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TORNION VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ
Kaupunginhallituksen 1.10.2018 hyväksymä, voimassa 1.1.2019 lähtien

1§ Vammaisneuvoston tarkoitus
Vammaisneuvoston tarkoituksena on parantaa vammaisten kuntalaisten osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia, tehdä esityksiä kunnan toimielinten käsiteltäväksi, antaa lausuntoja ja
toimia asiantuntijana vammaisjärjestöjen ja kaupungin kesken.
2§ Asema
Vammaisneuvosto on sitoutumaton vammaisia koskevien asioiden asiantuntija- ja yhteisöelin, joka
on Tornion kaupunginhallituksen nimittämä ja toimii sen alaisuudessa.
3§ Vammaisneuvoston kokoonpano ja sen valinta
Vammaisneuvostoon kuuluu 10 varsinaista jäsentä ja heidän varajäsenensä, sekä
viranhaltijasihteeri vanhus- ja vammaispalveluista.
Vammaisneuvostoon jäseninä kuuluvat kaupunginhallituksen edustaja, sosiaali- ja
terveyslautakunnan, elämänlaatulautakunnan ja teknisen keskuksen edustaja, Tornion
seurakunnan edustaja, yksi liikuntavammaisten edustaja, yksi näkövammaisten edustaja sekä
neljä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen edustajaa.
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajat sekä kaupunginhallituksen edustajan.
Kaupunginhallitus pyytää sosiaali- ja terveyslautakuntaa, teknistä keskusta, elämänlaatu
lautakuntaa ja seurakuntaa nimeämään edustajan vammaisneuvostoon.
4§ Vammaisneuvoston asettaminen, toimikausi ja jäsenen eroaminen
Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahdeksi
vuodeksi kerrallaan.
Järjestöjäsenet, joista kaksi on vuosittain erovuorossa, valitaan vuosittain sosiaali- ja terveysalan
järjestöjen yhteistyökokouksessa aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sihteeri ilmoittaa valitulle
järjestölle valituksi tulemisen. Mikäli valittu järjestöjäsen ei ota vastaan jäsenyyttä, valitaan tilalle
seuraavana vuorossa oleva järjestöjäsen.
Mikäli vammaisneuvoston jäsen eroaa vammaisneuvostosta, ilmoitetaan asiasta kirjallisesti
vammaisneuvoston puheenjohtajalle tai sihteerille.
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5§ Toiminta
1. Vammaisneuvoston jäsenet tuovat aktiivisesti asioita neuvostoon omista sidosryhmistä ja edistävät kunnan vammaisten ja järjestöjen yhteistoimintaa sekä
seutukunnallista yhteistyötä.
2. Vammaisneuvosto tekee esityksiä kunnan toimielinten käsiteltäväksi, antaa
lausuntoja ja toimii asiantuntijana vammaisjärjestöjen ja kaupungin kesken.
3. Vammaisneuvoston edustajaa voidaan pyytää kuultavaksi lautakuntiin ja valmisteleviin työryhmiin, mikäli asiaan halutaan vammaisneuvoston kanta.
4. Vammaisneuvoston tehtävänä on hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan
kuuluvat kaupunginhallituksen tai muiden toimielinten sille antamat tehtävät.
5. Vammaisneuvosto esittelee kaupunginhallitukselle vuosittain talousarvion,
toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen.
6. Kaupunginhallitus varaa vuosittain talousarvioon määrärahan vammaisneuvoston
toimintaa varten.

6§ Koulutus
Vammaisneuvosto huolehtii tarpeellisten koulutuksien järjestämisestä jäsenilleen.
7§ Kokoukset
Vammaisneuvosto kokoontuu yleisiin kokouksiinsa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Neuvosto voidaan kutsua koolle myös, jos vähintään
puolet varsinaisista jäsenistä niin vaatii. Kutsu on saatettava neuvoston jäsenien
tietoon vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.
Vammaisneuvosto pitää vuosittain 2-4 kokousta sekä kutsuu koolle sosiaali- ja
terveysalan järjestöjen yhteistyökokouksen. Kokouksista laaditaan pöytäkirjat
kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

