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Hyväksytty Vammaisneuvoston Neuvottelukunnassa 21.11.2017
ESPOON VAMMAISNEUVOSTON NEUVOTTELUKUNNAN TOIMIOHJE
(päivitetty 21.11.2017)
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Espoon vammaisneuvoston neuvottelukunnan muodostavat rekisteröidyt vammais- ja
potilasjärjestöt, joilla on toimintaa Espoossa.
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Vammaisneuvoston neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja tukea vammaisneuvoston
toimintaa.
Neuvottelukunta valitsee vammaisneuvoston puheenjohtajan ja vammaisneuvostossa edustettuina
olevat järjestöjen edustajat ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä varapuheenjohtajan
valituista järjestöedustajista.
Neuvottelukunta valitsee itselleen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.
3
Kullakin järjestöllä on vain yhdellä järjestöä edustavalla henkilöllä äänioikeus neuvottelukunnan
kokouksissa.
Em. äänioikeutettu henkilö voi edustaa valtakirjalla vain yhtä järjestöä neuvottelukunnan
kokouksessa.
Neuvottelukunnan kokouksissa puhetta johtaa neuvottelukunnan puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Tarvittaessa kokouksen toimihenkilöt voidaan valita läsnäolijoista.
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Neuvottelukunnan kokoukset
Vammaisneuvoston neuvottelukunnalla on kaksi varsinaista kokousta vuodessa, kevätkokous
huhti-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.
Tarvittaessa vammaisneuvosto voi kutsua koolle ylimääräisen neuvottelukunnan kokouksen.
Kevätkokouksessa käsiteltäviä asioita ovat:
- Vammaisneuvoston toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta
- Vammaisneuvoston esitykset kaupungin seuraavan vuoden talousarvioon.
- Vammaisneuvoston valmistelemat mahdolliset muut asiat.
- Järjestöjen esittämät asiat jotka on toimitettu kirjallisesti vammaisneuvostolle
maaliskuun alkuun mennessä ja jotka on tarkoitettu käsiteltäväksi vammaisneuvoston
neuvottelukunnassa ja jotka vammaisneuvosto on valmistellut.
Lisäksi kevätkokouksessa joka toinen vuosi (pariton vuosi) tehdään seuraavat valinnat:
- Valitaan vammaisneuvoston puheenjohtaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen
jäsenjärjestöjen asettamista ehdokkaista seuraavaksi kaksivuotiseksi toimikaudeksi.
- Valitaan vammaisneuvoston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet jäsenjärjestöjen
asettamista ehdokkaista seuraavaksi kaksivuotiseksi toimikaudeksi.
- Valitaan vammaisneuvoston varapuheenjohtaja valituksi tulleiden vammaisneuvoston
järjestöjäsenien joukosta seuraavaksi kaksivuotiseksi toimikaudeksi.
- Valitaan vammaisneuvoston neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri
jäsenjärjestöjen asettamista ehdokkaista seuraavaksi kaksivuotiseksi toimikaudeksi.
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- Valitaan ne hallintokunnat, liikelaitokset ja lautakunnat, joista Vammaisneuvosto esittää
Kaupunginhallitukselle valittavaksi jäsenet ja varajäsenet vammaisneuvostoon seuraavaksi
kaksivuotiskaudeksi

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
- Vammaisneuvoston seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
- Vammaisneuvoston valmistelemat mahdolliset muut asiat
- Järjestöjen esittämät asiat jotka on kirjallisesti toimitettu vammaisneuvostolle
syyskuun alkuun mennessä ja tarkoitettu käsiteltäväksi vammaisneuvoston neuvottelukunnassa ja
jotka vammaisneuvosto on valmistellut.
Vammaisneuvoston neuvottelukunnan kokouksiin voidaan kutsua järjestöjen, kaupungin ja muiden
tahojen edustajia tiedottamaan tai alustamaan keskustelua.
Vammaisneuvoston neuvottelukunnan kokousten koollekutsuja on vammaisneuvosto.
Neuvottelukunnan kokoukseen kutsutaan myös vammaisneuvosto.
Vammaisneuvosto voi kutsua neuvottelukunnan koolle aina tarvittaessa.
Neuvottelukunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat neuvottelukunnan kokousten
valmisteluun.
Kokouskutsut on toimitettava 30 päivää ennen kokousta neuvottelukuntaan kuuluville järjestöille.
Kutsu toimitetaan ensisijaisesti sähköpostina, ja se voidaan julkaista kaupungin lehdessä ja
internet-sivuilla.
Järjestöjen tulee huolehtia siitä, että järjestön tai järjestöä neuvottelukunnassa edustavan henkilön
yhteystiedot ovat vammaisneuvoston käytettävissä ja ajan tasalla.
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Valintamenettely valittaessa jäsenjärjestöjen edustajia vammaisneuvostoon.
Voimassa olevan vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan Espoon vammaisneuvostossa on
puheenjohtaja, viisi vammais- ja potilasjärjestöjä edustavaa jäsentä sekä kullekin
henkilökohtainen varajäsen.
Lisäksi vammaisneuvoston varapuheenjohtajana toimii vammaisneuvoston varsinaisten
järjestöjäsenien joukosta valittu varapuheenjohtaja.
Kukin jäsenjärjestö voi asettaa vain yhden ehdokkaan äänestettäessä puheenjohtajaa, jäseniä ja
henkilökohtaisia varajäseniä. Näin turvataan monipuolinen järjestötausta valituille henkilöjäsenille.
Valitaan vammaisneuvostolle ensin puheenjohtaja, ja sen jälkeen viisi (5) varsinaista jäsentä
vammais- ja potilasjärjestöjen ehdokkaista.
Valitaan vielä kuusi (6) henkilökohtaista varajäsentä.
Valitaan vielä vammaisneuvoston varapuheenjohtaja valituksi tulleiden vammaisneuvoston
järjestöjäsenien joukosta.
Vammaisneuvoston puheenjohtajan vaalissa valituksi tulemiseen tarvitaan ehdoton enemmistö.
Jos henkilövalinta ei ole yksimielinen käydään vaali suljetuin lipuin.
Mikäli vaalissa kukaan ei saa ehdotonta enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden eniten ääniä
saanee välillä. Vaalissa annettujen äänten mennessä tasan valinnan ratkaisee arpa.
Valitaan vammaisneuvoston neuvottelukunnalle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.
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Kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvoston kokoonpanon toimikautensa päättävän
vammaisneuvoston esityksestä.
Vammaisneuvoston järjestöjäsenten kotipaikan on oltava Espoo.
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Tämä vammaisneuvoston neuvottelukunnan toimintaohje tulee voimaan Vammaisneuvoston
Neuvottelukunnan syyskokouksessa 21.11.2017.

