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Tarkoitus
Vanhus- ja vammaisneuvosto on vanhuspalvelulakiin (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista 980/2012) ja vammaispalvelulakiin (Laki
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987) perustuva Evijärven kunnanhallituksen valtuustokaudeksi asettama toimielin.
Vanhus- ja vammaisneuvosto on kunnan ja sen alueella asuvien
ikääntyneiden, vammaisten tai pitkäaikaissairaiden henkilöiden,
heidän omaistensa ja järjestöjensä yhteistyöelin.

Tehtävät

o
o
o
o

Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava
sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi
olla useamman kunnan yhteinen.
Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus
vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla
on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin,
terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen,
liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen
kannalta.
Kuntalaki (410/2015) § 28

Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoituksena on edistää ikäihmisten ja vammaisten hyvinvointia lisäämällä vuorovaikutusta ikääntyneiden ja vammaisten keskuudessa, olemalla kahdensuuntainen
tiedonvälitys- ja keskustelukanava vammaisten ja ikääntyvän väestön asioita suunniteltaessa, käsiteltäessä ja päätettäessä paikallisesti tai seudullisesti sekä pitämällä esillä ikääntyvän väestön ja
vammaisten näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa.

o

Kuntalaki (410/2015) § 27

Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.
Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja
järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa
riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.
Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus
vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla
on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista
suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta.

Osallistuu väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja
itsenäisen suoriutumisen arviointiin yhteistyössä muiden toimielinten kanssa
Osallistuu terveyttä ja hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista edistävien palveluiden suunnitteluun
sekä seuraa ja arvioi näiden palvelujen toteutumista.
Edistää väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien palvelujen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan.
Ottaa kantaa ja antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta väestön elinoloihin ja heidän palveluihin.
Laatii oman toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen.

Kokoonpano
Vanhus- ja vammaisneuvostossa on enintään 10 varsinaista jäsentä ja heillä henkilökohtainen varajäsen,
jotka kunnanhallitus nimeää järjestöjen esityksestä. Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajaksi vanhus- ja
vammaisneuvostoon yhden henkilön ja tälle varahenkilön.
Vanhus- ja vammaisneuvoston toimikausi on valtuustokausi. Neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on kaksi kalenterivuotta kerrallaan. Vanhus- ja vammaisneu3
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voston sihteerinä toimii kunnanhallituksen nimeämä henkilö. Sihteerin tehtävät ovat esityslistan koostaminen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa sekä esityslistojen ja pöytäkirjojen valmistelu ja jakelu.
Evijärven edustajat maakunnalliseen vanhusneuvostoon ja
maakunnalliseen vammaisneuvostoon valitaan vanhus- ja
vammaisneuvoston jäsenistä . Maakunnallisten neuvostojen
toiminnasta vastaa tuleva maakunta.

Kokoukset
Vanhus- ja vammaisneuvosto pitää vähintään neljä kokousta kutakin kalenterivuotta varten päättäminään aikoina. Kokousaikataulu vuosikellotetaan vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Tarvittaessa neuvosto kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta muinakin aikoina.

Maakuntalaki velvoittaa tulevat maakunnat asettamaan nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvostot 1.1.2020 alkaen.
Etelä-Pohjanmaalla vaikuttamistoimielimiä on ryhdytty käynnistämään etuajassa. Ennakoivalla käynnistämisellä tuetaan ryhmien roolia maakunnan toiminnan
suunnittelussa, valmistelussa, toteutuksessa ja seurannassa.
Järjestäytymiskokouksessa maakunnalliseen vanhusneuvostoon valittiin 15 varsinaista jäsentä. Jokaisella
nykyisen Etelä-Pohjanmaan kunnan vanhusneuvostolla sekä Isonkyrön vanhusneuvostolla on ollut mahdollisuus nimittää maakunnalliseen vanhusneuvostoon
yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen.

Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen vammaisneuvoston järjestäytymiskokous pidettiin Seinäjoella
7.6.2018. Kokouksessa valittiin maakunnallisen vammaisneuvoston jäsenet ja puheenjohtajisto.
Järjestäytymiskokouksessa maakunnalliseen vammaisneuvostoon valittiin 17 varsinaista jäsentä. Jokaisella nykyisen Etelä-Pohjanmaan kunnan sekä Isonkyrön vammaisneuvostolla on ollut mahdollisuus nimittää maakunnalliseen vammaisneuvostoon yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen.

Vanhus- ja vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun
läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä. Vanhus- ja
vammaisneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Vanhus- ja vammaisneuvosto kokouksiin voidaan kutsua eri alojen asiantuntijoita. Neuvoston kokouspöytäkirjat toimitetaan hallintosihteerille, joka toimittaa kokouspöytäkirjat tiedoksi kunnanhallitukselle.

Talous
Kunta varaa talousarviossa kunnanhallituksen menokohtaan vuosittain riittävän määrärahan vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenten kokouspalkkioihin ja tarpeelliseen jäsenten kouluttautumiseen ja toimintaan. Evijärven vanhus- ja vammaisneuvoston kokouspalkkiot maksetaan kunnan
palkkiosäännön mukaisesti (toimikuntien palkkiot) ja tarpeelliset koulutukset kunnanjohtaja hyväksyy määrärahojen puitteissa ennen koulutukseen ilmoittautumista.

Toimintasäännön hyväksyminen
Tämän toimintasäännön hyväksyy kunnanhallitus.
Toimintasääntö on käsitelty vanhus- ja vammaisneuvostossa 8.11.2018 §16

4

Evijärven kunta
Vanhus- ja vammaisneuvosto
Liite 1
Maakuntalaki velvoittaa tulevat maakunnat asettamaan nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvostot 1.1.2020 alkaen. Etelä-Pohjanmaalla vaikuttamistoimielimiä on ryhdytty käynnistämään etuajassa.
Ennakoivalla käynnistämisellä tuetaan ryhmien roolia maakunnan toiminnan suunnittelussa, valmistelussa,
toteutuksessa ja seurannassa.
Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen vanhusneuvosto

Kunta

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli

Aho Jaakko

(valitaan myöhemmin)

Alavus

Palomäki Sirkka-Liisa

Sorila Ritva

Evijärvi

Niemi Alina

Puotinen Paula

Ilmajoki

Raivio Ritva

Yli-Rasku Risto

Isojoki

Hämäläinen Marita

Penttinen Lea

Isokyrö

Knuuttila Lea

Loukola Eeva

Karijoki

(valitaan myöhemmin)

(valitaan myöhemmin)

Kauhajoki

Puisto Hilkka

Järviluoma Heikki

Kauhava

Niemi Anna-Liisa (1. vpj.)

Peltola Erkki M.

Kuortane

Takanen Martti

Toivola Helena

Kurikka

Hämeenniemi Maire

Latvala Ahti

Lapua

Hyyppä Jorma

Laitinen Keijo

Seinäjoki

Kujala Kustaa (pj.)

Ijäs Saara

Soini

Määttä Pirjo

Penttinen Hannu

Teuva

Harjula Irma (2. vpj.)

Sahakangas Leena

Ähtäri

Saviniemi Marjatta

Kangasaho Brita
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Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen vammaisneuvosto

Kunta

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Alajärvi

Rentola Anja

Halonen Sisko

Alavus

Marttila Anna-Liisa

Ahtola Olli

Evijärvi

(valitaan myöhemmin)

(valitaan myöhemmin)

Ilmajoki

Mesiäislehto-Mäntypuro Jaana

Liikala Kati

Isojoki

Herrala Saara

Rantala Jorma

Isokyrö

Rinta-Korkeamäki Paula

Ahoketo Juha

Karijoki

Saari Susanna

Metsälehto Mauno

Kauhajoki

Koivuniemi Tuomas (I vpj.)

Yli-Yrjänäinen Arsi

Kauhava

Lammi Sirpa (II vpj.)

Pesonen Irja

Kuortane

Kuha Mari

Salminen Annukka

Kurikka

Riskumäki Sari (pj.)

Kivipelto Juhani

Lappajärvi

Lantela Lilja

Hautaketo Tuula

Lapua

Manu-Alalantela Katja

Lehto Pia

Seinäjoki

Mäenpää Markku

Luhtanen Esko

Soini

Parviainen Seppo

Vuorenmaa Seija

Teuva

Käkelä Paula

Hangasluoma Anneli

Vimpeli

Toivola Pia

Kangas Hanna

Ähtäri

Kanth Virpi

Varjanto Heli
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