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1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Puheenjohtaja Marsa Valtonen totesi läsnäolijat ja kokous todettiin laillisesti 
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, (hallintosääntö 136 §). 
 
2.  Edellisen (25.8.2022) pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen. (Lähetetty sp:lla 
1.9.2022) 
Hyväksyttiin. 
 
3.  Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Kokouksen 27.10.2022 pöytäkirjatarkistajiksi valittiin Liisa Mononen ja Katarina Vasica. 
 
4. Toimintasuunnitelman 2023 päivitys 
Lohjan Vammaisneuvosto keskusteli toimintasuunnitelmaan 2023 tehtävistä lisäyksistä, 
sekä valitsi kokouksessa valmistelevan työryhmän päivittämään tulevan vuoden 2023 
toimintasuunnitelman. Työryhmään valittiin puheenjohtajisto (pj. Marsa Valtonen, vpj. Laila 
Kakko) sekä Katarina Vasica ja Sari Manni. Päivitetty toimintasuunnitelma v.2023 tuodaan 
käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi seuraavaan kokoukseen 15.12.2022. 
 
5. Kuljetuspalveluja koskeva palaveri 12.10.2022  
Kuljetuspalveluja koskeva palaveri 12.10.2022 oli suunnattu sopimuskunnille, 
palveluntuottajille ja kuntien neuvostoedustajille. Lähitaksi Oy:n ja Menevä Oy:n 
kuljetuksissa on edelleen ollut viivästyksiä asiakkaiden reklamaatioiden mukaan. 
 
Nykyinen sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten hankintasopimus 
tuli voimaan 1.11.2021.Sopimus siirtyy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 
alkaen. Sekä Lohjan että muiden sopimuskuntien kuljetuspalvelut jatkuvat nykyisen mallin 
mukaisesti myös vuoden 2023 aikana. Osana hyvinvointialueen valmistelua 
kuljetuspalveluja koskeva asiakasohjeistus yhdenmukaistetaan siltä osin, kun se voimassa 
olevien siirtyvien sopimusten puitteissa on mahdollista. 
 
Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen toimivuutta 
seurataan säännöllisesti. Sopimuskuntien (Lohja, Perusturvakuntayhtymä Karviainen, 
Raasepori ja Siuntio ml. Inkoo) ja palveluntuottajien Lähitaksi Oy:n ja Menevä Oy:n kesken 
on järjestetty seurantakokoukset 18.1.2022 ja 17.8.2022. Lisäksi on järjestetty kaksi 
seurantapalaveria 2.3.2022 ja 12.10.2022. 
 

VakioLäsnä: 
Marsa Valtonen, puheenjohtaja 
Sari Manni, klo 13.04-14.45 
Katarina Vasica 
Liisa Mononen, Järvisen varajäsen 
Irma Ketonen 
Risto Konttinen 
Laila Kakko 
Liisa Rautanen, teams klo 13.06-14.45 
Riitta Luhtala, sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja 
Katja Nerkiz, teknisen lautakunnan edustaja, teams 
Teija Ristaniemi, lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan varaedustaja 
Heli Ranta-Salonen, esittelijä 
Jaana Perheentupa, sihteeri 
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Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen saatavuudessa on 
ongelmia. Virallisten reklamaatioiden määrä on kuitenkin pieni; mm. Lohjalta 6 kpl 
reklamaatioita. Lohjan vammaispalveluissa kaikki tietoon tulleet reklamaatiot kirjataan ylös 
ja lähetetään myös palveluntuottajalle, jollei asiakas ole sitä jo suoraan tehnyt.  Kaikille 
kuljetuspalveluasiakkaille lähetetyissä asiakas- ja toimintaohjeissa on ohjeet ja 
yhteystiedot reklamointia varten sekä vahingonkorvausmenettelyä varten. Reklamaatio 
tulisi ensisijaisesti tehdä sähköisesti palveluntuottajien reklamointikanavalle. Asiakas voi 
reklamoida myös suoraan kuntaan (puhelimitse, kirjallisesti, sähköpostitse) ja asiakkaan 
niin toivoessa reklamaatio välitetään kunnan kautta palveluntuottajalle. 

Kuljetuspalvelujen saatavuuden seurannan tehostamiseksi ja kokonaiskäsityksen 
saamiseksi ongelman laajuudesta sopimuskuntien kesken on aloitetttu reklamointia 
koskevan yhteisen asiakasohjeen päivittäminen sekä asiakastyytyväisyyskyselyn 
työstäminen. Koska ongelma koskee koko sopimusaluetta, selvitys on 
tarkoituksenmukaista tehdä koko aluetta koskien. Työskentelyyn kutsutaan mukaan myös 
asiakasedustajia. Ensimmäisessä LUVN Vammaisneuvoston kokouksessa 2.11.2022 
käsiteltävänä §:ssä 7 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet. 

Vammaisneuvoston kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua ja esille nostettiin myös 
kysymys vähentäisikö omataksin käyttöoikeuden laajentaminen taksin käyttöön liittyviä 
ongelmia. Tiedossa on, että hyvinvointialueella valmistellaan linjausta omataksin 
käyttöoikeudesta koko hyvinvointialuetta koskien. Vakiotaksioikeutta  (omataksioikeutta) ei 
ole tarkoituksenmukaista muuttaa sitä ennen. 
 
6. Vammaisten päivän 3.12.2022 ohjelma 
Lohjan Vammaisneuvosto valitsi kokouksessa Vammaisten päivän juhlaa varten 
valmistelevan työryhmän suunnittelemaan yhteistä juhlaa Routionmäen 
yhtenäiskoulun/Jalavan koulun kanssa. Työryhmään valittiin puheenjohtajisto (pj. Marsa 
Valtonen, vpj. Laila Kakko) sekä Liisa Mononen ja Sari Manni. 
 
7. Huoli esteettömistä kokoustiloista Lohjalla Apuomenan loputtua. 
Vammaisneuvosto kartoittaa ilmaisia tai yhdistyksille edullisia, esteettömiä kokoustiloja 
tämän syksyn aikana. Lohjan alueella esim. kirjastojen tarjoamia mahdollisia kokoustiloja 
kartoitetaan tilalistaukseen mukaan. Puheenjohtajisto (pj. Marsa Valtonen, vpj. Laila 
Kakko) valmistelevat aloitteen kokoustilojen saamiseksi yhdistysten käyttöön ilmaiseksi. 
Aloite lähetetään hyväksyttäväksi vammaisneuvostolle, ja jatkokäsittelyyn aloitteena 
kirjaamo@lohja.fi.  
 
8. Esteettömyyskävely Lohjan keskustassa 
Seuraava esteettömyyskävely on kaavailtu pidettäväksi 25.11.2022 klo 11.00; lähtöpaikka 
ilmoitetaan myöhemmin. Vammaisneuvoston puolesta esteettömyyskävelyn koordinoivat 
puheenjohtajisto (pj. Marsa Valtonen, vpj. Laila Kakko) sekä esteettömyysasiamiehet Sari 
Manni ja Irma Ketonen. Mukaan kutsutaan johtavia luottamushenkilöitä, viranhaltijoita ja 
paikallislehden toimittajia. 
 
9. Muut asiat, seuraava kokous  
- LUVN Vammaisneuvostoon valitut vaikuttajatoimielinten jäsenet, jotka ovat VPL:n ja 
SHL:n oikeutettuja taksinkortin käyttäjiä saavat kertakäyttöiset taksikortit kokousmatkoihin. 
Muiden osalta matkat korvataan joko julkisilla kulkuneuvoilla tai kilometrikorvauksina. 

mailto:kirjaamo@lohja.fi
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Kevään 2023 kokouspäivät ovat ilmoitettu valituille vaikuttajatoimielinten jäsenille. 
 

- lausunnot:  
Lohjan vammaisneuvoston lausunto lähetetty 30.9.2022 Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueelle kirjaamoon koskien esitystä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen 
sosiaali- ja terveyspalvelujen myöntämisen perusteita, ehtoja ja kriteereitä poliittiseen 
päätöksentekoon (yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut).  

- LUVN järjestöjen infotilaisuus 26.10.2022 vuoden 2023 järjestöavustuksista; (kutsu 
lähetetty sähköpostitse 11.10.2022.)  
Hyvinvointialue ottaa yhteyttä marraskuussa vuonna 2022 kotikunnassaan avustusta 
saaneisiin järjestöihin ja selvittää, toteuttavatko ne yhä vastaavaa toimintaa, kuin mihin 
avustusta on silloin myönnetty. Samalla järjestöt ilmoittavat, onko avustus tarpeen vuodelle 
2023. Hyvinvointialueen avustuskriteerit vuodelle 2024 valmistellaan yhteistyössä kuntien 
ja järjestöjen kanssa. Tavoitteena on selkeyttää, minkälaista järjestötoimintaa 
hyvinvointialue avustaa jatkossa. Jos sähköpostia/yhteydenottoa hyvinvointialueelta ei tule 
avustuksiin liittyen, yhteyshenkilö hyvinvointialueella on projektipäällikkö Sannariikka 
Grönfors, sannariikka.gronfors@luvn.fi. 
 
- LUVN Vammaispalvelujen asukasinfo 27.10.2022 verkossa hyvinvointialueen asukkaille 
klo 17.00 suomeksi ja klo 18 ruotsiksi;( kutsu lähetetty sähköpostitse 28.9.2022.)  
Hyvinvointialue on 27.10.2022 täydentänyt sivua: 
https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/10/vammaispalvelujen-asukasinfo-27102022 
esitysmateriaaleilla, jotka ovat sivulta ladattavissa. 
 
- Seuraava kokous 15.12.2022 klo 12.00 Riihi-kokoushuoneessa. Kokoukseen kutsutaan 
vt. hyvinvointijohtaja Juha-Pekka Lehmus kertomaan Lohjan uudesta vuoden 2023 alussa 
voimaantulevasta organisaatiorakenteesta. 
 
 
 
Muistion vakuudeksi  28.10.2022    
 
Marsa Valtonen                            Jaana Perheentupa 
Puheenjohtaja                                                                Sihteeri   
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