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1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Hallintosäännön 136 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa 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 (13.6.2022) pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen. (Lähetetty sp:lla 23.6.2022)  
 
3.  Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Vammaisneuvosto valitsi pöytäkirjantarkistajiksi Elina Rytsölän ja Laila Kakon. 
 
4. L-U hyvinvointialueen tilannekatsaus 
Lohjan Vammaisneuvosto merkitsi tiedoksi esittelijä Heli Ranta-Salosen esityksen ”Hyvinvointialuevalmistelu 
25.8.2022”. Liite on lähetetty sähköpostitse 24.8.2022 sekä jaettu kokouksen alussa osallistujille.    
 
5. Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen option käyttöönotto 1.1.-
31.12.2023.  
Kaupungin ja palveluntuottajien välinen sopimuskausi on voimassa 1.11.2021-31.12.2022 välisen ajan, minkä 
jälkeen sopimuskautta voidaan jatkaa tilaajan päätöksellä kahdella optiovuodella 1.1.-31.12.2023 ja 1.1.-
31.12.2024. Option käyttöönotosta päätetään vuosi kerrallaan.  Keskitetyn hankintamallin edellyttämästä 
yhteisestä asiakkuuksien ja matkojen hallinta-, laskutus- ja seurantajärjestelmästä on tehty suorahankintana 
erillinen hankintapäätös viranhaltijapäätöksenä ja se on voimassa toistaiseksi. 

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut ovat osa sosiaalipalveluja ja siirtyvät Länsi-
Uudenmaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialue valmistelee tämän hetkisen 
suunnitelman mukaan yhteisen kuljetuspalvelumallin kilpailuttamista ja tarjouspyynnöt on tarkoitus julkaista 
toukokuun 2022 aikana. Yhteiseen kuljetuspalvelumallin käyttöönotto on tarkoitus tehdä porrastetusti vuoden 
2023 aikana. Käyttöönotto aloitetaan Espoosta. Käyttöönottoaikoja ei pystytä varmuudella sopimaan 
valmisteluprosessin aikana eikä myöskään ennen kilpailutusprosessin päättymistä. Tästä syystä 
kuljetuspalveluja koskevan option käyttöönotto on välttämätöntä lakisääteisen ja vammaispalvelulain osalta 
subjektiivisen oikeuden piiriin kuuluvan palvelun jatkuvuuden turvaamiseksi kuntalaisille 1.1.2023 alkaen. 

Hankintasopimuksen mukaan option käyttöönotosta pitää päättää neljä (4) kuukautta ennen sopimuskauden 

päättymistä. Optiokauden aikana sovelletaan nyt voimassa olevan hankintasopimuksen mukaisia ehtoja. 

Oikeus sopimuskauden aikana irtisanoa sopimus noudattaa kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa. 

Viranhaltijat ovat tehneet hankintasopimukset palveluntuottajien Lähitaksi Oy:n ja Menevä Oy:n kanssa 

hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti. Sosiaali- ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen 

kustannukset olivat vuonna 2021 noin 715 000 euroa. Syyskuun aikana Lohjan Vanhusneuvosto ja Lohjan 

Vammaisneuvosto kutsutaan 12.10.2022 klo 14.00 pidettävään Teams-kuljetuspalaveriin yhdessä 

Lohjan kaupungin Vammaisneuvoston jäsenet 
Marsa Valtonen, puheenjohtaja 
Sari Manni, klo 13.26-14.48 
Katarina Vasica 
Tellervo Järvinen 
Elina Rytsölä, Ketosen varajäsen 
Laila Kakko 
Riitta Luhtala, sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja 
Katja Nerkiz, teknisen lautakunnan edustaja, klo 13.00- 13.34 
Teija Ristaniemi, lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan edustaja 
Heli Ranta-Salonen, esittelijä 
Jaana Perheentupa, sihteeri 
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palveluntuottajien Menevä Oy:n ja Lähitaksi Oy:n kanssa.  

 

6. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nimeämispyynnöt LUVN vammaisneuvostoon; KH 8.8.2022 §232. 

Pöytäkirjanote on lähetetty 15.8.2022 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon. 

  

7. Syyskuussa järjestettävä yhteistilaisuus järjestöjen kanssa, jossa yhteisten asioiden läpikäyminen ja 

toimintasuunnitelman 2023 ideointi, ajankohta ja paikka 

Tilaisuuden järjestelyryhmän muodostavat Marsa Valtonen, Sari Manni ja Irma Ketonen. 

Vammaisneuvoston WhatsApp-ryhmässä ilmoitellaan tämän tilaisuuden järjestelyiden etenemisestä. 

Tapahtumapaikka oltava laaja ja esteetön sali. Tapahtumapäiviksi ehdoteltiin 14.9.2022 tai 28.9.2022.  

Vammaisneuvosto keskusteli mahdollisesta paikasta ja käytiin keskustelua, onko valtuustosalissa 

induktiosilmukka. Tämä on tarkistettu joten valtuustosali on mahdollinen paikka. Kuunteluvahvistin-merkki on 

valtuustosalin ovessa.  

(liite: kuva) 

 

8. Muut asiat, seuraava kokous  

- Kaupunkisuunnittelulautakunnan vammaisneuvoston edustajat ja tilanne. Lähetetty vammaisneuvostolle 

sähköpostitse 24.8.2022. Vammaisneuvoston edustajiksi on vahvistettu edustajiksi Sari Manni ja Irma Ketonen, 

jotka toimivat myös esteettömyysasiamiehinä. 

- Kansainvälinen vammaistenpäivä lauantaina 3.12.2022; käsitellään toteutusta seuraavassa kokouksessa 

27.10.2022. 

- Valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hankkeen ja vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta 

VANEn järjestämään kansalliseen Vammaisneuvostopäivän 2.11.2022 ennakkokutsu on lähetetty 

sähköpostitse 7.6.2022.Tapahtumaan osallistuvat Marsa Valtonen ja Katarina Vasica. 

 

- Hiidensalmi II kaavan lausuntopyyntö (sähköposti 10.8.2022); tähän ei lausuntoa ole annettu. 

Esteettömyysasiamiehet ovat antaneet pyyntöjen mukaisesti lausunnot alla olevista kohteista v.2022: Jatkossa 

he antavat tiedot annetuista lausunnoista vammaisneuvostolle. 

Lausunnot on annettu:  

*Laurinkatu 53 - liikehuoneiston muuttaminen kahvilaksi 

*Raviradankatu 9 -  Liikehuoneisto: Biltema 

*Rantapuisto 45 – Padel-halli 

*Rantapuisto 45 - Tennarin laajennus 

*Sahakatu 2 - Liikehuoneisto: päivittäistavarakauppa  

*Lohjanharjuntie + Asemanmäki 10     

*McDonald's ravintola ja huolto/piharakennukset 

*Taapelipiha 2 - Asuinkerrostalo  

 

-Kokouksessa käytiin keskustelua esille nousseesta epäselvyydestä koskien invataksilla/taksilla kokoukseen 

tulevien jäsenten matkakustannusten korvauksista. Esittelijä selvittää asiaa, jotta asiaan saadaan selvyys. 

Kokouksessa nostettiin esille ympäristökuntien käytännöt vastaavissa korvauksissa. Normaalisti matkakortilla 

maksaessaan taksin käyttäjä maksaa omavastuun, mutta kaikille muillekin vammaisneuvoston jäsenille 

kokousmatkojen kulut maksetaan kokonaisuudessaan. Etsitään mahdollisimman selkeä käytäntö hoitaa asia 

kuntoon. 

- Seuraava kokous 27.10.2022. 

 
Pöytäkirjan vakuudeksi           26.8.2022 

 
Marsa Valtonen            Jaana Perheentupa                           

Puheenjohtaja                                                                Sihteeri  

    


