
 

LOHJAN KAUPUNKI 
 

 

Muistio 
 

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Osoite Puhelin   
Karstuntie 4 (019) 3690  
08100 LOHJA 
 

 
 

VAMMAISNEUVOSTO 
 

Aika: 13.11.2019 klo 14.00 – 15.23 

Paikka: Kokoushuone Riihi, kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4, 08100 Lohja 

 
Läsnä:  
 Kirsi Ihalainen  
 Liisa Mononen  
 Minnä Mäenpää  
                        Minna Mäkinen  
                        Raija Sassi  
                        Riitta Luhtala  
                        Annmarie Kuurto  
                        Hannu-Pekka Poikonen  
                        Rolf Oinonen  
                        Hannele Maittila  

Heli Ranta-Salonen, esittelijä  
Jaana Perheentupa, sihteeri  
 

  
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Kirsi Ihalainen avasi kokouksen ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 
 

2. Vammaisten päivän juhlavalmistelut 
Juhlavalmistelut ovat loppusuoralla. Webropol –linkkiä hallinnoi Annmarie Kuurto, ilmoittau-
tuneita on tällä hetkellä vähän, yhdistys-/järjestöedustajien toivotaan markkinoivan vam-
maisten päivän juhlaa omissa yhdistyksissään. Viimeinen ilmoittautumispäivä juhlaan 
webropol-linkin kautta 25.11.2019. Annmarie Kuurto ilmoittaa Jalavan koululle ilmoittautu-
neiden määrän tarjoiluja varten. Lehtijuttuja ovat tehneet Länsi-Uusimaa ja Ykköslohja, 
(kaupunki laatinut 22.10.2019 mediatiedotteen juhlasta). Lähempänä juhlaa varapuheen-
johtaja Minna Mäenpää laatii lehdille vielä toisen mediatiedotteen.  Vammaisneuvosto päät-
ti kokouksessa esteettömyyspalkintojen saajat 2019, jotka julkistetaan vammaisten päivän 
juhlassa. Esteettömyyspalkinnon saajille kunniakirjat tekee Annmarie Kuurto, jotka puheen-
johtajisto ja esteettömyysasiamies allekirjoittavat. Minna Mäkinen hoitaa kukat esteettö-
myyspalkintojen saajille, max 75€. Vammaisneuvoston Facebook-sivulle 

https://www.facebook.com/lohjanvane/ tulee tiedote juhlasta. 

 
Ohjelma: 
klo 12:45 Alustus Lohjan vammaisneuvoston puheenjohtaja Kirsi Ihalainen 
klo 12:50 Juhlapuhuja: Lohjan kaupunginjohtaja Mika Sivula  
klo 13:10 Musiikkiesityksiä - Jalavan koulun oppilaat 
klo 13:45 Jaetaan esteettömyyden edistämiskunniakirjat 
klo 13:55 Kahvitarjoilu & seurustelua 
klo 14:45 Tilaisuus päättyy 
 
Aika: 3.12.2019 klo 12:45-14:45 

Paikka: Routionmäen yhtenäiskoulun Jalavan luokkien juhlatila, (Havumetsäntie 4, Routio, 
08350 Lohja). 

Järjestäjät: Lohjan Vammaisneuvosto ja Jalavan koulu 

https://www.facebook.com/lohjanvane/


3. Kuljetuspalvelujen tilanne 
Läntisen Uudenmaan kunnat Espoosta Hankoon, kilpailuttavat alkuvuonna 2020 VPL/SHL 
-kuljetukset. Kuntien perustama Länsi Uudenmaan Kulkukeskus järjestää kuljetuspalvelut 
kunnille, mikä kilpailutetaan erikseen. Kuljetuksissa on asiakkaita 8500 henkeä ja kuljetuk-
sia 500 000 kappaletta vuodessa. 
 
Kilpailutuksen infotilaisuudet järjestetään seuraavissa paikoissa: 
Kauniainen ja Espoo: 12.11. klo 17-19, Espoonkatu 5, 1 krs, Valtuustotalo, Kahvio 
Kirkkonummi: 13.11. klo 17-19 Kirkkonummen kunnantalo, Ervastintie 2, Kirkkonummisali 
Hanko ja Raasepori: 18.11. klo 15-17 Entinen sairaanhoito-opisto auditorio, Raaseporintie 
5 Tammisaari 

Lohja: ti 19.11.2019 klo 17-19, Karstuntie 4, Monkola, Lohjan valtuustosali 
Vihti ja Karkkila (perusturvakuntayhtymä Karviainen): 20.11. klo 17-19, Asemantie 30, Vih-
din kunnanvirasto, ruokala 
 
Tilaisuuksissa esitellään projektin tavoitteet, aikataulu, kuljetusten asiakasryhmät, palvelun 
kehityssuunnitelma, alustavasti kaluston vaatimuksia, tekniset vaatimukset ja käytettävä 
teknologia. Asiakasraadit ovat olleet aktiivisesti mukana tämän kilpailutuksen aikana. Loh-
jan sosiaali- ja terveyslautakunta jätti tämän pöydälle 25.9.2019, asia tulee uudelleen käsit-
telyyn alkuvuonna 2020. Ennen uutta lautakuntakäsittelyä käydään läpi vielä vaihtoehtoiset 
tavat, jolla kuljetuspalvelut voitaisiin järjestää. Nykyinen sopimus on Lohjalla voimassa v. 
2020 loppuun. Espoon kaupungin vetämään Lohjan tilaisuuteen 19.11.2019 on tulossa 20 
autoilijaa, tilaisuus on avoin myös käyttäjille. Käyttäjille tullaan järjestämään vielä omia tilai-
suuksia tästä asiasta. 
 

4. Omaishoidon tuen ohjeet ja palkkiot 
Omaishoidon tuen ohjeet ja palkkiot; vammaisneuvosto laati 6.11.2019 oman lausunnon. 
Asia tulee joulukuun sosiaali- ja terveyslautakuntaan käsiteltäväksi.  
 
Lohjan linja on toteutunut asiakkaiden mielestä moitteettomasti. Halutaan kiinnittää huo-
miota enemmän lakisääteisiin vapaisiin ja niiden vaihtoehtoihin. Perhehoitoa halutaan vaih-
toehtoisesti hyödyntää. Alle 3.v. lasten ollessa kyseessä halutaan tietää mitä laki määritte-
lee asiasta. Sijaishoitajan palkkion korvausvelvollinen maksaja on kaupunki. Lausuntojen 
tekemiseen tarvitaan hieman enemmän aikaa, jotta ehditään saada mahdollisimman mo-
nien Vammaisneuvoston järjestöjäsenten kanta käsiteltävänä /lausuttavana olevaan asi-
aan. 
 

5. Vammaisneuvosto Facebook-sivusto 
Minna Mäenpää ja Kirsi Ihalainen ovat ylläpitäjiä https://www.facebook.com/lohjanvane/ 
vammaisneuvoston Facebook-sivustolla. Ryhmään laaditaan toimintaohjeet, jotka esitel-
lään seuraavassa kokouksessa. Sivuston tarkoitus on olla tiedottava ja asiantuntijalähtöi-
nen. 
 

6. Puheenjohtajan terveiset 
- Ei mainittavaa 
 

7. Muut asiat 
-Vammaisten ympärivuorokautisen asumisen tuen palvelujen kilpailutus (liite) 
Lohjan kaupunki on mukana Espoon kaupungin käynnistämässä kilpailutuksen valmiste-
lussa yhdessä muiden Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. 
Palvelun hankintakustannukset ylittävät hankintalain mukaisen kynnysarvon, mikä edellyt-
tää kilpailuttamista. Vuonna 2018 Lohjan kaupunki hankki vammaisten henkilöiden ympäri-
vuorokautista asumispalvelua 18 eri palveluntuottajalta. 

https://www.facebook.com/lohjanvane/


Palvelun kokonaiskustannukset olivat 8 400 000 e, mistä Eteva kuntayhtymän osuus oli 6 
510 000 e. Hankinnan valmistelu on aloitettu keväällä 2019 Nordic Healthcare Groupin 
Länsi-Uudenmaan alueen markkinakartoituksella. 
Valmistelussa on kuultu sekä palveluntuottajia että asumisyksiköiden asukkaita. Kuultavien 
piirissä on ollut myös lohjalaisia asiakkaita. Yhteisen hankinnan keskeisenä tavoitteena on 
asumispalvelujen alueellisen saatavuuden parantaminen. Sosiaali- ja terveyslautakunta 
päättää 20.11.2019 kilpailutukseen osallistumisesta sekä hankinnan tavoitteiden ja hankin-
taperiaatteiden hyväksynnästä. 
Hankinta on suunniteltu toteutettavan mukautettuna dynaamisena puitejärjestelynä.  
Dynaaminen puitejärjestely avataan kerran vuodessa, jolloin uudet laatu- ja soveltu-
vuusehdot täyttävät palveluntuottajat voivat päästä mukaan puitejärjestelyyn. 
Kunnat tekevät omat hankintapäätökset ja –sopimukset valittavien palveluntuottajien kans-
sa. Asiakas saa tarpeitaan vastaavaa ympärivuorokautista asumisen tukea oikea-
aikaisesti. Asiakkaan toimintakyky, kokonaistilanne ja mielipide huomioidaan palvelun va-
linnassa. Asiakkaan etu on lopullinen valintakriteeri palvelua valittaessa. Palvelut mukautu-
vat asiakkaan elämäntilanteen ja tarpeen mukaan. Palvelut huomioivat asiakkaan voimava-
rat ja lisäävät osallisuutta. Tilaava kunta määrittää vaatimukset palvelun sisällölle ja laadul-
le. Palvelukuvaus on laadittu asukkaiden palvelutarvetta vastaavasti. Kenenkään asumis-
paikka ei uuden sopimuskauden johdosta muutu. Palveluntuottajan tuottama laatu ja hyvä 
asiakaskokemus ohjaavat palvelun valinnassa ja vaikuttavat palvelusta maksettavaan kor-
vaukseen. Palvelua hankitaan suomen ja ruotsin kielellä. Hankinta valmistellaan yhteis-
työssä Länsi-Uudenmaan kuntien kesken. 
 
- Autoliiton tuleva applikaatio invapysäköintipaikoista  
Puheenjohtajalle on otettu Autoliitosta yhteyttä tulevan invapysäköintipaikka-applikaation 
tiimoilta. Tiepalvelun sovelluksesta puuttuu Lohjan invapysäköintipaikat, ja haluaisivat Loh-
jan mukaan applikaatioon. Tämän voi ladata esim. puhelimeensa AppStoren kautta. Pu-
heenjohtaja laittaa Autoliittoon viestin, ja kehoittaa heitä yhteydenottoon kaupunkitekniikan 
ja rakennuttamisen osastolle suunnitteluinsinööri Timo Mäkiseen ja kaupunkitekniikkapääl-
likkö Seppo Lötjöseen. 
 
- Vammaisneuvoston budjetti: 61% käytetty 13.11.2019 mennessä, 1540€ käytettävissä 
loppuvuodelle. 
 

- Seuraavat kokoukset  kaupungintalolla: 5.2.2020 klo 14.00, Riihi -kokoushuone, 8.4.2020 

klo 14.00 Riihi -kokoushuone, 10.6.2020 klo 14.00 Riihi -kokoushuone. 
 
- Riitta Luhtala kertoi HUS Lohjan sairaalan asiakasraadin toiminnasta. Hän pyytää Lohjan 
vammaisneuvostoa lähettämään tietoa sähköpostitse riitta.luhtala@lohja.fi, onko sairaalan 
opasteissa huomioitu eri vammaisryhmät esteettömyyden ja värien kannalta (esim. ovet, 
narut, teippaukset ym.)  
 
 
Muistion vakuudeksi                  13.11.2019 
 
 
 
 
Kirsi Ihalainen                   Jaana Perheentupa 
puheenjohtaja                   sihteeri 

 

mailto:riitta.luhtala@lohja.fi

