Vammaisneuvosto 2017 – 2021

Muistio 1/2020

VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021
Aika: 16.1.2020 klo 16.15 – 17:55
Paikka: kaupungintalo, kokoushuone 221, II krs
Paikalla:
Marja-Leena Taavila puheenjohtaja
Janne Siltanen
varapuheenjohtaja
Risto Kaakinen
jäsen
Marja Helander
jäsen poissa
Juho Seilola
jäsen
Pirkko Vaittinen
jäsen
Ritva Korhonen
jäsen
Anna-Liisa Nevalainen jäsen
Mikko Virtanen
jäsen
Hannu Huovinen
jäsen
Kirsi Öster
jäsen
Tero Harju
asiantuntija
Ulla Koskinen-Laine varajäsen
Tiina Häyrinen
sihteeri
1 § Kokouksen avaus
- puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
kokous on laillinen ja päätösvaltainen
3 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen (13.12.2019) muistion
hyväksyminen
- hyväksyttiin sekä työjärjestys, että muistio 13.12.2019
4 § Perhe ja sosiaalipalveluiden toimialajohtaja Mika Forsberg, PHHYKY
Keskustelu oli vilkasta ja monipuolista vammaisneuvoston ja asiantuntijan välillä
tulivat esille esimerkiksi
• Uusien palvelusetelituotteiden käyttöönotto
Palveluseteli tuettuun työllistämiseen, työ- ja päivätoimintaan 2020
• Henkilökuljetusten välitys- ja kuljetuspalvelujen kilpailutus
Välityspalvelujen laajentaminen koko phhykyn alueelle
Välityspalvelujen tuottajaksi valittu FCG Smart Transportation Oy. Sopimuskausi 36kk
(+optio 1 vuosi)
Välityspalvelujen hankinnasta valitettu markkinaoikeuteen
• Välityspalvelujen laajennus ja tuottamisen siirto FCG:lle 30.3.2020 alkaen. Aluetaksin
kanssa määräaikainen jatko 29.3. asti.
• Kuljetuspalvelujen kilpailutus käynnistymässä
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Asumisen kehittäminen (Lahti)
Huokotien asumisyksikön käyttöönotto 5/2019. Korvasi Kouluharjun ja Rakokiven tilat.
Launeen asumisyksiköiden (lasten ja nuorten tilat) uudistaminen (hallitus 15.4.2019 §
69).
Vakituisen varahenkilöstön lisääminen asumispalveluissa ja päiväaikaisessa
toiminnassa
Yhtymän yt-prosessi ja päätökset, esimiesjärjestelyt ja esimiesten määrän
vähentäminen, vakituisen varahenkilöstön lisääminen asumispalveluissa ja
päiväaikaisessa toiminnassa ja sijaisten käytön vähentäminen
Työaikalain muutos 1.1.2020 , lakimuutos muutti henkilökohtaisina avustajina
toimivien perheenjäsenten asemaa. Uutta lakia aletaan soveltaa pääsääntöisesti myös
perheenjäseniin, kun taas aikaisemmassa työaikalaissa (605/1996) perheenjäsenet oli
rajattu lain soveltamisalan ulkopuolelle. Lisäksi muutettiin mm. säännöksiä lepoajasta.
Hollolan vanhus- ja vammaisneuvoston esitys ja sen valmistelu yhtymässä menossa
Hollolan vanhus- ja vammaisneuvosto esittää Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle,
että neuvoston tulee jatkossa päästä vaikuttamaan toiminnan suunnitteluun niiltä osin,
joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvointiin, terveyteen ja heidän palveluihin..
Neuvosto ehdottaa lisäksi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle maakunnallisen
vanhus- ja vammaisneuvoston perustamista, jossa olisi edustajat jokaisesta kunnasta”
Päätösten teon määräajat
Palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen
Vammaispalvelulain mukaan palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on
aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun sosiaalipalveluista
vastaavan kunnan viranomaiseen on otettu yhteyttä palvelujen saamiseksi.
Yhteydenoton voi tehdä vammainen henkilö itse, hänen laillinen edustajansa tai
omaisensa tai muu henkilö tai viranomainen.
Vammaispalvelulaki 3 a §
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään
seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta ja arvioinnin on valmistuttava
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta.
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Sosiaalihuoltolaki 36
Tällä hetkellä jatkuvien vammaispalveluiden päätöksissä on kahta eri toimintatapaa ja
ne tulee yhtenäistää niin, että kaikki olisivat määräaikaisesti voimassaoleviksi eikä
jatkuvasti vuosittain uusittavia. Vammaispalveluiden päätöksissä on usein tapahtunut
niin, että päätökset tulevat päivälleen lainmukaisen viimeisen ajankohdan (3 kk)
päätytä. Vammaisneuvosto katsoo tilanteen olevan kohtuuton ja toivoo päätösten
tekemistä kohtuullisessa ajassa.
Lopuksi vammaispalvelut esittää toiveena, että jos asiakkailta tulee palautteita
neuvoston jäsenille, niin heitä kannustetaan ottamaan yhteyttä vammaispalveluihin.
Joko omaan työntekijään tai jos se ei ole mahdollista, niin lähiesimiehiin. Kehittämisen
ja kehittymisen näkökulmasta toivomme suoria palautteita, jos asioissa parannettavaa.
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5 § Toimintasuunnitelma 2020
- siirretään seuraavaan kokoukseen 27.2.2020
6 § Toimintakertomus 2019
- siirretään seuraavaan kokoukseen 27.2.2020
7 § Vammaisteko-tunnustus
- siirretään seuraavaan kokoukseen 27.2.2020
- palkittavat on tiedossa, keväällä järjestetään tilaisuus
8 § Muut asiat
- rakennustyöryhmän kevään kokouspäivät 6.2, 17.3, 1.4, 6.5
- maaliskuun vammaisneuvoston kokous pidetään Palvelutorilla
9 § Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00
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