
 
 
 
 

 
Raahen kaupungin vammaisneuvoston toimintasääntö 
 
 
Hyväksytty Raahen kaupunginhallitus 21.1.2013 § 53. 
 
Voimaantulo 21.1.2013. 
 
 
 
1 § Tarkoitus Raahen kaupungin vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella 

toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjär-
jestöjen yhteiselin kaupungissa. 

 
2 § Kokoonpano Raahen kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvoston jäsenet ja va-

rajäsenet vammaisjärjestöjen esittämistä raahelaisista henkilöistä ja 
nimeää vammaisneuvostolle puheenjohtajan sekä varapuheenjohta-
jan vammaisjärjestöjen yhteiskokouksen esittämistä vammaisjärjestö-
jä edustavista henkilöistä. 

 
 Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja yhdestä järjestöstä 

voi samanaikaisesti olla edustajana vain yksi jäsen. 
 
 Jokaisella raahelaisella vammaisjärjestöllä on oikeus nimetä edusta-

jansa vammaisneuvostoon. 
 
 Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvostoon oman edustajansa ja 

pyytää hyvinvointikuntayhtymää nimeämään edustajansa, sekä vel-
voittaa palvelukeskuksia nimeämään kunkin yhden oman edustajan ja 
varaedustajan vammaisneuvostoon. Palvelukeskusten ja hyvinvointi-
kuntayhtymän edustajat voivat olla joko viranhaltijoita tai luottamus-
henkilöitä, kuitenkin niin, että vähintään yksi jäsen on viranhaltija. 

 
 Puheenjohtajan ja vammaisjärjestöjen jäsenten toimikausi on kaksi 

vuotta. Palvelukeskusten edustajien toimikausi on sama kuin valtuus-
tokausi, eli neljä vuotta. Yhtäjaksoisesti toimikausi voi jatkua enintään 
kaksi kautta. 

 
 Vammaisneuvosto voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijajäseniä tar-

peen mukaan. 
 
3 § Vammaisjärjestöjen yhteiskokous 
 
 Vammaisjärjestöjen yhteiskokous pidetään loka-marraskuussa. Ko-

kouksessa käsitellään vammaisneuvoston tulevaa toimintaa ja teh-
dään tarvittaessa aloitteita. 

 
 Yhteiskokouksen kutsuu koolle vammaisneuvoston puheenjohtaja. 
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 Kokouskutsu on lähetettävä järjestöille ja muille kokoukseen kutsutta-

ville viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta. 
 
 Yhteiskokouksessa on jokaisella järjestöllä yksi ääni. 
 
 Vammaisjärjestöjen yhteiskokous tekee esityksensä kaupunginhalli-

tukselle edustajien ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valit-
semisesta vammaisneuvostoon erovuorossa olevien tilalle ottaen 
huomioon toimintasäännön määräykset. 

 
4 § Vammaisneuvoston tehtävänä on 
 

1. edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjär-
jestöjen yhteistoimintaa Raahen kaupungissa 
 

2. lisätä tietoa ja ymmärrystä vammaisten henkilöiden tarpeista ja 
elinolosuhteista 

 
3. edistää kunnan yleisiin oloihin vaikuttavaa kunnallista päätök-

sentekoa vammaisten kannalta 
 

4. edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja 
vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon 

 
5. edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yh-

teiskunnan eri toimintoihin, kuten koulutukseen, työhön, asumi-
seen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, kulttuuriin ja va-
paa-aikaan 

 
6. edistää vammaispalvelujen tilannetta ja kehittymistä kaupungin 

alueella 
 

7. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan eri vi-
ranomaisille vammaisten näkökulmasta 

 
8. tiedottaa käsittelemistään asioista 

 
9. laatia vuosittain selvitys toiminnastaan kaupunginhallitukselle ja 

vammaisjärjestöjen yhteiskokoukselle. 
 
5 § Sihteerin tehtävät 
 
 Vammaisneuvoston sihteerinä toimii Raahen kaupunginhallituksen 

nimeämä henkilö. 
 
 Vammaisneuvoston sihteerin tehtävänä on: 
 

1. toimia vammaisneuvoston kokousten sihteerinä, ja tiedottaa 
päätöksistä asianosaisille 
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2. valmistella yhdessä puheenjohtajan kanssa vammaisneuvoston 
kokouksessa käsiteltävät asiat. 

 
6 § Kokoukset Vammaisneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä 

ollessa varapuheenjohtajan kutsusta vähintään neljä kertaa kalenteri-
vuodessa. 

 
 Vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja 

tai varapuheenjohtaja ja 5 jäsentä palvelukeskusten ja hyvinvointikun-
tayhtymän edustajat mukaan lukien. 

 
 Vammaisneuvoston asiakirjat allekirjoittavat puheenjohtaja tai vara-

puheenjohtaja ja sihteeri. 
 
 Vammaisneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiot kunnallisen 

palkkiosäännön mukaan. Kokouspalkkio voidaan maksaa myös 
vammaisneuvoston nimeämille työryhmille, mikäli työryhmän kokoon-
tuminen ei sovi vammaisneuvoston kokousaikatauluun. 

 
7 § Menettelytavat Muilta osin vammaisneuvostoon sovelletaan kunnallisia menettelyta-

pasäännöksiä. 
 
8 § Voimaantulo Tämä toimintasääntö tulee voimaan, kun kaupunginhallitus on hyväk-

synyt sen. 
 


