PUOLANGAN VAMMAIS- JA VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 7.11.2017
ALKAEN

Vammais- ja vanhusneuvosto on Puolangan kunnan, viranomaisten,
toimintarajoitteisten, ikäihmisten ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen sekä
muiden ikä- ja vammaisten ihmisten parissa toimivien lakisääteinen,
pysyväisluonteinen yhteistyöelin.
Kuntalain 27- 28 § :issä säädetään kunnan asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksista. Lain mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen
väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
vanhusneuvosto.
Kunnille on tullut myös kuntalakiin (410/2015) perustuva velvollisuus perustaa
vammaisneuvosto, laki on tullut voimaan 1.6.2017.

TOIMINTA-AJATUS
Vammais- ja vanhusneuvoston tarkoituksena on edistää sekä vammaisten että
ikäihmisten hyvinvointia lisäämällä vuorovaikutusta vammaisten ja ikääntyneiden
keskuudessa, olemalla kahdensuuntainen tiedonvälitys- ja keskustelukanava
suunniteltaessa, käsiteltäessä ja päätettäessä paikallisesti tai seudullisesti heidän
asioitaan, sekä pitämällä esillä heidän näkökulmaansa yhteiskunnallisessa
keskustelussa.

TEHTÄVÄT
Vammais- ja vanhusneuvosto on otettava mukaan vanhuspalvelulain (980/2012)
5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja arviointiin. Lisäksi neuvostolle on
muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan
suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan vammaisten ja ikäihmisten elämään
kuuluvien hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen,
liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa
palvelujen kannalta.
Vammais- ja vanhusneuvoston tehtävänä on siten
1. edistää ja seurata eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa sekä vammaisten että
ikäihmisten näkökulmasta sekä edistää kunnan ja heitä edustavien järjestöjen
välistä yhteistoimintaa
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2. vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden
riittävyydestä ja soveltuvuudesta sekä vammaisille että ikäihmisille
3. tehdä aloitteita ja esityksiä, seurata päätöksentekoa sekä antaa lausuntoja sekä
vammaisten että ikäihmisten ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa
4. edistää osaltaan sekä vammaisten että ikäihmisten, elinoloja ja heille tarkoitettuja
palveluja koskevaa tiedottamista
5. edistää sekä vammaisten että ikäihmisten selviytymistä yhteiskunnan eri
toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, sosiaaliturvassa,
kulttuuri- ja harrastustoiminnassa sekä kunnan järjestämissä muissa palveluissa
6. seurata sekä vammaisten että ikääntyneen väestön tarpeiden kehitystä ja
muutosta kunnan ja Kainuun maakunnan alueella
7. valmistella toimintasuunnitelma ja antaa toimintakertomus toimintakauden
päättyessä.

KOKOONPANO
Vammais- ja vanhusneuvostoon kuuluu 7 jäsentä + varajäsenet, jotka
kunnanhallitus nimeää sekä vammaisten että ikäihmisiä edustavien järjestöjen ja
Puolangan seurakunnan esityksestä.

KOKOUKSET
Kunnanhallitus nimeää neuvostoon puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Neuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Sihteerin tehtävät: Kunnan aikuissosiaalityöstä vastaava viranhaltija toimii
neuvoston sihteerinä;
tehtäviin kuuluu
1) esityslistan koostaminen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa
2) muistioiden ja esityslistojen jakelusta huolehtiminen
3) huolehtia kokousjärjestelyistä
Vammais- ja vanhusneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
kutsusta neljännesvuosittain tai tarvittaessa useamminkin.
Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.
Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Vanhusneuvosto voi asettaa
työryhmiä valmistelemaan määräämiään tehtäviä. Vammais- ja vanhusneuvoston
kokouksiin voidaan kutsua eri alojen asiantuntijoita.
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TALOUS
Kunnanhallitus varaa talousarviossa vuosittain määrärahan vammais- ja
vanhusneuvoston toimintakuluihin sekä osoittaa kokoustilat maksutta käyttöön.

TOIMINTASÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN

Tämän toimintasäännön hyväksyy kunnanhallitus.
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