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KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 
 
 
1 § 
Tarkoitus 

Kauniaisten vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella asuvien vammaisten 
henkilöiden, heidän omaistensa ja läheistensä sekä kaupungissa toimivien 
vammaisjärjestöjen yhteistyöelin. 
 

2 § 
Valinta ja kokoonpano 

Vammaisneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää 
kaupunginhallitus. Vammaisneuvostossa on kymmenen (10) jäsentä. Neuvoston 
toimikausi on kaksi vuotta. 
 
Kauniaislaiset vammaiset, heidän omaisensa ja Kauniaisissa toimivat vammaisjärjestöt 
nimeävät yhteisesti kuusi (6) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. 
 
Sosiaali- ja terveysvaliokunta nimeää yhden (1) luottamushenkilöjäsenen ja tämän 
henkilökohtaisen varajäsenen. 
 
Kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvostoon kolme (3) viranhaltijajäsentä, joista 
kaksi edustaa sosiaali- ja terveystointa ja yksi yhdyskuntatointa. Sosiaali- ja 
terveystointa edustava toinen jäsen toimii neuvoston sihteerinä. 
 
Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, 
joiden tulee olla vammaisten edustajia. 
 

3 § 
Työvaliokunta 

Vammaisneuvosto voi perustaa itselleen työvaliokunnan, jonka jäseninä ovat 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Työvaliokunta valmistelee kokouksen 
asialistaa, lausuntoja ja muita kirjallisia tehtäviä. 
 

4 § 
Kokouspalkkiot 

Kokouspalkkiot maksetaan kunnan voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti.  
 
5 § 
Kokoontuminen 

Vammaisneuvosto kokoontuu tarpeen mukaan puheenjohtajan tai hänen estyneenä 
ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. 
 

6 § 
Tehtävät 

Vammaisneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialoihin 
päätöksenteon kaikissa vaiheissa. Mahdollisuus vaikuttaa koskee asioita, jotka ovat 
merkityksellisiä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, 
elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisitä toiminnoista suoriutumisen 
taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 
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Vammaisneuvoston tehtävänä on: 
1. edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen 

yhteistoimintaa kaupungissa 
2. edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten 

henkilöiden kannalta sekä seurata kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa 
kunnallishallinnon päätöksentekoa vammaisten kannalta 

3. edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnalliseen 
päätöksentekoon 

4. edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri 
toimintoihin kuten esim. koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, 
kulttuuri- ja harrastustoimintaan 

5. seurata vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan toimintaa 
6. seurata vammaisille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien 

kehitystä kaupungissa 
7. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille 

vammaisia koskevissa asioissa 
8. huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta 
9. valmistella seuraavan vuoden toimintasuunnitelmansa ja antaa vuosittain kertomus 

toiminnastaan kaupunginhallitukselle  
10.  hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat tehtävät. 

 
7 § 
Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuden toteuttaminen  

Kunnan toimielinten tulee kuulla ja pyytää lausuntoja vammaisneuvostolta asioiden 
valmisteluvaiheessa asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden 
hyvinvointiin, elinympäristöön, asumiseen, liikkumiseen tai päivittäisistä toiminnoista 
suoriutumiseen tai tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 
 
Kuulemiset ja keskustelut voidaan toteuttaa perinteisten lausuntopyyntöjen, 
asukastapaamisten tai valiokuntakuulemisten lisäksi myös sähköisiä kanavia ja 
sosiaalisen median mahdollistamia muotoja hyödyntämällä.  

 
8 § 
Voimaantulo 

 Tämä toimintasääntö astuu voimaan 1.9.2017. 
 


