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VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021
Aika: 23.8.2018 klo 16.15 - 17.00
Paikka: Lahden kaupungintalo, kokoustila Eliel pohjakerroksessa
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
Tiina Häyrinen
sihteeri
72 § Kokouksen avaus
- puheenjohtaja avasi kokouksen
73 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- kokous laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen
- poissa jäsen Marja Helander
74 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen (7.6.2018)
- työjärjestykseen lisäyksenä
§ 75 omaishoitajien terveystarkastukset
§ 76 toimintaohjeet ja vastuuhenkilöt, apuvälineiden rikkoutuminen virka-ajan
ulkopuolella
75 § Omaishoitajien terveystarkastukset
- Omaishoidon tuesta säädetään omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005).
Omaishoidon tuen myöntämisen yhtenä edellytyksenä on, että hoitajan terveys ja
toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Ikääntyneiden
omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset perustuvat ikääntyneen väestön
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annettuun
lakiin (980/2012). Työikäisten omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset
perustuvat terveydenhuoltolakiin (1326/2010).
Hyvinvointi- ja terveystarkastukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 5 §:n 1) kohdan perusteella.
Vammaisneuvosto keskusteli omaishoitajien
terveystarkastusten tilanteesta Lahdessa ja PäijätLahden kaupunki
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Hämeen hyvinvointi ky:n alueella. Vammaisneuvosto pyytää yhtymältä selvitystä siitä,
kuinka omaishoitajien terveystarkastukset ovat toteutuneet ja toteutettu.
76 § Toimintaohjeet ja vastuuhenkilöt, apuvälineiden rikkoutuminen virka-ajan ulkopuolella
- Vammaisneuvosto keskusteli tämän hetkisestä tilanteesta, jossa vammainen henkilö
on täysin riippuvainen apuvälineistä esim. pyörätuolista tai nosturista. Henkilö ei
selviydy kotona ilman rikkimennyttä apuvälinettä. Mikäli apuväline rikkoutuu virka-ajan
ulkopuolella, ei Päijät- Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella ole selkeää ohjetta
kuinka vammainen henkilö toimii , kenelle ilmoitetaan ja kuka tuo tai mistä saa
mahdollisen korvaavan apuvälineen rikkoutuneen tilalle. Vammaisneuvosto ottaa
yhteyttä P-H hyvinvointikuntayhtymään ja pyytää em. tilanteisiin yhteyshenkilöt ja
toimintaohjeet tiedokseen.
77 § Muut asiat
- vastaus AVI 29.6.2018, kantelu Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän
vammaispalvelujen yksikön hallintopäätöksistä. ” Aluehallintoviraston toimivaltaan ei
kuulu arvioida palvelujen myöntämisen perusteluja ja aluehallintovirasto ei katso tässä
vaiheessa aiheelliseksi jatkaa valvontaa. Aluehallintovirasto toteaa yleisellä tasolla, että
- P-H hyvinvointi kuntaytymän on tarpeen ottaa oma-aloitteisesti hallinto-oikeuden
antamat ratkaisut huomioon vastaisen varalle omavalvonnassaan ja ohjeistuksessaan,
mikäli päätöksenteossa ilmenee lainvastaisuutta.”
- rakennustyöryhmän lausunto 17.8.2018 Rakokiven monitoimitalo, Nastola
- yhteydenotto palautekanavan kautta kaupungin katualueiden henkilöstöön, aiheena
Uudenmaankadun kiinteistöjen alaparvekkeiden aiheuttamat vaaratilanteet
- 1.7.2018 voimaan tulleen taksiuudistuksen hankaluudet ja palvelutason puutteet
- tilaisuus ”Tänään on maailman tärkein päivä” 5.9.2018 Wellamo-opisto, puhujana Kaj
Kunnas
- Hannu Huovinen valtuutettiin suunnittelemaan ja toteuttamaan bussi- ja
taksikuljettajien koulutustapahtumaa, näkövammainen, liikuntarajoitteinen ja
pyörätuoliasiakas
- tilaisuus Lanun-aukiolla 28.8.2018, esteettömyyden korttelikierros, mukaan kutsutut
toimittajat ja vaikuttajat istutetaan pyörätuoliin ja kiertämään korttelikierros Lahden
kaupunkialueella.
78 § Syksyn kokousaikataulu
- syksyn kokoukset, 27.9.2018, 18.10.2018, 22.11.2018 ja 13.12.2018, paikkana
kaupungintalo Eliel-kabinetti, kokoukset alkavat klo 16.15
79 § Kokouksen päättäminen
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00
Lahti 23.8.2018
Marja-Leena Taavila, puheenjohtaja
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