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KARVIAN KUNNAN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ  
 
1 § Tarkoitus  
 

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

 
2 § Kokoonpano ja toimikausi  
 

Karvian kunnassa on yhteinen vanhus- ja vammaisneuvosto, jonka kunnanhallitus 
asettaa. Neuvostossa on enintään 9 jäsentä ja heille voidaan valita henkilökohtaiset 
varajäsenet. Neuvoston jäsenet valitaan valtuustokauden ajaksi kerrallaan. Vanhus- 
ja vammaisneuvostoon jäseneksi kutsutaan edustajat vanhusjärjestöistä, PoSa:n 
asumispalvelusta, PoSa:n kotihoidosta, vammaisjärjestöistä, kunnanhallituksesta sekä 
Karvian seurakunnasta. Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan ja sihteerin. 

 
3 § Tehtävät 
 

• mukana vanhuspalvelulaissa tarkoitetun, ikääntyneen väestön tukemiseksi tehtävän 
suunnitelman valmistelussa 

• mukana vanhuspalvelulain mukaisten palveluiden riittävyyden ja laadun arvioinnissa 
• mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri palvelualueiden toiminnan suunnitteluun, 

valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön ja 
vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, 
asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän 
tarvitsemiensa palveluiden kannalta. 

• tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia henkilöitä, ikääntyvää 
väestöä, sekä heidän perheitään ja elinolojaan koskevissa asioissa 

• omalla toiminnallaan edistää alueellaan kunnan/kuntien väestön erityisesti 
ikääntyneiden ja vammaisten omaehtoista toimintakyvyn ylläpitämistä ja terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämistä. 

• edistää osaltaan elinolojaan ja heille tarkoitettuja palveluja koskevaa tiedottamista ja 
tiedonkulkua 

• tehtäviin kuuluu myös veteraaniasiat 

• tulee laatia vuosittain toimintakertomus ja toimintasuunnitelma, joka toimitetaan 
tiedoksi ja hyväksyttäväksi kunnan hallitukselle. 
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4 § Kokoukset  
 

Vanhus- ja vammaisneuvosto pitää 3 - 5 kokousta kalenterivuodessa. 
Kokousaikataulu ja kokousten teema-aiheet merkitään toimintasuunnitelmaan 
mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa neuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta 
muinakin aikoina. Vanhus- ja vammaisneuvostolla on oikeus kuulla asiantuntijoita 
kokouksissaan. Esityslista lähetetään jäsenille vähintään 7 vuorokautta ennen 
kokousta. Neuvosto on päätösvaltainen kun läsnä on 4 jäsentä.  
 
Vanhus- ja vammaisneuvoston kokouskutsut lähettää Karvian kunnan 
toimistosihteeri. 

 
5 § Puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät  
 
Puheenjohtaja 
 

• puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen edustaja 

• esittelee neuvostossa käsiteltävät asiat 

• vie neuvoston kokouksessa käsitellyt asiat kunnanhallitukselle tiedoksi 
 
Sihteeri 
 

• viran- tai toimenhaltija 
• kutsuu neuvoston koolle 

• koordinoida vanhus- ja vammaisneuvoston käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelua ja 
toimia kokousten sihteerinä, sekä tiedottaa neuvoston päätöksistä 

• laatii kokousmuistion ja toimittaa sen neuvoston jäsenille ja tarpeellisille toimielimille 

• edustaa vanhus- ja vammaisneuvostoa 
 
6 § Toimintaedellytysten turvaaminen  
 

Vanhus- ja vammaisneuvosto laatii vuosittain toimintakertomuksen ja seuraavan 
vuoden toimintasuunnitelman. Neuvoston toiminnasta aiheutuvat kustannukset 
maksetaan kunnanhallituksen osoittamasta määrärahasta. Neuvoston kokouksiin 
osallistumisesta aiheutuneet kustannukset ja kokouspalkkiot maksetaan Karvian 
kunnan luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön mukaan. 

 
7 § Kokouksien muistiot 
 

Vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksista laaditaan muistiot. Muistio lähetetään 
sähköpostitse kaikille läsnäolleille kuitattavaksi ja sen jälkeen kuntaan. Varsinaisesti 
muistio tarkistetaan seuraavan kokouksen alussa. Tarkistetut ja hyväksytyt muistiot 
ovat nähtävillä Karvian kunnan nettisivuilla. 

 
 

Hyväksytty  
Karvian kunnanhallitus 7.3.2022 


