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OULUN KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ
1 § Vammaisneuvosto on vammaispalvelulain (3.4.1987/380) 13 §:n tarkoittama Oulun
kaupungin ja sen alueella asuvien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden, heidän
järjestöjensä ja omaistensa yhteistyöelin.
2 § Tehtävät
Oulun Vammaisneuvosto
1. edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa
kaupungissa
2. seuraa vammaisten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella
3. seuraa kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa kunnallishallinnon päätöksentekoa
vammaisten kannalta
4. edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa
kunnallishallinnon päätöksentekoon
5. edistää vammaisten henkilöiden yhdenvertaista osallistumista yhteiskunnan
toimintoihin, kuten sosiaali – ja terveyspalveluihin, opetus-, kulttuuri- ja vapaa-ajan
toimintaan.
6. seuraa vammaisille henkilöille tarkoitettujen palveluiden, tukitoimien ja muiden
vammaispoliittisten asioiden kehitystä ja saavutettavuutta kaupungin alueella
7. tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille ja muille toimijoille
vammaisiin liittyvissä asioissa
8. huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta
9. valmistelee vammaisneuvoston toimintakertomuksen sekä seuraavan kauden
toimintasuunnitelman ja talousarvion
10.hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen
määräämät tehtävät
11. kutsuu koolle ennen toimikautensa loppua Oulun kaupungissa toimivien
vammaisjärjestöjen yhteiskokouksen.
3 § Asettaminen ja kokoonpano
Vammaisneuvostossa on kaksitoista (12) kaupunginhallituksen toimikaudekseen
nimeämää jäsentä. Kuusi jäsentä nimetään vammaisjärjestöjen yhteiskokouksen
esityksestä, viisi jäsentä nimetään kaupungin palveluksessa olevista viranhaltijoista tai
työntekijöistä ja yksi jäsen kaupunginhallituksen jäsenistä tai varajäsenistä.
Lisäksi vammaisjärjestöjen yhteiskokouksen esityksestä nimetään kolme varajäsentä,
jotka tulevat jäsenen sijaan nimeämisjärjestyksessä.
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Kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvoston jäsenistä puheenjohtajan
vammaisneuvoston toimikaudeksi vammaisjärjestöjen yhteiskokouksen esityksestä.
Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vammaisneuvoston
toimikaudeksi.
Vammaisneuvoston sihteeri on kaupungin nimeämä viranhaltija.
Vammaisneuvosto on päätösvaltainen kun läsnä on yli puolet jäsenistä (vähintään 7)
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.
Vammaisneuvostolla on oikeus kuulla asiantuntijoita.
Vammaisneuvosto voi tarvittaessa asettaa työryhmiä.
4 § Työvaliokunta
Vammaisneuvosto voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi vammaisneuvoston jäsen.
Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella vammaisneuvoston käsiteltäväksi tulevia
asioita sekä huolehtia vammaisneuvoston antamista tehtävistä.
5 § Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Puheenjohtaja kutsuu koolle vammaisneuvoston kokouksen ja valmistelee kokouksen
yhteistyössä sihteerin kanssa.
6 § Sihteeri
Sihteerin tehtävänä on huolehtia kokoussihteerin tehtävien lisäksi vammaisneuvoston
käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta. Vammaisneuvoston sihteeri toimii
työvaliokunnan sihteerinä.
7 § Talous ja resurssit
Vammaisneuvosto laatii vuosittain toimintakertomuksen sekä seuraavan kauden
toimintasuunnitelman ja talousarvion.
Vammaisneuvoston toiminnasta aiheutuvat kustannukset maksetaan sosiaali- ja
terveyslautakunnan määrärahoista.
Vammaisneuvoston kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet kustannukset ja
kokouspalkkiot maksetaan Oulun kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja
matkustussäännön mukaisesti.
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8 § Kokoukset
Vammaisneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa
varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille viimeistään
seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.
9 § Pöytäkirjat
Vammaisneuvoston kokouksista laaditaan pöytäkirja. Hyväksytyt pöytäkirjat ovat
kaikkien nähtävillä vammaisneuvoston nettisivuilla. Työvaliokunnan kokouksista
laaditaan muistiot.
Pöytäkirjan laatimisessa noudatetaan soveltuvin osin kuntalain ja Oulun kaupungin
hallintosäännön määräyksiä.
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