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Kajaanin kaupunginhallitus
Pohjolankatu 13
87100 Kajaani

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2018
Vammaisneuvosto on kaupungin ja kansanterveys -, potilas- ja vammaisjärjestöjen
yhteistyöelin.
Toiminta
Kajaanin vammaisneuvosto on Kajaanin kaupungin ja sen alueella toimivien
vammaisjärjestöjen ja yhteisöjen pysyväisluonteinen yhteistyöelin sekä toimielin, jonka
kautta kaupungin asukkailla on vaikuttamismahdollisuus kaupungin toimintaan.
Neuvoston tehtävänä on vammaisjärjestön edustajien, kaupungin virkamiesten ja
luottamushenkilöiden yhteistyöllä etsiä yhdessä toimivia ratkaisuja esteettömään,
yhdenvertaiseen ja kestävään kaupunkimme suunnitteluun mm. olemalla mukana eri
toimitilojen suunnittelu-, valmistelu - ja kehittämisvaiheessa sekä antaa eri toimijoille
lausuntoja ja kannanottoja. Vammaisneuvoston tehtävänä on hoitaa ja valvoa vammaisten
etua.
Neuvostolla ei ole itsenäistä päätösvaltaa ja määrärahoista päättää kaupunginhallitus/
-valtuusto vuosittain.
Tällä hetkellä vammaisneuvoston toimintakausi on nelivuotinen.
Kestävä vammaispolitiikan toteuttaminen Kajaanissa edellyttää edelleen tiivistä yhteistyötä
eri hallintokuntien kesken, kaupungin tuleviin strategiaohjelmien työryhmiin osallistumista
sekä jatkuvaa keskustelua painopisteistä ja tarkoituksenmukaisista toteuttamistavoista.
Toiminta- ja taloussuunnittelu perustuu näihin painopisteisiin.
Kajaanin vammaisneuvostossa on eri toimijoiden edustus
Vammaisneuvostossa ovat edustettuina kansanterveys -, potilas- ja vammaisjärjestön viisi
(5) edustajaa ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet, kaupunginhallituksesta 1 (+1 jväsen),
ja ympäristöteknisestä toimialasta 1 (+1 vjäsen) ja Sote ky:stä 1 (+1 vjäsen) sekä Sote
ky:stä vammaispalvelujen sosiaalityönteijä 1 (+1 vjäsen).
Kokoukset
Vammaisneuvosto kokouksien lisäksi vammaisneuvosto voi valita keskuudestaan
valmistelevan työryhmän.
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Koulutus
Vammaisneuvoston jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan vammaisia koskeviin
etuus- ja vammaislain koulutuksiin määrärahan puitteissa.
Tiedotustoimina
Vammaisneuvoston jäsen on sitoutunut tiedottamaan vammaisneuvoston toiminnasta omalle
vammaisjärjestölleen.
Vammaisneuvosto päättää kokouksessaan erikseen medialle tiedottamisesta ja tiedottamisesta
vastaa sihteeri.
Haasteet tulevalle kaudelle
Kunnan vammaisneuvostoista on säädetty kuntalain (410/2015) 28 §:ssä. Voimaan tulevan uuden
vammaispalvelulain myötä neuvoston osallisuus ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa korostuu ja
antaa mahdollisuuden pitkäjänteiseen yhteistyöhön vammaisten henkilöiden edunvalvojana.
Lainsäädäntö etenee vammaisten henkilöiden erityispalveluja koskevaksi laiksi syksyllä 2017.
Laki tulisi kokonaisuudessaan voimaan vuonna 2019.
Yhteistyö
Yhteistyötä kehitetään Kajaanin kaupungin eri yksiköiden, vanhusneuvoston, vammais- ja
potilasjärjestöjen, vammaisen henkilön omaisten sekä vammaisyhdistysten kanssa.
Kokouksiin pyydetään tarvittaessa eri aloilta asiantuntijoita.

Talousarvio vuodelle 2018
Menot:
Kokouskulut
Koulutus ja
Virkistystoiminta
Toimisto- ja muut kulut

2.500

Menot yhteensä:

3.500 euroa

500
500

