
HIRVENSALMEN KUNTA 

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO 

TOIMINTASÄÄNTÖ 

1. Toiminnan tarkoitus 

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti 

ikääntynyttä väestöä ja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa. 

 

2. Kokoonpano ja toimintakausi 

Kunnanhallitus asettaa vanhus- ja vammaisneuvoston ja nimeää 6 varsinaista jäsentä, jotka 

kunnanhallitus nimeää vanhus- ja vammaisjärjestöistä ja muiden ikääntyneitä/vammaisia 

edustavien järjestöjen esityksestä. Varsinaisten jäsenten lisäksi kunnanhallitus nimeää oman 

edustajansa ja ESSOTE oman edustajansa. Neuvoston jäsenet valitaan kunnanhallituksen 

toimikaudeksi.  

Neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii 

ESSOTE:n nimeämä henkilö.  

 

3. Kokoukset 

Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Vanhus- ja vammaisneuvoston 

koollekutsujana toimii sihteeri.   

 

Neuvoston kokouksiin voidaan kutsua eri alojen asiantuntijoita. 

 

 

4. Vanhus- ja vammaisneuvoston asema kunnan organisaatiossa 

Vanhus- ja vammaisneuvosto ei ole kuntalaissa tarkoitettu kunnan virallinen toimielin, joten 

neuvoston jäsenet eivät muodollisesti ole kunnan luottamushenkilöitä.  

 

5. Toimintaperiaatteet 

- Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, ikäihmisten, vammaisten sekä 

eläkeläis-, vanhustyö- ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten ja 

vammaisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen ja kuntaa koskevaan seudulliseen 

päätöksentekoon. 

- Vanhus- ja vammaisneuvosto pyrkii myös edistämään ikäihmisten ja vammaisten selviytymistä eri 

toiminnoissa, kuten asumisessa, liikenteessä, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä 

kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa. 

- Vanhus- ja vammaisneuvosto seuraa ikäihmisten ja vammaisten näkökulmasta kunnan ja kuntaa 

koskevaa seudullista päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja 

muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi. 

- Vanhus- ja vammaisneuvosto vaikuttaa myös ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että 

julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin. 



- Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on omalla toiminnallaan edistää kunnan väestön, eri-

tyisesti ikääntyneiden ja vammaisten omaehtoista toimintakyvyn ylläpitämistä sekä terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämistä. 

- Vanhus- ja vammaisneuvosto tekee  aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viran-omaisille ja 

muille tahoille ikäihmisiä ja vammaisia koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muita vanhus- ja 

vammaisneuvoston toimialaan liittyviä tehtäviä. 

 

 

6. Toimintaedellytykset 

Kunta varaa talousarviossa yleishallinnon tulosalueelle vuosittain määrärahan vanhus- ja vam-

maisneuvoston jäsenten kokouspalkkioihin. Kokouspalkkioiden maksamisessa noudatetaan kunnan 

luottamushenkilöiden palkkiosääntöä. Lisäksi kunta varaa erillisen määrärahan vanhus- ja 

vammaisneuvoston käyttöön vuodessa. Määrärahan suuruus on 500 euroa. Päätökset määrärahan 

käytöstä tekee kunnanjohtaja tai hallintojohtaja vanhus- ja vammaisneuvoston esityksestä. 

Kunta osoittaa tarvittaessa neuvostolle kokoustilat käyttöön. 

 


