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1 § Asema ja toimivalta
Porin vammaisneuvosto on vammaisjärjestöjen ja kaupungin kunnallinen yhteistyöelin. Antaessaan
lausuntoja ja tehdessään ehdotuksia se on vammaisten ja heidän järjestöjensä käytössä oleva
vaikutuskanava kunnallisessa päätöksenteossa. Vammaisneuvosto on kiinteässä yhteistyössä
kaupunginhallituksen, perusturvan sekä muiden toimikuntien kanssa vaikuttamalla suunnitteluun,
valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten hyvinvointiin ja palveluihin.

2 § Valinta ja toimikausi
Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvostoon edustajansa sekä puheenjohtajan sekä vahvistaa
vammaistyön järjestöjen ja kunnallisten toimielinten nimeämät edustajat henkilökohtaisine
varajäsenineen valtuustokaudeksi kerrallaan. Sihteerinä toimii perusturvan nimeämä työntekijä.
Kaupunginhallitus vahvistaa vammaisneuvoston toimintasäännön.

3 § Tehtävät ja toimivalta
Porin vammaisneuvoston tehtävänä on:


olla mukana laatimassa, seuraamassa ja arvioimassa kaupungin vammaispoliittista
suunnitelmaa ja sen toteutumista.



seurata vammaisväestön tarpeita ja niitä vastaavaa palvelutoimintaa.



tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille vammaisia
koskevissa asioissa.



lisätä vammaisten ja heitä edustavien järjestöjen ja viranomaisten yhteistoimintaa.



edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon.



vaikuttaa ympäristön ja liikenteen suunnitteluun ja toteutukseen vammaisten näkökulmasta.



tiedottaa vammaisia koskevista asioista.



edistää vuorovaikutusta vammaisten ja eri väestöryhmien välillä.



laatia toimistaan vuosittain toimintasuunnitelma ja toimintakertomus.



valita edustajansa kaupunginhallituksen esittämiin lautakuntiin.



järjestää 1- kertaa vuodessa tiedotustilaisuuden vammaisjärjestöille.

Porin vammaisneuvosto raportoi toiminnastaan Hyvinvoinnin johtoryhmälle erikseen sovitulla tavalla.
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4 § Vammaisneuvoston toimielimet
Vammaisneuvostoon kuuluu kahdeksan (8) henkilökohtaisilla varajäsenillä valittua jäsentä, jotka
kaikki ovat vammaisjärjestöjen edustajia ja lisäksi yksi muun yhteistyötahon jäsen.
Kaupunginhallitus, elinvoima ja ympäristö-, perusturva-, tekninen- ja sivistyslautakunta nimeävät
erikseen yhden edustajan vammaisneuvostoon. Vammaisneuvoston kokouksiin osallistuu myös
vammaispalveluiden päällikkö.
Neuvosto voi lisäksi tarvittaessa nimetä työryhmiä perehtymään erityisesti vammaisten
turvallisuuteen, liikkumiseen, osallistumiseen, asumiseen ja kotihoitoon liittyviin asioihin sekä
tekemään niistä toimenpide-ehdotuksia.

5 § Kokoukset ja koolle kutsuminen
Vammaisneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja.
Vammaisneuvosto voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.
Vammaisneuvosto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat
ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai
äänestysjärjestelmää. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä,
johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous).

6 § Vammaisneuvoston talous
Neuvoston toiminnasta aiheutuneet kulut maksetaan kaupungin toimintaa varten myöntämästä
määrärahasta. Kaupunki maksaa vammaisneuvoston jäsenille kokouspalkkiot kaupungin
palkkiosäännön mukaisesti.

7 § Toimintasäännön voimaantulo ja muuttaminen
Toimintasääntö tulee voimaan Porin kaupunginhallituksen hyväksynnän jälkeen ja sitä muutetaan
tarvittaessa kaupunginhallituksen päätöksellä.
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