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1. Tarkoitus 

Vanhus- ja vammaisneuvosto on Iin kunnan ja kunnan alueella toimivien 

eläkeläis-, vammais- ja pitkäaikaissairaiden järjestöjen sekä muiden vanhusten, 

vammaisten ja pitkäaikaissairaiden parissa toimivien lakisääteinen ja 

pysyväisluontoinen yhteistyöelin. Toiminta perustuu lakiin (vanhuspalvelulaki § 

11, vammaispalvelulaki § 14, kuntalaki 217 §). Vanhus- ja vammaisneuvoston 

kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää hallintosäännön 

12 §:n mukaan kunnanhallitus. 

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, eläkeläis-, 

vammais- ja pitkäaikaissairaiden järjestöjen yhteistoimintaa ja edesauttaa 

vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden vaikuttamista päätöksentekoon 

heitä koskettavissa asioissa. 

 

2. Tehtävät 

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on 

 valvoa, että ikääntyville, vammaisille ja pitkäaikaissairaille tärkeissä 

kysymyksissä, erityisesti heille tarkoitettujen palveluiden, tukitoimien ja 

muiden etuuksien järjestämisessä sekä niiden saatavuuden 

parantamisessa, otetaan huomioon ko. ryhmien edustajien 

asiantuntemus. 

 edistää aktiivisesti vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden 

mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon. 

 seurata vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palvelutarpeiden 

kehitystä ja palveluiden tasoa. 

 toimia neuvoa antavana elimenä, tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa 

lausuntoja vanhuksia, vammaisia ja pitkäaikaissairaita koskevissa 

asioissa. 

 vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset ja 

yksityiset tilat soveltuvat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden 

liikunta- ja toimintakyky on iän, vamman tai sairauden vuoksi rajoittunut. 

 edistää vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tasa-arvoista 

osallistumista muiden väestöryhmien kanssa yhteiskunnallisiin 



 

  

toimintoihin, kuten koulutukseen, sosiaalipalveluihin, terveydenhoitoon, 

kulttuuri- ja vapaa-ajantapahtumiin sekä muihin palveluihin. 

 edistää osaltaan kunnan väestön omaehtoista toimintakyvyn ylläpitämistä 

ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. 

 kutsua kunnan alueella toimivat eläkeläis-, vammais- ja pitkäaikais-

sairaiden järjestöt vähintään kerran vuodessa yhteistyö- ja neuvottelu-

tilaisuuteen. 

 edistää sukupolvien välistä vuoropuhelua. 

 tiedottaa käsittelemistään asioista. 

 valmistella vuosittain toimintasuunnitelma ja toimintakertomus. 

 hoitaa muut toimialaan kuuluvat kunnanhallituksen määräämät tehtävät. 

 

3. Kokoonpano ja toimikausi 

Kunnanhallitus nimeää korkeintaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja heille 

henkilökohtiaset varajäsenet neljän vuoden toimikaudeksi kerrallaan. 

Eläkeläisjärjestöt esittävät nimettäväksi viisi (5) jäsentä sekä heille 

henkilökohtiaset varajäsenet, veteraanijärjestöt yhden (1) varsinaisen jäsenen ja 

hänelle varajäsenen, vammais- ja pitkäaikaissairaiden järjestöt kolme (3) 

jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallitus nimeää neuvoston 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan eläkeläisjärjestöjen ehdotuksesta. 

 

Neuvoston sihteerinä toimii kunnanhallituksen nimeämä kunnan työntekijä. 

 

Neuvosto kutsuu kokouksiinsa asiantuntijoita vanhusten, vammaisten ja 

pitkäaikaissairaiden parissa toimivien keskuudesta (Oulunkaari, seurakunta ja 

kunnan eri toimialat). 

 

4. Kokoukset 

Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä 

ollessa varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Neuvosto 

on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä 

(4) muuta jäsentä tai varajäsentä on paikalla. 

 



 

  

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat neuvoston nimen-

kirjoittajina toimivat puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja sihteeri. Vanhus- ja 

vammaisneuvoston pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivulla. 

 

5. Resurssit 

Iin kunta varaa talousarviossaan määrärahan vanhus- ja vammaisneuvoston 

toimintaedellytysten turvaamiseen. Määräraha käytetään vuotuisen toiminta-

suunnitelman mukaiseen toimintaan. Määrärahojen käytöstä vastaa 

hyvinvointijohtaja vanhus- ja vammaisneuvoston esityksestä. 

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille maksetaan Iin kunnan palkkiosääntöön 

perustuva kokouspalkkio matkakuluineen. 


