
 

 

 

 

 

 

 

 

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAOHJE 2021–2025 

 

JÄMIJÄRVEN KUNTA 

  



Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaohje 

 

1 §  Toiminta-ajatus 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja 

vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä ja vammaisia henkilöitä 

koskevissa asioissa. 

 

2 § Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano ja toimikausi 

 

Jämijärven kunnassa on yhteinen vanhus- ja vammaisneuvosto, jonka 

kunnanhallitus asettaa. Neuvoston jäsenet valitaan kunnanhallituksen 

toimikaudeksi. 

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniksi kutsutaan vanhusjärjestöjen 

edustajat, vammaisjärjestöistä 1 tai 2 edustajaa sekä Jämijärven 

seurakunnan edustaja. 

Jämijärven kunta nimeää vanhus- ja vammaisneuvostoon omat 

edustajansa. 

Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan kunnanhallituksen toimikaudeksi. 

Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoukset kutsuu koolle vanhus-ja 

vammaisneuvoston sihteeri tai puheenjohtaja. Kokousten sihteerinä 

toimii hyvinvointipäällikkö. 

 

3 § Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävät 

Vanhus- ja vammaisneuvosto on mukana vanhuspalvelulaissa 

tarkoitetun, ikääntyneen väestön tukemiseksi tehtävän suunnitelman 

valmistelussa. Vanhus- ja vammaisneuvosto on mukana 

vanhuspalvelulain mukaisten palveluiden riittävyyden ja laadun 

arvioinnissa. 

Vanhus- ja vammaisneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri 

toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaa asioissa, 

joilla on merkitystä ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden 

hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, 



liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän 

tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on omalla toiminnallaan 

edistää alueellaan kunnan väestön, erityisesti ikääntyneiden ja 

vammaisten omaehtoista toimintakyvyn ylläpitämistä ja terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämistä. 

Vanhus- ja vammaisneuvoston tulee laatia vuosittain 

toimintasuunnitelma, joka toimitetaan tiedoksi kunnanhallitukselle. 

 

4 § Vanhus- vammaisneuvoston asema kunnan organisaatiossa 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto ei ole kuntalaissa tarkoitettu kunnan 

virallinen toimielin, joten neuvoston jäsenet eivät ole kunnan 

luottamushenkilöitä.  

 

5 § Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaedellytysten turvaaminen 

 

 Jämijärven kunta huolehtii vanhus- ja vammaisneuvoston 

toimintaedellytyksistä seuraavasti: 

 osoittaa talousarviossa vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaan 

määrärahan, jota neuvosto voi käyttää toimintasuunnitelmansa 

mukaiseen toimintaan 

 osoittaa tilat kokousten järjestämistä varten ja huolehtii kokousten 

järjestämisestä ja niistä aiheutuneiden kustannusten 

maksamiseen 

 neuvoston jäsenet voivat osallistua koulutustilaisuuksiin 

toimintasuunnitelman mukaisesti ja niistä aiheutuvat kustannukset 

korvataan neuvoston käytettävien määrärahojen puitteissa 

 neuvosto voi kutsua kokouksiinsa kunnan viranhaltijoita tai muita 

asiantuntijoita tarpeen/mahdollisuuksien mukaan 

 Vanhus- ja vammaisneuvoston määrärahan käyttäminen 

puheenjohtajan päätöksellä koulutustilaisuuksiin ja 

toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan 


