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VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021
Aika:

18.3.2021 klo 16.15 – 17.38

Paikka: Kaupungintalo tai teams-yhteydellä
Paikalla:
Janne Siltanen
puheenjohtaja
Risto Kaakinen
jäsen
Marja Helander
jäsen
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

poissa

23 § Kokouksen avaus
Vammaisneuvoston pitkäaikainen puheenjohtaja Marja-Leena Taavila nukkui pois 1.3.2021,
puheenjohtajan muistoa kunnioittaen.
Poissa jäsen Marja Helander, muut jäsenet paikalla.
24 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.
25 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen (11.2.2021) muistion
hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin, edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
26 § Edustajien nimeäminen (2) seminaari/työpajaan hyvinvointikuntayhtymän vanhus- ja
vammaisneuvostojen perustamisesta
Hyvinvointikuntayhtymä pyytää edustajien (2) nimeämistä seminaari/työpajaan 13.4.2021 klo
14-16 (teams-kokous), jossa käsitellään vanhus- ja vammaisneuvoston perustamista
yhtymään. Yhtymän hallituksen on tarkoitus perustaa neuvostot 24.5.2021.
Edustajiksi valittiin Ulla Koskinen- Laine ja Mikko Virtanen.
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27 § Kannanotto uuden valtuustokauden 1.6.2021 vammaisneuvoston asettamispäätökseen
Kaupunginhallitus 28.8.2017 § 265 asetti nykyisen vammaisneuvoston, päätöksessään kh
määritti puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävät poliittisesti valituille jäsenille. Olisiko
seuraavan asettamispäätöksen aika huomioida myös järjestöjen edustajat näitä paikkoja
täytettäessä?
1.6.2021 alkaen vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä vastaa sivistyksen
palvelualue. Hallituksen esityksen perusteella kuntavaalien siirtyminen aiheuttaa myös
valtuustokauden aloituksen siirtymisen. Nykyinen vammaisneuvosto jatkaa kauttaan
31.7.2021 asti ja uusi aloittaa 1.8.2021.
Vammaisneuvosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että seuraavalle valtuustokaudelle
valitulle vammaisneuvostolle nimitetään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja valitaan
järjestöjen edustajista.
28 § Kannanotto PHHYKY:lle liittyen vammaisneuvoston kuulemisesta kuljetuspalveluiden
kilpailutukseen
Vammaisneuvoston jäsenet laittavat mielipiteet, huolet ja toiveet Mikko Virtaselle viimeistään
26.3.2021. Mikko kokoaa huomiot yhteen ja toimittaa ne seurantaryhmälle.
29 § Aloite Lahden kaupungin vammaisneuvoston edustuksesta lautakuntien kokouksiin
Lahden kaupungin vammaisneuvosto päätti yksimielisesti tehdä aloitteen siitä, että
vammaisneuvoston edustuksesta lautakuntien kokouksiin. Aloitteen perusteeksi
vammaisneuvosto esittää seuraavaa:
Vammaisten henkilöiden osallistaminen ja osallistuminen kaikkeen heitä koskevaan
päätöksentekoon on yksi YK:n vammaissopimuksen tärkeistä ihmisoikeuksista.
Velvoite osallistaa vammaiset henkilöt koskee kaikilla hallinnonaloilla ja -tasoilla tehtäviä
päätöksiä, myös kunnallista päätöksentekoa.
YK:n vammaissopimuksen artiklan 4.3 osallistamisvelvoitteen mukaan " laadittaessa ja

toimeenpantaessa lainsäädäntöä ja politiikkoja, joilla tätä yleissopimusta pannaan täytäntöön,
sekä muita vammaisia henkilöitä koskevissa päätöksentekoprosesseissa sopimuspuolten
tulee neuvotella tiiviisti vammaisten henkilöiden kanssa ja aktiivisesti osallistaa heidät,
mukaan lukien vammaiset lapset, heitä edustavien järjestöjen kautta."
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan VANE:n kuntakirjeestä 11.2.2020 käy
ilmi, että vammaisten henkilöiden oikeuksien kannalta merkittäviä päätöksiä tehdään kaikilla
hallinnonaloilla. Osallistamisvelvoite ei koske mitään tiettyä sektoria tai tiettyjä asioita tietyllä
sektorilla. Se koskee kaikkia niitä asioita, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden
oikeuksien kannalta. Tällaisia ovat muun muassa liikenteeseen, yleisiin palveluihin,
koulutukseen, vapaa-aikaan, urheilu- ja kulttuuritoimintaan sekä rakentamiseen liittyvät
päätökset. Vammaisten henkilöiden osallistaminen heitä koskevaan päätöksentekoon
merkitsee positiivista erityiskohtelua, jolla heidät saatetaan tosiasiallisesti yhdenvertaiseen
asemaan muiden kanssa. Tämän toteutuminen edellyttää
viranomaisilta käytännön toimia osallisuuden
mahdollistamiseksi.
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Suomen perustuslain 6 §:n 2 momentin perusteluissa on mainittu positiivinen erityiskohtelu ja
yhdenvertaisuuslain 9 §:ssä positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa sellaista oikeasuhtaista
erilaista kohtelua, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka
syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen, mikä ei ole syrjintää.
Tällaisena käytännön toimena on pidettävä vammaisneuvoston edustajan läsnä- ja
puheoikeuden myöntäminen Lahden kaupungin eri lautakuntiin. Tämä käytännön toimi vastaa
myös YK:n vammaissopimuksen ja Suomen perustuslain sekä yhdenvertaisuuslain sisältöjä.
30 § Muut asiat
Luonnosvaiheen lausuntopyyntö asemakaavan muutoksen luonnoksesta, joka koskee KeskiLahden (1.) kaupunginosan korttelia 1100 ja puisto- ja katualuetta (Harjukatu 31).
HeVa, henkilökohtaisen budjetoinnin hanke, kutsu järjestöiltaan 15.4.2021 ja kyselylinkki,
toimitettu sähköpostitse 12.3.2021.
Kuntavaalien siirtymisestä on tehty hallituksen esitys eduskunnalle (HE 33/2021), sen
mukaisesti kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on 13.6.2021 ja nykyinen valtuustokausi
jatkuu 31.7.2021 asti, neuvoston toimikausi jatkuu myös siihen saakka.
Keskusteltiin ostopalveluina tuotettujen henkilökohtaisten avustajien ja kotisairaanhoidon
toimintatavoista esim. varsinaisten työntekijöiden vuosilomien aikaan hoitavan henkilöstön
vaihtuvuus on suurta ja ennalta arvaamatonta.
Vammaispoliittisen ohjelman päivitystyö on käynnissä, ohjelma on tällä hetkellä raakile, mutta
nyt on hyvä hetki miettiä esiin nostettavia asioita.
Kauppakeskus Sykkeen käytävällä on pankkiautomaatti. Automaatin ympärille on rakennettu
näkösuojaksi seinäkkeet, sähköpyörätuolilla tai – mopolla kulkeva ei mahdu kääntämään
asiointitilaan. Lisäksi näppäimistön sijoitus on sellainen, että pyörätuolissa istuva ei niihin
ylety. Vammaisneuvosto lähettää kannanoton kauppakeskuksen omistavalle Hämeenmaalle.
32 § Kevään kokouspäivät
- huhtikuun kokous 15.4
- toukokuun kokous 20.5
- kesäkuun kokous 3.6.
33 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.38
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