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Vammaisneuvosto 2017 – 2021   Muistio 1/2021 
   
    
VAMMAISNEUVOSTO 2017- 2021 
 
Aika:  14.1.2021 klo 16.15 – 17.47 
 
Paikka:  Kaupungintalo tai teams-yhteydellä 
 
Paikalla: 
 Marja-Leena Taavila puheenjohtaja  
 Janne Siltanen varapuheenjohtaja, poissa 
 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 
 Mika Forsberg asiantuntija, toimialajohtaja, PHHYKY 
 Eija Kallio  asiantuntija, PHHYKY 
 Tiina Häyrinen sihteeri 
 
1 § Kokouksen avaus 
Päätös: puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikille hyvää alkanutta vuotta. 
 
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Päätös: kokous laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen, Poissa jäsenet Marja Helalnder 
ja Janne Siltanen.  
 
3 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen (5.11.2020) muistion hyväksyminen  
Päätös: Hyväksyttiin muutoksitta. 
 
4 § Lahden perhekeskuksen esittely, toiminta alkanut 8.1.2021  
Toimialajohtaja Mika Forsberg  ja lapsiperhepalvelujen tulosaluejohtaja Eija Kallio 
esittelivät perhekeskuksen tilat ja toimintaa.  Perhekeskus sijaitsee Aleksanterinkatu 11 ja 
Mariankadun kulmassa. Keskus tulee hoitamaan koko Lahden alueen perheisiin, lapsiin ja 
nuoriin kohdistuvaa palvelua. Toiminta käynnistyy kolmessa vaiheessa, 8.1.2021 aloitti 
neuvolatoiminta, II-vaihe aloittaa 1.2.2021 ja III -vaihe 1.4.2021.  
 
Tilojen pohjapiirrokset tulee vammaisneuvoston rakennustyöryhmän tarkempaan käsittelyyn 
alkuvuodesta. 
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 5 § Kielteiset vammaispalvelupäätöksen, kannanotto  
 
Järjestöiltä/vammaisilta henkilöiltä/perheiltä on tullut viestiä ja huolta kielteisistä 
vammaispalvelupäätöksistä, jotka vaikeuttavat vammautuneiden/sairastuneiden ihmisten ja 
heidän perheidensä elämää ja mahdolliseen uuteen elämäntilanteeseen sopeutumista. 
Oleellista tietysti on, ovatko päätökset vammaispalvelulain mukaisia vain sen vastaisia. On 
tuntunut kohtuuttomalta, että kielteinen päätös on tehty vastoin moniammatillista 
terveydenhuollon suositusta tai että esim. henkilökohtaisen avun tarve on arvioitu pelkästään 
fyysisten liikuntarajoitteiden pohjalta, jolloin esim. vaikea-asteisia hahmotuksen ongelmia ei 
ole katsottu riittäväksi perusteeksi. 
 
 Omaishoidon tuen kriteerit ovat myös erittäin korkeat: jos henkilö tarvitsee apua koko 
valveillaoloajan, mutta ei yöllä (koska nukkuu), on omaishoidon tuki saatettu evätä. 
Perustelut ratkaisulle ja muutoksenhaun ratkaisulle ovat olleet samoja olivat hakijana kuka 
tahansa ja millä tarpeella ja perusteella tahansa. Hylyt ja muutoksenhaut työllistävät 
vammaispalvelun työntekijöitä, sosiaaliohjaajia, kuntoutusohjaajia, järjestöjen vapaaehtoisia 
sekä vammaispalvelujen työntekijöitä ja lopulta nämä asiat menevät hallinto-oikeuden 
käsiteltäväksi ja rasittavat myös Suomen oikeuslaitosta. Lisäksi perustelut tai oikeammin 
niiden puute yksilöllisesti harmittavat ja ennen kaikkea se, ettei asiakas saa tarvitsemaansa 
palvelua 
 
Päätös: Neuvosto keskusteli asiasta ja päätti laittaa kannanoton yhtymälle. Yhtymän tulee 
keskittyä päätösten teossa yksilöiden tarpeiden huomiointiin, tapauskohtaisiin asiantuntijoiden 
perusteluihin/suosituksiin ja päätösten perusteisiin sekä yksilöintiin. 
 
Lisäksi vammaisneuvosto antaa tukensa Link- järjestökeskuksen ulostulolle aiheeseen liittyen. 
 
6 § Esteettömyys Lahden pääpoliisiaseman piha-alueella (Esikuntakatu 4) 
 
Lahden pääpoliisiaseman, Hämeen poliisilaitoksen piha-alueella, taksien jättöalueella on 
katukivetyksessä korkeaa reunus, jonka ylittämiseen apuvälineiden käyttäjät tarvitsevat apua. 
Pyörätuolia ja rollaattoria joutuu nostamaan päästäkseen piha-alueelle.  LE-paikoilta 
kuljettaessa kivetykseen on tehty luiska, mutta jättöalueelta se puuttuu.  
 
Päätös: Vammaisneuvosto lähettää pykälän mukaisen tekstin eteenpäin Hämeen 
poliisilaitokselle. 
 
7 § Vuoden 2020 toimintakertomuksen valmistelu, luonnos liitteenä 
Päätös: Siirretään seuraavaan kokoukseen. 
 
8 § Kuntavaalit 2021, äänestyspaikkojen esteettömyys 
 
Päätös: Vammaisneuvosto kutsuu kokoukseen 28.1.2021 keskusvaalilautakunnan edustajan 
esittelemään  kaupunginhallituksen vahvistamat ennakko- ja varsinaisen vaalipäivän  
äänestyspaikat (sijainti ja esteettömyys). Lisäksi neuvosto pyytää selvitystä äänestyspaikalla 
henkilökohtaisen avustajan toimintavaltuuksista sekä vaalipaikkojen esteettömistä 
äänestyskopeista tai korvaavista ratkaisuista.  
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9 § Kannanotto Matkakeskuksen ja rautatieaseman epäkohdista 
 
Matkakeskuksen edustan epäkohdat: muurin kohdalla tulisi olla katos istuinten yläpuolella,  
kaikki eivät jaksa seisoa katoksen alla ja istuin on usein märkä.  
 
Rautatieaseman osalta parannusehdotuksia: 
 
Ulko-ovet ovat raskaat niihin tulee tehdä sähköinen avausautomatiikka. 
saattajapalvelulle tulee osoittaa tilat asemarakennuksen sisältä esim. entinen lipunmyyntipiste 
Laitureille johtavat portaat paremmin valaistuksi ja kontrastiraita maalattava. 
Asemahallissa ja tunnelissa olevien aikataulunäytöt kaikille saavutettavaan korkeuteen ja 
kontrastien parannusta, isommat opasteet laitureille johtavien portaiden ja hissien luokse. 
Laiturilla olevat numerot tulee olla isommat, laituri alueille tulee asentaa piippari hissin luokse, 
tämä helpottaa näkövammaisten orientoitumista ympäristöön. 
Uudenmaankadulta laituri alueelle vievät hissit tulisi varustaa piippareilla, jotta vaikeasti 
näkövammaiset voivat havaita hissit ja portaat. Paikallisjuniin kuulutus seuraavasta asemasta. 
  
Päätös: Parannus- ja kehittämiskohteet toimitetaan palveluntuottajille ja alueiden omistajille. 
 
8 § Kokouksen päättäminen  
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.47, seuraava kokous torstaina 28.1.2021  
 
 
 
Muistion vakuudeksi   Tiina Häyrinen, sihteeri 
 
21.1.2021 
 
toimitettu kannanotot, HYKY § 5, Hämeen Poliiisi § 6, VR § 7 
  
 


