Vammaisneuvosto 2021–2025

Toimintasuunnitelma 2022

Vammaisneuvosto toimii kuntalain (10.4.2015/410 § 28) mukaisesti Lahden
kaupunginhallituksen asettamana.
Vammaisneuvosto koostuu kaupungin luottamushenkilöistä ja vammaisjärjestöjen
osoittamista jäsenistä ja pysyvistä kaupungin toimenhaltijoista (asiantuntija ja sihteeri).
Vammaisneuvosto on yhteistyöelin, jossa Lahden kaupungin suunnittelu, päätöksenteko ja
niiden toteuttaminen saa käyttöönsä vammaisten kaupunkilaisten ja vammaisryhmien
asiantuntijuuden.
Vammaisneuvosto kokoontuu 8 kertaa vuodessa ja rakennustyöryhmä tarpeen vaatiessa.
Rakennustyöryhmä antaa lausuntoja ympäristöstä, kaavoituksesta ja Lahden kaupungin
alueelle rakennettavista julkiseen käyttöön tarkoitettujen uudisrakennusten,
saneerauskohteiden sekö muiden mahdollisten julkisten tilojen esteettömyydestä.
Vammaisneuvosto kiinnittää vuonna 2022 erityisesti huomioita esim. seuraaviin aihealueisiin
- vammaisneuvosto seuraa tarkasti tulevan hyvinvointialueen palvelujen kehittymistä ja
niiden vaikutuksia vammaisten elämään, ottaen tarvittaessa kantaa asioihin
vammaisneuvostona
- esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutuminen yleisön käytössä olevissa tiloissa
- vammaisten henkilöiden osallisuuden vahvistamiseen, joka toteutuu parhaiten
antamalla vammaisille henkilöille mahdollisuus tulla kuulluiksi ja osallistua heitä
koskevien päätösten valmisteluun ja päätöksentekoon.
- vammaispoliittisen ohjelman osa-alueiden seuranta ja vammaispoliittisen ohjelman
(2021–2024) päivitystyöhön osallistuminen
- kaupungin tarjoamien digipalvelujen saavutettavuuden seuranta ja niiden
kehittämiseen osallistuminen. Digipalveluiden saavutettavuus tarkoittaa, että palvelu
on käytettävissä kaikkien ihmisten toimesta. riippumatta henkilön toimintarajoitteista
tai ominaisuuksista, kuten esimerkiksi iästä, näkö- tai kuulokyvystä tai vammoista.
Hyvä saavutettavuus vaatii erilaisten käyttäjätarpeiden tunnistamista ja huomioimista.
- vammaisneuvosto kutsuu koolle esteettömyyssuunnitelmaa valmistelevan työryhmän ja
laatii Lahteen esteettömyyssuunnitelman.
- vammaisneuvosto valmistelee esteettömyystunnuksen käyttöönoton vuoden 2022
aikana.
Vammaisneuvoston tehtäviä ovat mm.
Pitää yhteyttä vammais- ja sairausjärjestöihin, sekä edesauttaa viranomaisten, vammaisten
henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa.
Valvoa Lahden kaupungin vammaispoliittisen ohjelman toteutumista.
Seurata vammaisille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja
oikeuksien kehitystä kaupungissa,
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esimerkiksi pyytämällä asiantuntijoita kokouksiin kuultavaksi.
Antaa lausuntoja ja seurata kaupunkisuunnittelun yleistä esteettömyystilannetta sekä
valmistuneiden kohteiden esteettömyysvaatimusten toteutumista.
Valvoa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän antamia vammaispalveluja ja osallistua
kokemusasiantuntijoina näiden asioiden valmisteluun.
Seurata YK:n vammaissopimuksen ja yhdenvertaisuuslain toteutumista
Tehdä yhteistyötä Lahden kaupungin vanhusneuvoston ja vammaisjärjestöjen kanssa.
Seurata sähköistä tiedonvälitystä, palvelujen kehittymistä ja tasa-arvoista toteutumista sekä
EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimusten täyttymistä Lahden kaupungin verkkoviestinnässä.
Seurata vammaisiin liittyviä asioita ja lakimuutoksia ja osallistua järjestettäviin koulutuksiin,
tehden yhteistyötä valtakunnallisen vammaisneuvoston ja Päijät-Hämeen alueen
vammaisneuvostojen kanssa.
Myöntää vuosittain Vuoden vammaisteko -tunnustuksen.
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