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1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Puheenjohtaja totesi läsnä olevat ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.  

 

2. Edellisen (27.10.2022) pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen. (Lähetetty sp:lla 

2.11.2022) 

 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Vammaisneuvosto valitsi pöytäkirjatarkastajiksi Tellervo Järvisen ja Irma Ketosen. 

 

4. Vammaisten päivää 3.12.2022 ei vietetty Jalavan koululla tänä vuonna. Koulun 

loppukauden ohjelmaan ei saatu ko. tapahtumaa mahtumaan. 

 

5. Puheenjohtaja Marsa Valtonen esitteli alustavan toimintasuunnitelman vuodelle 2023. 

Toimintasuunnitelmaan tuli pieniä muutoksia kohtaan 3. ”Tavoiteohjelma vuodelle 2023”, 

lisätty mm. lauseet ”Vammaisneuvosto seuraa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen 

kehittymistä ja tarvittaessa reagoi siihen.” ja ”Toteutetaan esteettömyyskävelyjä ja -

kartoituksia ja esteettömiä ulkotapahtumia vuoden 2023 aikana.” Muilta osin 

toimintasuunnitelma 2023 hyväksyttiin. Vammaisneuvostolle etsitään uutta esteetöntä 

kokouspaikkaa keskustan alueelta esim. pääkirjastosta. 

 

6. Toimintasääntöön 2023 kohtaan 3. Vammaisneuvoston toimikaudeksi on määritelty 4 

vuotta. Vaikuttamistoimielinten (vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston) puheenjohtajisto 

on laatinut esityksen 23.11.2022 kaupunginhallitukselle huomioitavaksi tulevaan 

hallintosääntöön, jota tarkastellaan v. 2023 aikana. LUVN alueen vammaisneuvoston 

toimikausi on 4 vuotta, ja Lohjan kaupungin vaikuttamistoimielimet noudattavat 

kaupunginhallituksen kahden vuoden toimikautta. Vaikuttamistoimielimien 

järjestöedustajien hakumenettely ja nimeämiset olisivat jälleen keväällä 2023; nyt 

vammaisneuvostossa ja vanhusneuvostossa olevat jäsenet kaupunginhallitus on 

vahvistanut 30.08.2021 § 282 ja § 283. LUVN vammaisneuvoston jäsenet on aluehallitus 

vahvistanut 12.09.2022 § 118 toimikaudelle 1.11.2022-31.5.2025. 

 

Vammaisneuvoston esittelijää ei ole Lohjan kaupunki vielä vahvistanut; asia 

päätöksentekoon v.2023 alussa. Vammaisneuvoston toimintasääntöä käsitellään 
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seuraavan kerran kaupunginhallituksessa tammikuussa 2023, toimintasääntö tulee 

voimaan, kun hallintosääntöön on tehty muutokset ja esittelijä on varmistunut. 

 

7. Liitteenä ollut Esteettömyyskävelyn 25.11.2022 yhteenveto Lohjan keskustassa herätti 

paljon keskustelua vammaisneuvoston jäsenissä. Esteettömyyskävely sai paljon julkisuutta 

paikallislehdistössä. Tuleviin vammaisneuvoston toimintasuunnitelmiin kirjataan 

esteettömyyskävelyitä ja -kartoituksia sekä muita Lohjan maastoon sijoittuvia 

ulkotapahtumia, jotka olisivat kaikille saavutettavia. 
 

8. Muut asiat, seuraava kokous 

 

• KH 7.11.2022 § 354 kaupunginhallituksen edustajavaihdos vammaisneuvostoon: 

Urpo Uotila 

 

• Vammais- sekä vanhusneuvoston puheenjohtajiston esitys tulevaan 

hallintosääntöön; asiaa käsiteltiin kohdassa 6. Esitys on lähetetty puheenjohtaja 

Marsa Valtosen toimesta kaupungin kirjaamoon ja kaupunginhallitukselle 

23.11.2022. (Liite) 

 

• LUVN Vammaisneuvoston kokousten kuulumiset; kokouksen 1.12.2022 aiheina 

mm. lausunto koskien vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun 

toimintaohjetta, lausunto koskien vammaisten palvelujen myöntämisen perusteita, 

lausunto omaishoidon tuen myöntämisperusteista alle 18 vuotiaille lapsille ja 

nuorille. (Liite) 

 

• Huolta alueella on aiheuttanut myös Menevä Oy:n ja Lähitaksi Oy:n suuremman 

kaluston vähentäminen liikennöitsijöiden toimesta. Tätä asiaa selvitetään. 

 

• LUVN aluevaltuuston 13.12.22 hyväksymästä asiakasmaksuista keskusteltiin. 

Asiakasmaksuja koskevassa päätöksessä on sosiaalihuoltolain mukaisten 

matkojen kohdalla ongelma, johon on yritetty puuttua kuntien toimesta jo 

valmisteluvaiheessa. Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelun myönnettävän 

yhdensuuntaisen matkan korvauksen enimmäismäärä enintään 25 e todettiin 

olevan liian pieni maaseutumaisissa kunnissa ml. Lohja ja Raasepori. 

Korvauskatto lisää asiakkaan omakustannusosuutta ja kohdentuu taajamien 

ulkopuolella asuviin, jos välimatkat esim. asiointikeskukseen ovat pitkät. 

 

• LUVN 24.11.2022; Vaikuttavaa osallisuuden kokemusta edistämässä  

https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/11/vaikuttavaa-osallisuuden-kokemusta-

edistamassa 

 

•  Luvn.fi-verkkosivut uudistuvat palvelut edellä; 1.1.2023 alkaen Länsi-

Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva tieto tulee löytymään 

osoitteesta www.luvn.fi 

 

https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/11/vaikuttavaa-osallisuuden-kokemusta-edistamassa
https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/11/vaikuttavaa-osallisuuden-kokemusta-edistamassa
file:///C:/Users/jaana.perheentupa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VNHKK5PY/www.luvn.fi
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• Seuraava kokous 19.1.2023 klo 14:00 -16.00 Lohjan pääkirjaston Järnefelt- 

salissa. 
 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi    15.12.2022 

 

 

Marsa Valtonen   Jaana Perheentupa 

puheenjohtaja   sihteeri 

 


