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ESPOON VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

1 Tarkoitus
Espoon vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vammais- ja potilasjärjestöjen,
kaupungin palveluksessa olevien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistoimintaelin.

2 Toimikausi
Kaupunginhallitus asettaa vammaisneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
3 Vammaisneuvoston kokoonpano
Kaupunginhallitus asettaa vammaisneuvostoon puheenjohtajan ja 11 jäsentä sekä kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää varapuheenjohtajan valituista järjestöjäsenistä,
seuraavasti:
- nimeämällä vammais- ja potilasjärjestöjä edustavista henkilöistä puheenjohtajan ja viisi (5)
jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen, sekä nimeämällä varapuheenjohtajan
varsinaisiksi jäseniksi valituista henkilöistä.
- valitsemalla hallintokunnista ja liikelaitoksista kolme (3) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen,
- valitsemalla lautakunnista kolme (3) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Ennen toimikautensa päättymistä vammaisneuvosto tekee esityksen kaupunginhallitukselle uuden
vammaisneuvoston vammais- ja potilasjärjestöjä edustavista henkilöistä vammaisneuvoston
puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, jäseniksi ja varajäseniksi, sekä ehdotuksen niistä
hallintokunnista tai liikelaitoksista sekä lautakunnista, joista toivotaan edustaja
vammaisneuvostoon.
Kaupungin hallintokuntien ja liikelaitosten edustajat valitaan kaupungin palveluksessa olevista
työntekijöistä ja luottamushenkilöt lautakuntien jäsenistä.
Lisäksi kaupunginhallitus nimeää oman edustajansa ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen
vammaisneuvostoon.
Vammaisneuvosto jatkaa toimintaansa kunnes uusi vammaisneuvosto on asetettu.

4 Tehtävät
Vammaisneuvoston tehtävänä on:
1. Edistää viranomaisten, luottamushenkilöiden, vammaisten henkilöiden ja vammais- ja
potilasjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa.

2. Seurata vammaisten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella.
3. Seurata kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa kaupungin hallinnon päätöksentekoa vammaisten
kannalta.
4. Edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkiseen
päätöksentekoon.
5. Edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin,
kuten koulutukseen, työhön, asumiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, sosiaaliturvaan,
kulttuuri- ja harrastustoimintaan sekä muihin kunnallisiin palveluihin.
6. Seurata kaupungin tuottamien, vammaisille henkilöille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja
muiden etuisuuksien kehitystä ja tiedottaa hallintokuntien myötävaikutuksella,
vammais- ja potilasjärjestöille vammaispalvelujen ja tukitoimien kehityksestä ja saatavuudesta.
7. Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että rakennettu ympäristö, julkiset
tilat, julkinen liikenne, asunnot, liike- ja toimitilat soveltuvat niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky
liikkua, toimia ja suunnistautua on iän, vamman tai sairauden johdosta rajoittunut.
8. Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille vammaisia
koskevissa asioissa.
9. Huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta yhdessä kaupungin työntekijöiden kanssa.
10. Valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä antaa toimintakertomus.
11. Hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät
tehtävät.

5 Kokoukset
Vammaisneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta vähintään kuusi kertaa vuodessa.

6 Sihteerin tehtävät
Vammaisneuvoston sihteerin tehtävät hoitaa vammaisasiamies tai hänen estyneenä ollessaan
kokouksessa valittu henkilö.

7 Erinäisiä määräyksiä
Vammaisneuvosto kutsuu vammais- ja potilasjärjestöjen edustajat ainakin kahdesti vuodessa
pidettävään vammaisneuvoston neuvottelukunnan kokoukseen, jossa joka toinen vuosi (pariton
vuosi) kevätkokouksessa käsitellään vammaisjärjestöjä edustavien ehdokkaiden nimeämistä
vammaisneuvostoon seuraavaa toimikautta varten.
Vammaisneuvoston neuvottelukunnan kokoukseen kutsuttavilla vammais- ja potilasjärjestöillä
tulee olla espoolaisia jäseniä ja toimintaa Espoon alueella.
Järjestöjen ajantasaista listaa pitää vammaisasiamies.

8. Voimaantulo
Tämä vammaisneuvoston toimintasääntö tulee voimaan 13.11.2017.

