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LAUKAAN KUNNAN VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ  
 
1§ Tarkoitus 
Laukaan kunnan vammaisneuvosto on kunnan ja kunnassa asuvien erityisryhmiin kuuluvien 
henkilöiden, heidän omaistensa ja kunnan alueella toimivien erityisryhmiä edustavien järjestöjen 
yhteistyöelin kunnassa. 
 
Erityisryhmillä tarkoitetaan tässä säännössä ryhmiä joiden päivittäistä elämistä rajoittaa mm. 
pitkäaikaissairaus, liikkumisrajoite, toimintakyvyn haitta, muu vamma tai käytössään on liikkumi-
sen apuväline.  

 
2 § Säännöt 
Vammaisneuvosto toimii Laukaan kunnan hallintosäännön mukaisesti, niiltä osin kuin tässä 
säännössä ei ole määrätty. Kunnanhallitus hyväksyy vammaisneuvostolle toimintasäännön. 

 
3 § Kokoonpano ja päätösvaltaisuus 
Kunnanhallitus nimeää vammaisneuvostoon viisi-kahdeksan (5-8) jäsentä. 
Vammaisneuvoston jäseninä ovat kaksi-viisi (2-5) eri erityisryhmiä edustavaa jäsentä, 
yksi (1) Laukaan seurakunnan edustaja, yksi (1) perusturvalautakunnan nimeämä edus-
taja ja yksi (1) kunnanhallituksen nimeämä edustaja. Kaikille jäsenille voidaan valita 
henkilökohtainen varajäsen. 
 
Vammaisneuvosto nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tar-
vittaessa vammaisneuvosto voi valita väliaikaisen puheenjohtajan, jos puheenjohtajalla 
tai varapuheenjohtajalla on este olla läsnä kokouksessa. Kunnanhallitus nimeää yhden 
viran- tai toimenhaltijan vammaisneuvostolle sihteeriksi. Vammaisneuvosto voi myös 
valita keskuudestaan väliaikaisen sihteerin. 
 
Laukaan kunnan hallintokunnat nimeävät asiantuntijaedustajat ja näille varaedustajat 
vammaisneuvostoon. Eri hallintokunnilla voi olla yhteinen edustaja, mutta kuitenkin niin, 
että riittävä asiantuntemus on neuvoston käytettävissä. Hallintokuntien edustajat eivät 
ole vammaisneuvoston jäseniä, mutta heillä on osallistumis- ja puheoikeus neuvoston 
kokouksiin.    
 
Lisäksi vammaisneuvosto voi päättää itse keitä kokoukseen kutsutaan esim. asiantunti-
joiksi tai kuultaviksi. 
 
Vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet neuvoston jäsenistä on 
paikalla. 
 
4 § Tehtävät 
vammaisneuvoston tehtävänä on: 
1. edistää Laukaan kunnan, muiden viranomaisten ja erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden sekä 
erityisryhmiä edustavien järjestöjen yhteistoimintaa Laukaassa, 
2. edistää erityisryhmien tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin kuten esimer-
kiksi sosiaali- ja terveyspalveluihin, koulutukseen, työhön sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan. 
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3. seurata erityisryhmien tarpeiden kehitystä kunnassa ja seurata erityisryhmiin vaikuttavaa 
kunnallista päätöksentekoa,  
4. edistää erityisryhmien osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon, 
5. seurata erityisryhmille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehittymistä 
Laukaassa, 
6. tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa tarvittaessa lausuntoja erityisryhmiin kuuluvia henkilöi-
tä koskevissa asioissa, 
7. tiedottaa käsittelemistään asioista, 
8. laatia toimintasuunnitelma ja toimintakertomus toimikaudestaan. 
9. hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtä-
vät.  
 

5 § Puheenjohtaja 
Puheenjohtaja johtaa puhetta kokouksessa ja edustaa vammaisneuvostoa tarvittaessa. Pu-
heenjohtaja kutsuu kokouksen koolle ja hyväksyy kokouskutsun asialistan.  
 

6 § Sihteeri 
Sihteeri huolehtii kokousjärjestelyistä, esityslistan kokoamisesta, kokousmuistion pitämisestä, 
pöytäkirjojen kokoamisesta, asioiden tiedottamisesta ja muista vammaisneuvoston sihteerille 
antamista tehtävistä. 
 

7 § Toimikausi  
Vammaisneuvoston toimikausi on 2 vuotta. 
 

8 § Voimaantuloaika 
Tämä sääntö tulee voimaan 1.1.2020. 


