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1.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Hallintosäännön 136 §:n mukaan puheenjohtaja totesi läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja 
päätösvaltaisuuden.  
Toimielimen kokous on laillinen, jos se on toimielimen tai puheenjohtajan päättämänä kokousaikana; Lohjan 
kaupungin hallintosääntö § 128.  
Estynyt jäsen hoitaa varajäsenensä kutsumisen; Lohjan kaupungin hallintosääntö § 133. 
 
2.  Edellisen (17.12.2021) pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen.  
Hyväksyttiin. 
 
3.  Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 Vammaisneuvoston jäsenet ehdottivat pöytäkirjantarkistajiksi Arja Ikäheimoa ja Mika Eskolaa. 
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Arja Ikäheimo ja Mika Eskola. 
 
4. Vammaisneuvoston toimintasuunnitelman esittely ja hyväksyntä 
Puheenjohtajiston laatima toimintasuunnitelmaluonnos on lähetetty nähtäville vammaisneuvoston jäsenille 
sähköpostitse esityslistan yhteydessä 19.1.2022.  
Kokouksessa haluttiin toimintasuunnitelmaan lisättäväksi kohtaan 2) lautakuntiin nimetyt 
vammaisneuvoston edustajien ja varaedustajien nimet, jotka voivat osallistua lautakuntien kokouksiin 
läsnä- ja puheoikeudella niiltä osin, kun käsitellään julkisia asioita. 
Toimintasuunnitelman kohtaan 4) lisätään 19.5.2022 kokouksen 3/2022 asialistalle kaupunkisuunnittelun/ 
kaavoituksen edustajan ja Lohjan Liikuntakeskus Oy:n toimitusjohtajan Jukka Vienosen kutsuminen 
vammaisneuvoston kokoukseen kertomaan ajankohtaisista hankkeista. Neidonkeitaan tulevaan 
hankkeeseen vammaisneuvoston jäsenistö haluaisi työryhmän (esteettömyysasiamiehet, Katarina Vasica) 
suunnittelupalavereihin mukaan. Varsinaista edustusta ei ole vammaisneuvostolta pyydetty tuohon 
hankkeeseen.  
Toimintasuunnitelman vuosikelloa päivitetään vuoden aikana teemakokousten ja muiden esille nousevien 
asioiden osalta. 
 
5. Vammaisneuvoston aloite sosiaali- ja terveyslautakunnalle koskien vammaispalvelulain mukaista 
kuljetuspalvelujen asiakas- ja toimintaohjetta 
Vammaisneuvoston laatima lausunto koskien kuljetuspalvelujen asiakas- ja toimintaohjetta on lähetetty 

 
Läsnä: 
Laila Kakko 
Sari Manni 
Katarina Vasica 
Liisa Mononen (Tellervo Järvisen varajäsen) 
Irma Ketonen 
Risto Konttinen 
Marsa Valtonen 
Arja Ikäheimo (Liisa Rautasen varajäsen) 
Riitta Luhtala, sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja 
Tiina Liimatainen, kaupunkisuunnittelulautakunnan edustaja 
Mika Eskola, lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan edustaja 
Heli Saukkola, kaupunginhallituksen varaedustaja 
Heli Ranta-Salonen, esittelijä 
Jaana Perheentupa, sihteeri 
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nähtäville vammaisneuvoston jäsenille sähköpostitse esityslistan yhteydessä 19.1.2022.  
Keskusteltiin työryhmän luonnoksen pohjalta vammaisneuvoston aloitteesta, joka on kokonaisuudessaan 
pöytäkirjan liitteenä. Aloite lähetetään kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle käsiteltäväksi, 
kirjaamo@lohja.fi .  
 
6. Ajankohtaiset asiat 

Kuljetuspalvelut 
Sosiaalipalvelut ovat neuvotelleet Menevä Oy:n ja Lähitaksi Oy:n edustajien kanssa nykyisistä 
kuljetuspalveluista. Neuvotteluissa käsiteltiin mm. palautteita kuljetuspalveluiden toimivuudesta. 
Reklamaatioita on tullut mm. ruotsinkielisten asiakkaiden tilauspalvelusta, joka ei ole vastannut vaadittua 
palvelutasoa. Asia on otettu esille palveluntuottajien kanssa. Kuljetusten viivästymisistä ei ole ilmoitettu 
kaikille kuljetuksia tilanneille asiakkaille. Keskustelussa nousi esille myös se, että takseja on ollut saatavilla 
huonosti ilta- ja viikonloppuaikoina, vaikka hankintasopimukseen on kirjattu palvelut 24/7. Todettiin myös, 
että suurin tarve kuljetuspalveluille keskittyy klo 7-20 välille.  
 
Kuntayhteistyö hyvinvointialueen valmistelussa vammaispalvelujen osalta 
Kuntayhteistyö hyvinvointialueen valmistelussa vammaispalvelujen osalta on käynnistymässä. 
Vammaisneuvoston puheenjohtaja on kutsuttu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaisneuvostojen 
puheenjohtajien yhteiseen Teams -tapaamiseen 9.2.2022. 

 
 Muut mahdolliset asiat 
- Kulkukeskuksen työpajaan osallistui 20.1.2022 vammaisneuvoston Riitta Luhtala. Vammaisneuvosto 
toivoo Riitta Luhtalan jatkavan työpajoihin osallistumista jatkossa. Näihin työpajoihin on toivottu erityisesti 
palvelujen käyttäjiä, joten jatkossa Lohjalta osallistuu myös Katarina Vasica. 
 
- Vammaisneuvoston toimintasääntö on hyväksytty kaupunginhallituksessa 24.1.2022; ote pöytäkirjasta 
liitteenä. 
 
- Vammaispalveluiden marras- ja joulukuun 2021 asiakasmaksulaskutus on lähtenyt asiakkaille 26.1.2022.  
 
- Lohjan Lapsiystävällinen kunta Teams-kokoukseen osallistuu puheenjohtaja Marsa Valtonen 28.1.2022. 
Aiheena mm. haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret, sekä mahdolliset tulevat tapahtumat ja 
tilaisuudet Lohjalla, jotka tukevat Lapsiystävällisen kunnan statusta. 
 
- 2.3.2022 on sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelujen seurantaryhmän Teams-
kokous, johon osallistuu vammaisneuvoston Katarina Vasica. Mukana on kuntien, palvelutuottajien ja 
neuvostojen edustajat.  
 
- Vammaisneuvoston jäsenet keskustelivat mahdollisen Lohjan kaupunkikeskustan liikenneväylien ja 
jalankulkuteiden esteettömyyskartoituksen testausryhmän perustamisesta tälle talvikaudelle. Mukaan 
kutsuttaisiin erilaisten vammais- ja erityisryhmien edustajia mukaan kokeilemaan Lohjan liikenneväylien ja 
jalankulkuteiden toimivuutta. Länsi-Uusimaa –lehti pyydetään mukaan suunniteltuun testauspäivään. 
 
 
Muistion vakuudeksi                 27.1.2022 
 
 
Marsa Valtonen                                                                                           Jaana Perheentupa 
puheenjohtaja                                                                                             sihteeri  
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