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NOKIAN KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 

Hyväksytty: Kaupunginhallitus 24.01.2022 § 12 

Voimaantulo: 1.2.2022 

 

1. Vammaisneuvoston tarkoitus 

 

Kaupunginhallitus asettaa kuntalain 28 §:n mukaisesti vammaisten henkilöiden 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vammaisneuvoston. 

Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla 

vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kaupunginhallitus huolehtii vammaisneuvoston 

toimintaedellytyksistä. 

 

Vammaisneuvostolla on 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. 

 

2. Vammaisneuvoston tehtävät 

 

Sen lisäksi, mitä kuntalaissa on säädetty, vammaisneuvoston tehtävänä on 

1. seurata yhteiskunnallista suunnittelua, päätöksentekoa ja toimenpiteitä 

vammaisten kansalaisten osallistumismahdollisuuksien ja yhdenvertaisuuden 

edistämiseksi; 
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2. tehdä aloitteita ja esityksiä viranomaisille sekä antaa lausuntoja kysymyksistä, 

jotka liittyvät vammaisten kansalaisten osallistumismahdollisuuksiin ja 

yhdenvertaisuuteen; 

3. edistää vammaisten henkilöiden, heidän järjestöjensä ja  

viranomaisten yhteistyötä sekä toimia vammaisten kansalaisten 

vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi heitä koskevissa asioissa 

4. seurata vammaisten henkilöiden elinolojen kehitystä Nokian kaupungin alueella 

5. seurata vammaisten henkilöiden elinoloihin vaikuttavaa yhteiskunnan 

päätöksentekoa 

6. edistää vammaisten yhdenvertaista osallistumista yhteiskunnan eri 

toimintoihin, kuten koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, 

asumiseen sekä kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintoihin 

7. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisten henkilöiden 

elämiseen ja suoriutumiseen liittyvissä asioissa 

8. edistää vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa 

9. tehdä yhteistyötä kaupungin hallintokuntien ja muiden organisaatioiden (esim. 

Kela ja seurakunnat) kanssa vammaisten elinolojen parantamiseksi  

10.  järjestää itse ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä toimialaansa liittyviä 

koulutus-, tiedotus- ja kuulemistilaisuuksia. 

 

Vammaisneuvosto on neuvotteleva eli lausuntoja, aloitteita ja esityksiä tekevä 

yhteistyöelin, mutta sillä ei ole talous- eikä päätäntävaltaa. Vammaisneuvosto voi 

tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten 

henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa. 
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3. Vammaisneuvoston kokoonpano 

 

Nokian vammaisneuvoston muodostavat Nokian kaupungin alueella toimivien 

vammaisjärjestöjen ja Nokian kaupungin kunnanhallituksen nimeämät edustajat. 

Vammaisneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Vammaisneuvosto kokoontuu tarpeen 

mukaan. 

 

Nokian kaupunginhallitus valitsee toimikaudeksi vammaisneuvostoon kuusi jäsentä ja 

heille henkilökohtaiset varajäsenet. Vammaisneuvoston jäsenistä ja varajäsenistä 

kolme valitaan Nokian vammaisia ja pitkäaikaissairaita edustavien järjestöjen 

neuvottelukunnan ehdottamista henkilöistä. Vammaisjärjestöjen 

yhteiskokous pidetään ennen toimikauden päättymistä ja kokouskutsu on lähetettävä 

14 vrk ennen kokousta.  

 

Lisäksi vammaisneuvostoon valitaan kolme kaupunginhallituksen nimeämää jäsentä ja 

heidän varajäsenensä. Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka 

edustaa järjestöjä ja varapuheenjohtajan, joka nimetään kaupungin edustajista. 

Vammaisneuvoston sihteerinä toimii perusturvakeskuksen nimeämä 

viranhaltija. Vammaisneuvoston asiakirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa 

sihteeri. 

 

Vammaisneuvosto voi tarvittaessa kutsua kokoukseensa asiantuntijan.  

 

Kaupunki antaa vammaisneuvostolle mahdollisuuden käyttää kaupungin toimisto-, 

yms. palveluita ja osoittaa sihteerinä toimivalle viranhaltijalle riittävän työajan sekä 
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vammaisneuvostolle kokoustilan. Kaupunginhallitus päättää vammaisneuvoston 

kokouspalkkioista. 
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