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ISONKYRÖN KUNNAN VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

1 § Toiminnan tarkoitus
Isonkyrön kunnan vammaisneuvosto on asetettu Kuntalain mukaisesti
varmistamaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Vammaisneuvosto toimii kunnan ja sen alueella asuvien
vammaisten ja pitkäaikaissairaiden sekä heidän omaistensa ja järjestöjen
yhteistyöelimenä.
2 § Vammaisneuvoston asettaminen ja kokoonpano
Kunnanhallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi
kahdeksan (8) jäsentä.
Jäsenistä kuusi (6) valitaan alueella toimivien vammaisjärjestöjen edustajista.
Vammaisjärjestöt tekevät jäsenistä esityksen kunnanhallitukselle. Jäsenten tulee
edustaa mahdollisimman monipuolisesti Isossakyrössä toimivia vammaisten ja
pitkäaikaissairaiden järjestöjä. Kunnanhallitus nimeää vammaisneuvostoon kunnan
edustajaksi kaksi (2) jäsentä.
Kunnanhallitus nimeää puheenjohtajan. Neuvosto valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan ja sihteerin neuvoston muista jäsenistä.
Mikäli vammaisneuvoston jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, valitsee
kunnanhallitus uuden jäsenen tai varajäsenen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.
3 § Oikeus osallistua ja päättää kunnan asioista
Kuntalain mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua
ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Vammaisneuvosto on kuntalain mukainen
vaikuttamistoimielin, joka kunnanhallituksen on asetettava vammaisväestön
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja huolehdittava
sen toimintaedellytyksistä.
Kunnan toimialojen tulee antaa vammaisneuvostolle riittävästi tietoa ja varata
vaikuttamismahdollisuus päätösten valmistelussa sekä antaa hyvissä ajoin tiedot
ajankohtaisista hankkeista.
4 § Isonkyrön vammaisneuvoston tehtävät
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•

Edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen
yhteistoimintaa kunnassa

•

Seuraa vammaisten henkilöiden tarpeiden kehitystä kunnan alueella

•

Seuraa kunnan yleisiin oloihin vaikuttavaa kunnallishallinnon päätöksentekoa
vammaisten kannalta

•

Edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa
kunnallishallinnon päätöksentekoon

•

Edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri
toimintoihin, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan

•

Seuraa vammaisille henkilöille tarkoitettujen palveluiden, tukitoimien ja muiden
etuuksien kehitystä kunnan alueella

•

Tekee aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja kunnan eri viranomaisille
vammaisuuteen liittyvissä asioissa

•

Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta

•

Vammaisneuvostolla on vuosittain käytettävissä määräraha toiminnan
järjestämiseksi. Perusturvalautakunta määrittää vuosittaisen vammaisneuvoston
toimintarahan talousarviota tehdessään

5 § Kutsuminen ja päätösvaltaisuus
Vammaisneuvosto päättää kokoustensa ajan ja paikan. Puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja kutsuu koolle vammaisneuvoston kokouksen ja valmistelee
kokouksen. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen
tarpeelliseksi tai kun enemmistö vanhusneuvoston jäsenistä tekee puheenjohtajalle
esityksen sen pitämisestä.
Vammaisneuvosto voi tarvittaessa pyytää kokouksiinsa asiantuntijoita.
6 § Kokousmenettely
Neuvoston kokousmenettelyistä on voimassa soveltuvin osin ne määräykset, jotka
kuntalaissa ja kunnan hallintosäännössä on todettu. Neuvostolla on oikeus kuulla
asiantuntijoita.
7 § Neuvoston ratkaisuvalta
Vammaisneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa
voivat antaa neuvoston toimialaan kuuluvan lausunnon tai kannanoton, mikäli
neuvosto ei kokoonnu ennen lausunnon antamiselle annetun määräajan
umpeutumista.
Vammaisneuvosto laatii vuosittain toimintakertomuksen sekä seuraavan vuoden
toimintasuunnitelman ja talousarvion.
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8 § Pöytäkirjat
Vammaisneuvoston kokouksista laaditaan pöytäkirja. Tarkastettu pöytäkirja
toimitetaan arkistoitavaksi perusturvaosastolle.

9 § Palkkiot
Vammaisneuvoston jäsenten palkkioista ja muista korvauksista määrätään kunnan
hallintosäännössä.

10 § Voimaantulo
Toimintasääntö tulee voimaan 1 .7.2020.

