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Vammaisneuvoston toimintaohjeet

1§ Tarkoitus

Turun vammaisneuvosto on Turun kaupungin ja sen alueella toimivien
vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

2 § Kokoonpano

Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikauttaan
vastaavaksi ajaksi 10 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen
seuraavasti:

Kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvostoon vammaisjärjestöjä
edustavista turkulaisista henkilöistä 5 jäsentä ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen sekä 5 jäsentä ja kullekin henkilökohtainen
varajäsenen kaupungin niistä luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista,
joiden toimialaan vammaisia koskevat asiat lähinnä kuuluvat. Kaupunkia
edustavat jäsenet ja heidän varajäsenensä nimetään kukin eri
hallintokunnasta, jotka pääasiassa edustavat sosiaalitointa,
terveydenhuoltoa, koulutointa, liikuntatointa sekä kiinteistö- ja
rakennustointa.

Kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvoston puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Näistä toinen valitaan vammaisjärjestöjä edustavien
henkilöiden keskuudesta ja toinen kaupungin eri hallintokuntia
edustavista henkilöistä. Puheenjohtajuus vuorottelee toimikausittain
kaupungin hallintokuntien ja vammaisjärjestöjen edustajien välillä.

3 § Tehtävät

Vammaisneuvoston tehtävänä on:

1. edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja
vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa,

2. seurata vammaisten tarpeiden kehitystä kaupungin
alueella,

3. seurata kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa kaupungin
hallinnon päätöksentekoa vammaisten kannalta,

4. edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa
kaupungin hallinnon päätöksentekoon,



5. edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista
yhteiskunnan eri toimintoihin kuten esimerkiksi
koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin,
kulttuuri- ja harrastustoimintaan,

6. seurata vammaisille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien
ja muiden etuuksien kehitystä kaupungin alueella,

7. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja
kaupungin eri viranomaisille vammaisia koskevissa
asioissa,

8. huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta,

9. valmistella seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa ja
antaa toimintakertomus sekä tehdä sosiaalikeskukselle
ehdotus seuraavan vuoden talousarviostaan,

10. hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja
kaupunginhallituksen määräämät tehtävät.

4§ Päätösvaltaisuus

Vammaisneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä
ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä tai varajäsentä ovat läsnä.

5 § Sihteerin tehtävät

Vammaisneuvoston sihteerinä toimii sosiaalilautakunnan määräämä
sosiaalikeskuksen viranhaltija tai työntekijä.

Vammaisneuvoston sihteerin tehtävänä on:

1. vammaisneuvoston sihteerin tehtävät, mukaan lukien
valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtävät,

2. seurata vammaisia koskevien asioiden käsittelyä Turun
kaupungissa,

3. toimia yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa sekä pitää
yhteyttä muihin vammaisneuvostoihin ja vammaishuollon
palveluja järjestäviin viranomaisiin,

4. tiedotus- ja koulutustoiminnan järjestäminen
vammaishuoltoon ja sosiaaliturvaan liittyvistä asioista,

5. suorittaa muut vammaisneuvoston hänelle määräämät
tehtävät.



6 § Erinäisiä määräyksiä

Vammaisneuvosto kutsuu vähintään kaksi kertaa vuodessa pidettävään
yhteistyökokoukseen vammaisjärjestöjen edustajat sekä
vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet.


