LOHJAN KAUPUNKI
Muistio
_______________________________________________________________________

VAMMAISNEUVOSTO
Aika:
Paikka:

5.2.2020 klo 14.00 – 15.55
Kokoushuone Riihi, kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4, 08100 Lohja

Läsnä
Kirsi Ihalainen
Liisa Mononen
Minnä Mäenpää
Eeva Ristseppä
Suvi Viluksela
Raija Sassi
Minna Mäkinen
Ana Gutiérrez Sorainen
Sanna Laaksonen
Martti Tarvainen
Rolf Oinonen klo 14.00- 15.40
Annmarie Kuurto klo 14.05 -15.15
Hannele Maittila
Heli Ranta-Salonen, esittelijä
Jaana Perheentupa, sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kirsi Ihalainen avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Vammaisneuvoston tavoitteet 2020
Vammaisneuvosto kirjasi v.2020 tavoitteikseen toimintasuunnitelmaan:
- Esteettömyyden edistäminen Lohjan kaupungissa/esteettömyysasiamiehet
- Eri vammaisryhmistä huomioiden omaiset sekä vammaisten lasten perheet (UVA)
- Vammaisneuvoston näkyvyys: oma fb –ryhmä, kotisivut, järjestötreffeille osallistuminen/KansKe ry,
vammaisneuvosto voi esitellä toimintaansa ja olla esillä mahdollisuuksien mukaan esim. Lohjan alueen yhdistysten esittelytilaisuuksissa tai KansKe ry:n tilaisuuksissa,mahdollisen luonto- tai muun retken järjestäminen Lohjalla kevään-syksyn aikana, vammaisten päivän juhla joulukuun alussa/esteettömyyden edistämiskunniakirjat, toimintakertomuksen laatiminen vuoden alussa/julkinen kotisivuilla, tulevien kuntavaalien 2021 ehdokkaiden perehtyneisyys/asiantuntijus vammaisten asioista
3. Tp 2019, Ta -2020 (liitteet oheistettu muistioon)
- Vt. kirjanpitopäällikkö Kimmo Toikka lähettänyt liitteet.
- 5 Vammaisneuvoston kokousta v.2020.
- UVA:n kokouksissa Lohjan vammaisneuvoston puheenjohtajalle, tai hänen ollessaan estynyt Lohjan vammaisneuvoston varapuheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiot 22€/kpl + matkakulut. Kokousten määrä 8-10 kpl/vuosi.
- Mahdolliset muut koulutukset tai tilaisuudet mahdollisia budjetin rajoissa.
4. Kuljetuspalveluiden kilpailutuksen tilanne
Kaksivaiheinen kilpailutusprosessi on edennyt vaiheeseen, jossa kuljetusten välitys- ja hallintaoperaattorien kilpailutukseen osallistuneiden käytettävyyden arviointilaisuudet on pidetty ja valintapäätös
tehtiin tammikuun 2020 aikana. Kuljetusten kilpailutus aloitetaan tämän jälkeen. Kilpailutus tulee sisältämään mahdollisesti myös ryhmäkuljetukset esimerkiksi matkat päivätoimintaan. Virkamiesvalmistelu kuljetusten asiakasohjeistuksesta on aloitettu.
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Kilpailutuksessa mukana olevien kuntien kuljetusten kokonaismääräksi on arvioitu noin 526 000 kuljetusta vuositasolla, mistä Lohjan osuus on alle 6%. Espoon hallinnoiman kilpailutuksen kokonaisvolyymi johtaa palveluntuottajien keskittymään, mikä tulee merkittävästi vähentämään
kilpailutuksen ulkopuolelle jäävää kuljetuskapasiteettia alueella. Tästä seuraa, että kilpailutuksen ulkopuolelle jäävälle kunnalle muodostuisi suuria haasteita kuljetuspalveluja koskevan järjestämisvelvollisuuden toteuttamisessa sekä mahdollisesti lisäkustannuksia.
Lohjan ja lähikuntien (Hanko, Inkoo, Karkkila, Raasepori, Siuntio ja Vihti) voimassa olevien sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia koskevien hankintapäätösten piirissä on tällä
hetkellä yhteensä 170 palveluntuottajaa. Kuljetuksia koskeva sopimusaika päättyy 30.6.2020 sisältäen mahdollisuuden kahteen kuuden (6) kuukauden optiokauteen kausi kerrallaan. Käytettävissä oleva sopimuskausi optioineen turvaa kuljetuspalvelujen järjestämisen meneillään olevan kilpailutusprosessin ajan. Teknisiä korjauksia Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen toimintaohjeeseen
tehtiin vammaisneuvoston 23.9.2019 laatiman lausunnon mukaisesti,(liite). Kaupunginhallitus tekee
10.2.2020 asiaa koskevan päätöksen, Espoo tarvitsee tiedon helmikuulla onko Lohja mukana kilpailutuksessa.
5. Ympärivuorokautisen asumisen tuen kilpailutuksen tilanne
Espoon kaupunki on käynnistänyt vammaisten henkilöiden ympäri vuorokautisten asumispalvelujen
kilpailutuksen valmistelun yhteistyössä Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. Hankinnan kohteena on
ympärivuorokautinen asumispalvelu (vakituinen asuminen ja lyhytaikainen hoito vammaisille
henkilöille). Palvelua hankitaan sekä suomen- että ruotsinkielisille asiakkaille. Lohjan kaupunki on
osallistunut hankinnan valmisteluun. Espoon kaupunki edellytti kunnilta sitovaa ilmoittautumista
vammaisten henkilöiden ympärivuorokautisen asumisen tuen palvelujen kilpailutukseen.
Lohjan kaupunki ei ole aikaisemmin kilpailuttanut vammaisten henkilöiden ympärivuorokautisia asumispalveluja eikä kaupungilla näin ollen ole puitesopimuksia palvelun tuottajien kanssa. Koska palvelun hankintakustannukset ylittävät hankintalain mukaisen kynnysarvon, tulee palvelu kilpailuttaa.
Hankinta on suunniteltu toteutettavan mukautettuna dynaamisena puitejärjestelynä. Hankintamenettelyssä tilaaja määrittää palveluntuottajille ja palveluille ehdottomat korkeat laatu- ja soveltuvuusvaatimukset, jotta ne vastaavat vähintään tilaajan määrittelemää laatutasoa. Kaikki ehdot täyttävät
palveluntarjoajat valitaan mukaan puitejärjestelyyn. Dynaaminen puitejärjestely avataan noin kerran
vuodessa, jolloin uudet tarjoajat voivat jättää tarjouksen ja päästä mukaan puitejärjestelyyn. Kaikki
kunnat tekevät omat hankintapäätökset ja -sopimukset valittavien palvelutuottajien kanssa.
Vammaisten henkilöiden ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinnan sopimuskausi alkaa
1.8.2020.
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 20.11.2019 Espoon kaupungin hallinnoimaan LänsiUudenmaan kuntien yhteiseen vammaisten henkilöiden ympärivuorokautisen asumisen tuen
kilpailutukseen osallistumisen ja esitetyt hankinnalle määritetyt tavoitteet sekä hankintaperiaatteet.
6. Kaavalausunnot Y7 ja Y8;
- Kaavoituksen lausuntopyynnöt Y7 Nummi-Pusulan eteläosien ja Y8 Sammatin pohjoisosien
osayleiskaavoista, lähetetty vammaisneuvostolle sähköpostitse 9.1.2020. Lausunnot pyydetään toimittamaan 2.3.2020 mennessä osoitteeseen kaavapalaute@lohja.fi. Kuntalaisilla on mahdollisuus
käydä torstaisin kaupungintalo Monkolan Liiteri –kokoustilassa kyselemässä ajankohtaisista kaavaasioista. Kaavoituksen edustajat vuorottelevat torstaisin klo 9-11 ja 12-15 välisinä aikoina.
https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat-jasuunnitelmat/
- Kaavalausunnot tehdään vammaisneuvostossa vuoroin v.2020. Y7 ja Y8 lausunto tehdään yhteistyössä. Vammaisneuvosto sopii WhatsUp –ryhmässä tulevan ajankohdan.
7. Muut asiat
- Vammaisten päivän juhla 3.12.2019; palaute tilaisuuden valmisteluista ja juhlasta
Jalavan koululta toivotaan tulevien juhlien aikaan yhteydenottoa, jos ohjelma-aikatauluun tulee aikataulumuutoksia. 3.12.2019 juhlassa oli enemmän juhlijoita kuin aikaisempina vuosina. Ilmoittautumisia tuli webropoliin vähemmän, mutta paikalle tuli paljon juhlaväkeä. Esteettömyyskunniakirjojen vastaanottajat olivat positiivisesti yllättyneitä.

- Ajankohtaisia kuulumisia esteettömyysasiamiehiltä
8.4.2020 kokouksessa käsitellään laajemmin.
Esteettömyysasiamiehen Liisa Monosen huomioita SSO:n toimipisteiden puutteista Lohjalla:
-Lohen tuulikaapin matto hankaloittaa apuvälineillä kulkevia; rakennuksen takuuajan puitteissa korjauksia on vielä mahdollista tehdä.
- Prisman hyllykorkeus ja tavaroiden asettelu.
- EU:n Vammaiskortin kokeilukauden vaikuttavuuskysely
https://link.webropolsurveys.com/S/F03C2E826814E2EE ; lähetetty sähköpostitse 16.1.2020 vammaisneuvostolle;
Vammaisneuvoston jäsenillä ei ole omakohtaista kokemusta vammaiskortin hyödyistä. Jäsenet ovat
kuitenkin kuulleet joistakin tapauksista, jolloin ko. kortista on ollut hyötyä vammaisille henkilöille.
- UVA:n toimintasääntösuositus vammaisneuvostoille, (liite, valmistunut 2019 lopussa)
- Kaikukortti.
Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja Kaikukortti-verkostossa mukana olevaan kulttuuri- ja liikuntatarjontaan. Kaikukortti on tarkoitettu vammaispalvelujen aikuisille asiakkaille tai 16 vuotta täyttäneille nuorille, jotka kokevat olevansa taloudellisesti tiukassa tilanteessa. Alle 16-vuotiaille
lapsille, jotka kuuluvat Kaikukortin haltijan perheeseen, voi hankkia maksuttomia pääsylippuja silloin
kun he osallistuvat yhdessä kortinhaltijan kanssa. Korttia hakiessa yhteydenotto ensin omaan työntekijään (sosiaalityöntekijä), tai Kaikukortin Lohjan yhteyshenkilöön tiina.mahkonen@lohja.fi . Henkilökohtainen Kaikukortti on voimassa vuoden, infoesittelyn saa kortin yhteydessä. Yhteisökortti on myös
mahdollinen ryhmää varten, edellyttäen henkilökohtaisen Kaikukortin omistajuutta kaikilta ryhmän jäseniltä.
Kaikukortti -verkostossa on lohjalaisia kulttuuripalveluntarjonnan kohteita, sekä valtakunnallinen Kaikukorttitarjonta. Lohjan kortilla on oikeutettu myös Karkkilan ja Espoon palveluihin. Tarkempi tarjonta
on merkitty kohteiden verkkosivuille. Pääsyliput hankitaan kohteiden omien lipunmyyntikanavien
kautta, ei kuitenkaan verkkokaupasta.
- Seuraava kokous
Routionmäen Yhtenäiskoululla ( Havumetsäntie 4, 08350 Lohja) 8.4.2020 klo 14.00, klo 13.45 kahvi/voileipätarjoilu.
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