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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvoston toiminta- ja
viestintäsuunnitelma ja budjetti 2023

Vammaisneuvoston tehtävät

Vammaisneuvoston toimintasäännön mukaisesti neuvoston tehtävänä on vaikuttaa hyvinvointialueen
suunnitteluun, toteuttamiseen, päätöksentekoon ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla
vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä vammaisten sekä heidän tarvitsemiensa palveluiden
kannalta ja vaikuttamistoimielin tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen
hyvinvointialueella.

Toiminnan painotuksia 2023

Ensimmäisen toimintavuoden painopisteenä on vakiinnuttaa hyvinvointialueen vammaisneuvoston
jäsenten osallistumiseen ja kokoustamiseen liittyvät käytännöt niin, että vaikuttamismahdollisuudet
turvataan. Tärkeänä painopisteenä on myös kuntien ja hyvinvointialueen vammaisneuvostojen välisen
yhteistyön kehittäminen.

Tärkeitä vaikuttamisen painopisteitä ovat mm. hyvinvointialueen vammaispalveluiden (mm.
terveydenhoito, kuntoutus, apuvälineet, kuljetuspalvelut esteettömyys ja saavutettavuus) suunnittelu ja
seuranta sekä YTA-alueen matkapalvelukeskuksen perustamisen suunnittelu. Vammaisneuvoston pitää
pystyä seuraamaan Pohteen päätöksentekoa, jolla on vaikutusta vammaisten arkeen.

Kokoukset

Vammaisneuvoston kokouksia pidetään vuoden aikana neljä, kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. Kokousten
välissä kokoontuu työvaliokunta valmistelemaan neuvoston kokoukset ja hoitaa tarvittaessa kiireelliset
asiat. Työvaliokunta kokoontuu 4-5 kertaa vuoden aikana.

Kokoukset pidetään 15.3.2023 ja 24.5.2023. Syksyn kokouspäivät pyritään sopimaan kevään toisessa
kokouksessa.

Kokousten aiheita ovat mm. seuraavat:

Toiminta- ja viestintäsuunnitelma 2023
YTA-alueen matkapalvelukeskus
Hyvinvointialueen strateginen suunnittelu, mm. pelastustoimen strategia ja palvelutasopäätös,
tarpeenmukaiset sote-keskukset, OSUVA-ohjelma ja hyvinvointisuunnitelma
Asukas- ja asiakasviestintä
Yhteistyö vammaisjärjestöjen kanssa
Kuntoutus ja apuvälineet
Uudistuva lainsäädäntö
Esteettömyys ja saavutettavuus
Turvallisuus

Vammaisneuvosto ottaa mahdollisuuksien mukaan kantaa Pohteen sosiaalipalveluiden kriteereihin sekä
tärkeimpiin strategia-asiakirjoihin.
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Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita aluehallitukselle.

Viestintä

Vammaisneuvoston toiminnasta viestitään hyvinvointialueen viestintäkanavien kautta (verkkosivut,
Facebook, Twitter, Instagram). Viestinnän konkreettisesta toteuttamisesta vastaa Yhteistyö, osallisuus ja
hyvinvointi -palvelualue vammaisneuvostoa kuunnellen.

Vammaisneuvoston jäseniä kannustetaan viestimään vammaisneuvoston toiminnasta kuntiin päin, sekä
omia sosiaalisen median kanavia hyödyntäen.

Vammaisneuvoston asioista viestitään yhdyspintalautakunnalle sekä eri verkostoissa jäsenten ja
hyvinvointialueen yhteyshenkilöiden kautta.

Pohteen asiakas- ja asukasviestinnän vastuualueen kanssa tehdään yhteistyötä vammaisten viestintään
liittyvistä asioista.

Pyritään saamaan mediaosumia vammaisneuvoston toiminnasta alueen sanomalehtiin.

Talous

Vammaisneuvoston budjetti vuodelle 2023 on 67 000 euroa, josta kokouspalkkioita ja ansionmenetyksiä
29 000 euroa, matka- ja päivärahakuluja 34 000 euroa ja kokouskuluja 4000 euroa. Budjettiin sisältyy
vammaisneuvoston ja työvaliokunnan jäsenten kokouspalkkiot ja mahdolliset ansionmenetyskorvaukset,
sekä vammaisneuvoston edustajan palkkiot yhdyspintalautakuntaan osallistumisesta, sekä muut
mahdolliset matkakulut.


