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VAMMAISNEUVOSTON JA VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ  
 

 

NEUVOSTOJEN KOKOONPANO 
 

Neuvostojen jäseninä on kunnan alueella toimivien yhdistysten edustajat.   
 
Vanhusneuvoston osalta yhdistyksen on edustettava kokemusta ja ikääntyneen väestön 
elämäntilanteen tuntemusta sekä asiakas- ja käyttäjänäkökulmaa.  
  
Vammaisneuvoston osalta yhdistyksen on edustettava kokemusta sairastuneen tai 
vammautuneen väestön elämäntilanteen tuntemusta sekä asiakas- ja käyttäjänäkökulmaa. 
 
Yhdistykset valitsevat edustajansa neuvostoihin ja ilmoittavat valinnan kunnanhallitukselle 
sähköpostilla (kirjaamo@hameenkyro.fi). Myös edustajien vaihdoksista ilmoitetaan 
kunnanhallitukselle.   
 
Neuvoston jäsenmäärää ei ole rajattu. Edustajia on yksi kustakin yhdistyksestä. Yhdistys 
voi nimetä edustajalleen varajäsenen.  
 
Kunnanhallitus saa halutessaan nimetä edustajansa neuvostoihin. Perusturvalautakunta 
saa halutessaan nimetä edustajansa neuvostoihin vuoden 2022 loppuun asti.  
Seurakunta saa halutessaan nimetä edustajansa kumpaankin neuvostoon.   
 
Neuvostot valitsevat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan 
valtuustokauden vaihtuessa. 
 
Kunta osoittaa neuvostoille sihteerin.  
 

 

NEUVOSTOJEN TEHTÄVÄ 
 

Vanhusneuvoston tehtävänä on 
 

1. edistää viranomaisten ja ikääntyneen väestön yhteistoimintaa; 
 

2. seurata kunnallista päätöksentekoa ikääntyneen väestön näkökulmasta; 
 

3. antaa tarvittaessa vanhusneuvostona lausuntoja sekä tehdä ehdotuksia ja aloitteita 
asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, 
osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista 
suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta; 
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4. seurata ja edistää ikääntyneen väestön selviytymistä, osallisuutta ja äänen 
kuulumista kunnan eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja 
terveyspalveluissa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa sekä muissa palveluissa; 
 

5. osallistua ikääntyneen väestön tukemiseksi laadittavan suunnitelman valmisteluun 
sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. 

 
 
Vammaisneuvoston tehtävänä on 
 

1. edistää ja seurata kunnan hallinnon eri palvelualueilla tapahtuvaa toimintaa 
vammaisten henkilöiden kannalta 
 

2. toimia yhteistyöelimenä vammaisten, heidän järjestöjensä ja kunnan kanssa 
 

3. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä 
vammaisten henkilöiden elämisessä. 
 

Neuvoston toimintaa ohjaa valtakunnallinen vammaisten henkilöiden oikeuksien 
neuvottelukunta. 
 

Neuvostoilla ei ole hallintosäännössä määrättyä ratkaisuvaltaa 
 

 

NEUVOSTOA KOSKEVAT KUNNAN SÄÄNNÖT 
 

Neuvostojen kokouspalkkiot määrää hallintosääntö. Neuvoston jäsenet saavat 
kokouspalkkion. Matkakorvauksia ja ansionmenetystä ei korvata.  
Hallintosäännön kokousmenettely on voimassa soveltuvin osin.  
 
 

LÄSNÄOLO-OIKEUS KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSESSA 
 

Kumpikin neuvosto saa valita valtuustoon edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus 

kunnanvaltuuston kokouksessa. 

 

TOIMINTAKERTOMUS 
 

Neuvostot laativat vuosittain toimintakertomukset ja toimittavat ne kunnanhallitukselle.  
 

MÄÄRÄRAHAT 
 

Kunnanhallitus päättää vuosittain käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä 
neuvostojen vuosittaisen toimintarahan. Kokouspalkkioihin on oma määräraha.  
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VOIMAANTULO 
 

Tämä sääntö korvaa aiemmat vanhus- ja vammaisneuvoston säännöt vuodelta 2017.  

Kunnanhallitus hyväksyy säännön 4.10.2021 ja se tulee voimaan heti.  

 

 


