemusasiantuntemusta. Olisi myös syytä arvioida, olisiko
vammaisneuvostossa syytä olla tulevaisuudessa mukana teknisen
lautakunnan edustus.
Seloste

Keskustelun aikana koettiin, että tärkeimpänä pidetään nyt vammaisneuvoston oman roolin vahvistamista julkisissa rakennushankkeissa
ja päätöksenteossa. Todettiin, että teknisen lautakunnan jäsenen
edustus vammaisneuvoston jäsenenä olisi hyvä niin kuin esim.
Nokialla on ollut. Näin ollen myös rakennuspuolen osaaminen ja
ajankohtaiset rakennuttamishankkeet ovat tiedossa myös
vammaisneuvostossa hyvissä ajoin, jolloin niihin voidaan ottaa

kantaa ajoissa. Esteettömyys on ollut vahva teema nykyisen vammaisneuvoston toimikaudella, josta toivottaisiin saatavan jotain konkreettista työvälinettä myös tulevan neuvoston toimikaudelle. Laajempaa osaamista ja edustajistoa toivotaan jäsenistöön.
Keskusteltiin myös, että neuvostojen toimintaan ja luottamushenkilöiden osallistumiskustannuksiin tulisi jatkossa varata riittävästi rahaa.
Paljon järjestetään valtakunnallisia ajankohtaisia tapahtumia, joihin
edustus myös Ylöjärveltä olisi suotavaa. Vähimmäiskustannuksina
korvataan matkat ja osallistumismaksut. Todettiin, että kannustimia
neuvostotoimintaa tulisi lisätä, on vaikeaa saada ihmisiä lähtemään
mukaan toimintaan. Kaupungin asettaessa neuvoston, kaupungin
pitää myös turvata riittävät työvälineet ja varat toiminnalle.
Keskustelun jälkeen päätettiin, että
1. Vammaisneuvosto laatii toimenpide-ehdotuksen siitä, millaisin
muutoksin esteettömyys tulisi huomioiduksi jatkuvasti ja
säännöllisesti kunnallisessa toiminnassa yli sektorirajojen.
2. Esteettömyys kirjataan osaksi toimintasääntöä. Vammaisten
henkilöiden liikkuvuus ja esteettömyys tulee ottaa osaksi
jokapäiväistä julkista hallintoa, päätöksentekoa ja toteuttamista.
Vammaiset pitää osallistaa suunnitteluun, tätä varten asiakasraadit
ovat tärkeitä. Esteettömyyden tulee olla osa joka päiväistä elämää,
olla itsestään selvyys kaikessa julkishallinnon päätöksenteossa.
3. Valitaan erilliset esteettömyyshenkilöt, jotka valitaan neuvostosta
edustamaan esteettömyysasioissa kaikissa julkisissa
rakennushankkeissa.
Päätös

Hyväksyttiin.
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