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Vammainen henkilö 
 

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, 
jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkä-
aikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavan-
omaisista elämän toiminnoista.  

 
(Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 2§) 

 

 

 

Palvelujen ja tukitoimien järjestäminen 
 

Kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisil-
le tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään 
sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin 
kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.  

 
(Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3 §) 

 

 

 

Palvelujen kehittäminen 
 
Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan 
yleiset palvelut soveltuvat myös vammaiselle 
henkilölle. Vammaisuuden perusteella järjes-
tettäviä palveluja ja tukitoimia kehittäessään 
kunnan tulee ottaa huomioon vammaisten 
henkilöiden esittämät tarpeet ja näkökohdat. 

 

(Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 7§) 

 
 
 

 



Vammaisneuvoston tehtävänä on 
 

• Vaikuttaa kaupungin eri toimialojen toiminnan 
suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asi-
oissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöi-
den hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, 
elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivit-
täisistä toiminnoista suoriutumisen taikka hei-
dän tarvitsemiensa palvelujen kannalta 

 

• Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausun-
toja kaupungin eri viranomaisille vammaista 
koskevissa ajankohtaisissa asioissa  

 

• Edistää ja seurata kaupungin esteettömyyttä ja 
saavutettavuutta 

 

• Seurata erityisesti vammaispalvelujen,  
terveydenhuollon ja kuntoutumismahdollisuuk-
sien kehitystä 

 

• Yhteistyö viranomaisten ja järjestöjen kanssa 
 

• Tiedottaminen ja toiminnan tunnetuksi  
tekeminen 

 

• Tasa-arvon edistäminen, asenteisiin vaikuttami-
nen ja syrjäytymisen ehkäiseminen 

 
 
 
 



Kangasalan vammaisneuvosto 
 
Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdol-
lisuuksien varmistamiseksi kaupunginhallituksen on asetet-
tava vammaisneuvosto. Kunnilla on 1.6.2017 alkaen kunta-
lakiin perustuva velvollisuus perustaa vammaisneuvosto.  
 
Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikaut-
taan vastaavaksi ajaksi 7 jäsentä ja kullekin varajäsenen. 
 
Kangasalla toimiva vammaisjärjestöjen yhteistyöryhmä te-
kee esityksen kaupunginhallitukselle viidestä henkilöstä ja 
heidän varajäsenistään, joiden tulee tasapuolisesti edustaa 
kaupungin alueella toimivia vammaisjärjestöjä. 
 

Jos sinulla on ehdotuksia, toivomuksia tai kysymyksiä ota  
yhteyttä Kangasalan vammaisneuvoston jäseniin: 
 

 

Suoranta Jaana, puheenjohtaja 
Kangasalan Seudun Kehitysvammaisten tuki ry 

 045 608 0231 
suorantajaana@elisanet.fi 

Lähteenmäki Tapani 
Kangasalan Invalidit ry 

050 313 8003 
lahteenmaki.tapani@gmail.com 

Jussila Mauri 
Kangasalan Seudun Sydänyhdistys ry 

0400 986 933 
jussilamauri@gmail.com 

Heikkilä Jouko 
Kangasalan seudun Hengitysyhdistys ry 

0400 554 922 
heikkila.jouko@gmail.com 

Tolvanen Mika 
Tampereen Seudun Näkövammaiset ry 

 040 413 5853 
mikatolvanen@kolumbus.fi 

Rinne Elina, varapuheenjohtaja elina.rinne@kangasala.fi  

Sieranoja Pasi 040 555 2716 
sieranoja.pasi@gmail.com 

Markkinen Marjut, sihteeri 050 384 7653 
marjut.markkinen@kangasala.fi 

 


