
                                                                                                                            Vammaisneuvosto 24.3.2022  
                                                                                                       

 
Esityslista                                                                                                                         Pöytäkirja 24.3.2022 
                                                                                                                                                 klo 12:00 – 14:02 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Puheenjohtaja Marsa Valtonen totesi läsnäolijat ja kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

2.  Edellisen (27.1.2022) pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen. (Lähetetty sp:lla 31.1.2022) 
Hyväksyttiin. 
 
3.  Pöytäkirjantarkastajien valinta 
     Vammaisneuvosto valitsee kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa. Päätettiin, että tästä lähtien 
pöytäkirjantarkastajat valitaan esityslistan läsnäololistan mukaisessa järjestyksessä. Kokouksen 24.3.2022 
pöytäkirjatarkistajiksi valittiin Raimo Friberg ja Sari Manni. 
 
4. Länsi-Uudenmaan vammaisneuvostojen puheenjohtajien tapaaminen 10.2.2022 
 Puheenjohtaja Marsa Valtonen (liite lähetetty 15.3.2022 sähköpostitse) 
 Puheenjohtaja Marsa Valtonen kertoi 10 kunnan Länsi-Uudenmaan vammaisneuvostojen puheenjohtajien 
tapaamisesta 10.2.2022 ja esitti tähän liittyvän esityksen.  
 
  Vammaisneuvosto merkitsi tiedoksi esityksen Länsi-Uudenmaan vammaisneuvostojen puheenjohtajien 
palaverista. 
 
5. Asunnonmuutostöiden yhtenäistäminen tulevaisuudessa L-U:n hyvinvointialueella. Liitteenä 
asiakasohje Espoon kaupungin nykyisestä prosessista, jossa HUS toimii palveluntuottajana Espoolle. 
    Esteettömyysasiamies Sari Manni ja puheenjohtaja Marsa Valtonen (liite ppt lähetetty 15.3.2022 
sähköpostitse). Puheenjohtaja esitteli aihetta tiivistetysti. 
 Vammaisneuvosto merkitsi tiedoksi esityksen Asunnonmuutostöiden yhtenäistäminen tulevaisuudessa 
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. 
 
6. Esitys vammaispalvelujen keskeisistä palveluista 
    Vammaispalvelujen johtava sosiaalityöntekijä Tuula Määttä 
Vammaisneuvostolla oli asiantuntijana johtava sosiaalityöntekijä Tuula Määttä kertomassa Lohjan 
Vammaispalveluiden rakenteesta, palveluista ja järjestämistavoista. Vammaisneuvostolle oli lähetetty 
sähköpostitse 23.3.2022 kokouksessa näytetty esitys. 

 
Läsnä: 
Marsa Valtonen, puheenjohtaja, Teams 
Sari Manni, Teams 
Katarina Vasica, Teams klo 12:00 - 13:32 
Irma Ketonen, Teams 
Laura Skaffari, kaupunginhallituksen edustaja, Teams 
Mika Eskola, lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan edustaja, Teams klo 12:45 - 14:02 
Risto Konttinen  
Tellervo Järvinen 
Arja Ikäheimo, Rautasen varajäsen 
Raimo Friberg, Kakon varajäsen 
Riitta Luhtala, sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja 
Tiina Liimatainen, kaupunkisuunnittelulautakunnan edustaja, klo 12:37 – 14:02 
Tuula Määttä, johtava sosiaalityöntekijä 
Heli Ranta-Salonen, esittelijä 
Jaana Perheentupa, sihteeri 
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Vammaisneuvosto merkitsi tiedoksi Tuula Määtän esityksen ”Lohjan vammaispalvelut pähkinänkuoressa”. 
7. Tiivistelmä uuden vammaispalvelulain keskeisistä muutoksista, 
     esittelijä Heli Ranta-Salonen 
Esittelijä Heli Ranta-Salonen esitteli uuden Vammaispalvelulain uudistuksen keskeisiä tavoitteita, 
määritelmiä, palveluita ja tulevia keskeisiä muutosesityksiä. Lohjan vammaispalveluiden viranhaltijoita on 
ollut Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisissä palavereissa antamassa näkemyksiään Lohjan hyvistä 
toimintatavoista tulevaan hyvinvointialueen vammaispalveluiden järjestämiseen. Vammaisneuvostolle oli 
lähetetty sähköpostitse 23.3.2022 kokouksessa näytetty esitys. 
 
Vammaisneuvosto merkitsi tiedoksi Heli Ranta-Salosen esityksen ”Vammaispalvelulain uudistus”. 
 
8. Kokouspalkkiot; L-U hyvinvointialueen ym. kokoukset 
Vuoden 2022 vammaisneuvoston kokousten kokouspalkkiot (22€/kokous) ja matkakorvaukset maksetaan 
(0,46cnt/km) hallintosäännön § 166 mukaan kolme kertaa vuodessa; maksupäivät vuonna 2022 ovat: 
13.5.2022, 15.9.2022 ja 30.12.2022, (sähköposti vammaisneuvostolle 18.2.2022).  
Muista tilaisuuksista tulee kunkin luottamushenkilön tehdä erillinen hakemus; esim. L-U hyvinvointialueen 
kokouksiin tai muiden vammaisneuvoston yhdessä sovittuihin kokouksiin osallistumisesta, jos palkkiota ei 
makseta kutsuvan tahon kautta. Palkkio on Lohjan hallintosäännön vaikuttajatoimielimille oleva 22€ 
kokouspalkkio/kokous. 
Vaikuttajatoimielinten ja luottamushenkilöiden palkkiot hoitaa palkkasihteeri Sirpa Säilä, 
sirpa.saila@lohja.fi. Sivun https://www.lohja.fi/sosiaali-ja 
terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/vammaispalvelut/vammaisneuvosto/   lopusta löytyy 
"Luottamushenkilöiden matkalaskulomake".  Espoon vetämien L-U hyvinvointialueen vammaisneuvostojen 
yhteispalaverien osalta kokouspalkkio- ja matkakorvausasioita selvitetään vielä. 
 
9. Ajankohtaiset asiat 

-  Kuljetuspalvelujen arviointi- ja keskustelutilaisuuden 2.3.2022 terveiset 
   Katarina Vasica, esittelijä Heli Ranta-Salonen 
2.3.2022 kokouksessa mukana kilpailutuksessa mukana olleiden kuntien viranhaltijat ja vammais-
ja vanhusneuvostojen nimeämät edustajat (Lohjan vammaisneuvostosta Katarina Vasica ja Lohjan 
vanhusneuvostosta Gudrun Lahtinen), Lähitaksi Oy ja Menevä Oy. Neuvostojen edustajat totesivat 
yleisesti kuljetuspalvelujen toimivuuden parantuneen aloitustilanteesta. 
Kuljetusten odottamisajat herättäneet edelleen kysymyksiä ja yhteydenottoja palvelujen 
tuottajille. Taajamien reuna-alueille kuljetusten järjestäminen edelleen hankalaa, samoin ilta- ja 
viikonloppujen kuljetusten tasa-arvoisen palvelujen turvaaminen on haasteellista kuljetuskaluston 
rajallisen määrän vuoksi. Kuljetusten käyttäjien toivotaan antavan palautetta palvelujen tuottajille 
sekä kuntiin, jos on aiheellista reklamoitavaa kuljetusten toteutusten suhteen. 
 
- Vammaisneuvoston v.2021 talousarvion TP -tiedot ja vuoden 2022 käyttötiedot (liite) 
Edistä esteettömyyttä-verkkokurssille osallistuu 4 vammaisneuvoston jäsentä, jotka maksetaan 
vammaisneuvoston budjetista. 
 
- L-U:n hyvinvointialueen ensimmäinen vammaispalvelujen kysely, joka on avoinna 14.4.2022 
saakka. Linkki kyselyyn: 
https://digitalist.leanlab.co/cgi/view?eida71393e97ef18188&a=16597&lan=fi  
(Tieto kyselystä lähetetty Lohjan vammaisneuvostolle sp. 3.3.2022.) 
 
- Terveysaseman Chat-vastaanotto on avattu 8.3.2022. Chat-vastaanotolta saat esimerkiksi hoito-
ohjeita, reseptin tai tietoa tutkimustuloksista, ja voit myös perua vastaanottoaikojasi. Chat-

https://www.lohja.fi/sosiaali-ja
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vastaanotolle ei tarvitse varata aikaa mutta sinne pitää tunnistautua suomi.fi-palvelussa. Palvelu 
laajenee kaikkiin Länsi-Uudenmaan kuntiin vuoteen 2023 mennessä. Chat-vastaanotto sisältyy 
Digihyvinvointi-palveluun, johon on jatkossa tulossa muutakin sisältöä. (Tieto lähetetty Lohjan 
vammaisneuvostolle sp. 3.3.2022.) 
 
- Kansainvälistä esteettömyys- ja saavutettavuuspäivää (GAAD) vietetään joka toukokuun 3. 
torstai. Invalidiliitto viettää samanaikaisesti Helppo liikkua -viikkoa, joka järjestetään seuraavan 
kerran 16. – 22.5.2022. Esteettömyys- ja saavutettavuuspäivänä 19.5.2022 järjestetään ensimmäisen 
kerran esteetön ulkoliikuntatapahtuma Helppo liikkua -lenkki.  

Suunnitteilla on 19.5.2022 tai jonain muuna päivänä ko. viikolla järjestää Lohjalla yhteinen ”Helppo 
liikkua”-tempaus vammaisneuvoston kokouksen jälkeen. Yhteistyökumppaneiksi kaavailtu Lohjan 
vammaispalvelut, Lohjan Liikuntakeskus Oy, Lohjan vanhusneuvosto ja järjestöt, kysytään myös 
paralympiaurheilija Henry Mannia mukaan. 
 
- Länsi-Uudenmaan alueen vammaisneuvostoille ja kehitysvammajärjestöille yhteinen KEPA 
Uusimaa -projektin esittely- ja keskustelutilaisuus 29.3.2022 alkaen klo 17.30 Teams -tilaisuutena. 
Mukaan tilaisuuteen on kutsuttu myös L-U:n hyvinvointialueen yhteisten palvelujen ja integraation 
valmistelujohtaja Jaana Koskela sekä vammaispalvelujen yhtenäistämisen valmistelusta vastaava 
Anu Autio. Lähetetty sähköpostitse kutsu Lohjan vammaisneuvostolle 15.2.2022. 
 
- Tiedoksi Apuvälinemessut Helsingissä 11. -13.5.2022, jossa runsaasti kiinnostavaa ohjelmaa. 
Lisätietoja messuista löytyy netistä https://apuvaline.expomark.fi/  . Mahdollisista yhteiskuljetuksista 
voidaan sopia erikseen.  
 
- Uimahallityöryhmä aloittanut kokoontumiset. Seuraavaan vammaisneuvoston kokoukseen 
pyydetään Lohjan Liikuntakeskuksesta esittely. 
 
- Keskusteltiin lyhyesti vammaisneuvoston kokousten ajankohdasta ja selvitetään voidaanko palata 
aiempaan käytäntöön eli kokousaika klo 14-16, joka sopisi paremmin myös työssäkäyville jäsenille.  
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi          24.3.2022 
 
 
 
Marsa Valtonen          Jaana Perheentupa 
puheenjohtaja          sihteeri 
 
 
 
 
 


