
Vammaisneuvoston toimintasääntö 2017–2020 

1 § 

Loviisan vammaisneuvosto on Loviisan kaupungin ja sen alueella toimivien 
vammaisjärjestöjen ja yhteisöjen pysyväisluonteinen yhteistyöelin. 

2 § 

Vammaisneuvosto toimii vammaispalvelulain tarkoittamana vammaisneuvostona ja sen 
tehtävänä on 

1. edistää ja seurata eri hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten 
näkökulmasta sekä edistää Loviisan kaupungin ja vammaisjärjestöjen ja -
yhteisöjen välistä toimintaa 

2. vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden 
riittävyydestä ja soveltuvuudesta myös vammaisille henkilöille sekä edistää 
vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja osallistumismahdollisuuksia 

3. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia henkilöitä, heidän 
perheitään ja elinolojaan koskevissa asioissa 

4. edistää osaltaan vammaisia henkilöitä, heidän elinolojaan ja heille tarkoitettuja 
palveluja koskevaa tiedottamista ja tiedonkulkua. 

Lisäksi vammaisneuvoston tehtävänä on vähintään kerran vuodessa kutsua kokoon 
Loviisan alueella toimivien vammaisjärjestöjen edustajat ja tarvittaessa auttaa 
vammaisjärjestöjä käytännön järjestelyissä liittyen näiden ehdokkaiden nimeämiseen 
vammaisneuvoston jäseniksi seuraavalle toimikaudelle. 

3 § 

Vammaisneuvostoon kuuluu kuusi jäsentä. Kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvostoon 

 neljä (4) eri vammaisjärjestöä, jotka itse nimeävät edustajansa ja näille 
varahenkilöt. Vammaisjärjestöjen tulee edustaa mahdollisimman laajasti 
erityyppisiä vammaisia henkilöitä. 

 yhden (1) kaupungin luottamushenkilön ja hänen varahenkilönsä 
 yhden (1) edustajan niistä kaupungin keskuksista, joiden toimialaan vammaisia 

koskevat asiat lähinnä kuuluvat. 

Vammaisneuvostolla on oikeus tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. 

Jäsenten toimikausi on neljä vuotta.  

4 § 

Kaupunginhallitus määrää vammaisneuvostolle puheenjohtajan. 

Vammaisneuvosto valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. 



Vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä. 

Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. 

5 §  

Kaupunginhallitus määrää vammaisneuvostolle sihteerin. 

Sihteerin tehtävänä on yhdessä puheenjohtajan kanssa valmistella vammaisneuvoston 
käsiteltäviksi tulevia asioita ja huolehtia kokoussihteerin tehtävistä. 

6 § 

Vammaisneuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

Vammaisneuvosto kokoontuu puheenjohtajan, tai tämän estyneenä ollessa 
varapuheenjohtajan, kutsusta. Lisäksi sihteeri on velvollinen kutsumaan 
vammaisneuvoston koolle aina kun vammaisneuvoston jäsenistä vähintään puolet katsoo 
sen tarpeelliseksi. 

Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. 

7 § 

Vammaisneuvoston pöytäkirjat, kirjeet ja toimituskirjat allekirjoittaa kokouksen 
puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. 

8 § 

Muilta osin noudatetaan kuntalain säännöksiä sekä muita sen nojalla annettuja ohjeita ja 
määräyksiä. 

9 § 

Kokouksista maksetaan Loviisan kaupungin hallintosäännön mukaiset kokouspalkkiot. 


