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VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021
Aika: 15.5.2019 klo 16.15 -17.38
Paikka: kaupungintalo, Kh:n sali
Paikalla
Marja-Leena Taavila puheenjohtaja
Janne Siltanen
varapuheenjohtaja
Risto Kaakinen
jäsen
Marja Helander
jäsen
Juho Seilola
jäsen
Pirkko Vaittinen
jäsen
Ritva Korhonen
jäsen
Anna-Liisa Nevalainen jäsen
Mikko Virtanen
jäsen poissa
Hannu Huovinen
jäsen
Kirsi Öster
jäsen
Tero Harju
asiantuntija
Helena Lindstedt
varajäsen
Tiina Häyrinen
sihteeri
37 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen
38 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Poissa jäsenet Kirsi Öster ja Marja Helander
Paikalla varajäsen Helena Lindstedt
39 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
(17.4.2019)
Hyväksyttiin työjärjestys ja muistio 17.4.2019
40 § Lahden kaupungin vammaisneuvosto 30 –vuotta
Tilannekatsaus
- Vanen puhuja, kaupungin tervehdys – hoitamatta
- kutsu ja juhlaohjelma – tekemättä
- ohjelmarunko ok, tarkka aikataulutus – tekemättä
- kutsuvieraiden yhteytiedot ja kutsun lähetys
41 § Yhteiskokous vanhusneuvoston kanssa
22.5.2019 klo 16.15 kaupungintalo Kh:n sali
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42 § Marskinaukion ja Asemakadun rakennustyöt
Puheenjohtaja luki 9.5.2019 lähettämänsä korjausehdotuksia sisältäneen kirjelmän
kaupunki- ja ympäristölautakunnalle.
43 § Kotipalveluille varattavat autopaikat, Lahden kaupungin uudisrakennukset
Puheenjohtaja luki lähettämänsä aloitteen koskien Lahden kaupungin alueelle
rakennettavien asuinkerrostaloille varattavista autopaikoista kotipalvelulle ja muulle
lyhytaikaiselle avulle. Kaupunki- ja ympäristölautakunnan käsittely 23.4.2019 § 69
44§ Maauimalan saneeraus, valtuuston käsittely 13.5.2019
Jäsen Ritva Korhonen toi tiedoksi, että valtuusto hyväksyi yksimielisesti maauimalan
saneerauksessa esteettömyysvaatimusten toteutumisen edellytykset.
45 § Henkilökohtaisenavun kulukorvaukset ja PHHykyn vammaispalvelujen asioiden
käsittelyajat
Jäsen Mikko Virtanen toi esille PHHykyssä tehdyn muutoksen henkilökohtaisen
avustajan kulujen korvauskäytäntöön. Aiemmin selvitys ja kuitit kuluista toimitettiin
vammaispalveluihin ja ne maksettiin kohtuullisen ajan kuluessa. Nyt käytäntöä on
muutettu ilman asiakkaille tiedottamista niin, että kuluista tehdään viranhaltijapäätös,
jonka käsittelyaika on yhtymän käytänteiden mukaan 3 kk.
Vammaisneuvosto toteaa, ettei yhtymän vammaispalvelujen asiakaspalvelu ja
käytänteet ole vammaispalveluita käyttäviä henkilöitä kohtaan kohtuullisia.
Asiakaskunnalle tulee tiedottaa käytänteiden muutoksista ja vaikka vammaispalvelulaki
sanoo, että päätös on tehtävä viimeistään 3 kk:n kuluessa hakemuksen saapumisesta,
on selkeä ratkaistavissa oleva asia tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.
THL, vammaispalvelujen käsikirja/asiakasprosessi/päätöksenteko sanoo alla olevasti:
Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä
ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun
vammainen henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan
hakemuksen, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa.
Sosiaalihuoltolain mukaan päätös on kuitenkin toimeenpantava viimeistään 3
kuukaudessa asian vireille tulosta.
Vammaispalvelulain tarkoittama kolmen kuukauden määräaika ei merkitse sitä, että
päätöstä voitaisiin viivyttää tilanteessa, jossa asia on jo ratkaistavissa. Tällöin päätös
on tehtävä välittömästi
46 § Kuljetuspalveluiden kilpailutus, PHHyky
Jäsenet Mikko Virtanen ja Hannu Huovinen ovat vammaispalvelujen
vammaisneuvostolta pyytämät kokemusasiantuntijat kuljetuspalveluiden järjestämisen
päätöksentekoon liittyvissä asioissa.
PHHykyn hallitus (6.5.2019 § 88) käsitteli esityslistansa mukaan vammaispalvelulain ja
sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden kilpailutusta.
Vammaisneuvoston kokoukseen mennessä PHHykyn
verkkosivuille ei ole julkaistu ko. kokouksen pöytäkirjaa,
joten asian päätös ei ole tiedossa.
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Vammaisneuvoston nimeämiä kokemusasiantuntijoita ei ole kuultu eikä heille ole
valmistelun alkamisesta tiedotettu.
Vammaisneuvosto keskusteli pitkään kilpailutuksesta ja päätyi esittämään kysymyksiä
esityslistalla nähtävien vammaispalvelujen valmistelijoiden tutustumiskohteiden
palveluiden käyttäjille. Asiaan palataan seuraavassa vammaisneuvoston kokouksessa.
47 § Päättäjien kutsuminen vammaisneuvoston kokouksiin, syksy 2019
Jäsen Pirkko Vaittinen esitti, että syksyn 2019 kokouksiin kutsutaan Hykyn päättäjiä
Vammaisneuvosto päätti kutsua kokoukseen ainakin seuraavat henkilöt
toimialajohtaja Mika Forsberg, PHHyky
hallituksen puheenjohtaja Kari Lempinen, PHHyky
48 § Kivimaan uimahalli, esteettömyyden parannustyöt kesäsulun aikana
Vammaisneuvoston asiantuntijajäsen on selvittänyt Kivimaan uimahallilla esiin
tulleiden esteettömyyspuutteiden korjausmahdollisuuksia. Vammaisneuvostolle
toimitetussa vastauksessa Kivimaan uimahallin esteettömyyspuutteet (esim.
löylytiloista puuttuvat käsijohteet) tullaan korjaamaan hallin kesäsulun 2019 aikana.
49 § Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35
Seuraava kokous 5.6.2019 klo 16.15
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