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1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Puheenjohtaja totesi läsnä olevat ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
2.  Edellisen (15.12.2022) pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen. (Lähetetty sp:lla 20.12.2022) 
Vammaisneuvoston jäsenillä ei kommentoitavaa edelliseen pöytäkirjaan 
 
3.  Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Vammaisneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Risto Konttisen ja Laila Kakon.  
 
4.  Lohjan hallintosäännön päivitys, hallintolakimies Perttu Piitulainen 
Vammaisneuvosto oli kutsunut hallintolakimies Perttu Piitulaisen kertomaan 1.1.2023 voimaan 
tulleesta Lohjan hallintosäännöstä (kv 14.12.2022 § 157).  
Hallintosäännön 13 § Vaikuttamistoimielimet -osiossa on linjattu: Kaupungissa on nuorisovaltuusto, 
vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä 
päättää kaupunginhallitus. Vammaisneuvostossa on 8 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen tai kaupunginhallitus voi päättää, että varajäsenet nimetään 
kutsujärjestyksessä kaikille jäsenille yhteiseksi. Vaikuttamistoimielinten toimikausi on 2 vuotta. 
Vaikuttamistoimielinten tehtävistä on säädetty kuntalain 26-28 §:issä. Kaupunginhallitus ja 
kaupunginhallituksen päättämät toimielimet nimeävät edustajansa vanhus- ja vammaisneuvostoon. 
131 § Läsnäolo kokouksessa: 
Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston tai vammaisneuvoston edustajien tai muiden henkilöiden 
läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Läsnäolo-oikeus on rajattava siten, että 
läsnäolo-oikeutta ei ole silloin kun käsiteltäviin asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja. 
156 § Vaikuttamistoimielinten kokouksiin osallistuville jäsenille ja edustajille maksetaan 
kokouspalkkiona 50 €. Toimielimen kokouksiin osallistuville vaikuttamistoimielinten edustajille 
suoritetaan kokouspalkkiona 50 €. 
 
Vaikuttamistoimielinten (vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston) puheenjohtajat ovat laatineet 
esityksen 23.11.2022 kirjaamoon/kaupunginhallitukselle huomioitavaksi hallintosääntöön, jota 
tarkastellaan hallintosääntötyöryhmässä vuoden 2023 aikana. LUVN alueen vammaisneuvoston 
toimikausi on valtuustokausi 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. 

Läsnä: 
Marsa Valtonen, puheenjohtaja 
Sari Manni 
Tellervo Järvinen 
Irma Ketonen 
Risto Konttinen 
Laila Kakko, Teams  
Liisa Rautanen, Teams klo 14.00-15.04 
Katarina Vasica, Teams 
Riitta Luhtala, sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja 
Katja Nerkiz, teknisen lautakunnan varaedustaja, Teams 
Tiina Liimatainen, kaupunkisuunnittelulautakunnan edustaja, klo 14.00-14.39 
Urpo Uotila, kaupunginhallituksen edustaja, Teams 
Perttu Piitulainen, hallintolakimies klo 14.00-14.15 
Johanna Repola, esittelijä 
Jaana Perheentupa, sihteeri 
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LUVN vammaisneuvoston jäsenet on aluehallitus vahvistanut 12.09.2022 § 118 toimikaudelle 
1.11.2022-31.5.2025. Puheenjohtaja luovutti esityksen kokouksessa myös hallintolakimies Perttu 
Piitulaiselle. 
 
5.  Kuulumiset LUVN hyvinvointialueelta 
LUVN Vammaisneuvosto on kokoontunut 10.1.2023 käsiteltävinä asioina mm. toimintasäännön 
valmistelu, sisäisen toimintaohjeen laadinta, lausunnon antaminen koskien vammaispalvelulain 
mukaisen kuljetuspalvelun toimintaohjetta, lausunnon antaminen koskien vammaisten palvelujen 
myöntämisen perusteita, lausunnon antaminen koskien omaishoidon tuen myöntämisen kriteereistä 
koskien alle 18- vuotiaita lapsia ja nuoria; LUVN vammaisneuvoston lausuntotyöryhmään koskien 
omaishoidon tuen myöntämisen kriteereistä alle 18- vuotiaille lapsille ja nuorille kuuluvat lohjalaiset 
jäsenet Sari Manni ja Marsa Valtonen. LUVN kartoittaa alueellaan esteettömät ja saavutettavat 
kokoustilat mahdollisten "kiertokokousten" pitämiseksi hyvinvointialueen eri kunnissa. 
 
Lohjalta on tullut yhteydenottoja mm. suurten hissinostimilla varustettujen invataksien vähäisestä 
lukumäärästä. Takarampillisissa pienissä esteettömissä autoissa ei ole turvakaiteita, eikä kaikkien 
invataksien turvavarustelu ole riittävä. Vakiotaksioikeutta koskevaan toimintaohjeisiin halutaan 
kirjattavan vakiotaksioikeutta koskevaan osioon mm. asiakkaan oikeudesta matkustaa saman 
kuljettajan kyydillä, mikäli kuljettajien tai kuljetuskaluston vaihtuminen tekee palvelun käytöstä 
hankalaa tai jopa vaarantaa terveyttä, kuljetustilanteiden sujuvuuden vuoksi vakiotakseja saa olla 
useampia ja liikkumisen tuesta ei saa muodostua hallinnollisista tai säästösyistä sellaista tekijää, 
jolla loukataan tai rajoitetaan palvelun käyttäjän perusoikeuksia ja yhdenvertaisuutta. 
Määrittämisessä on huomioitava yksilölliset tarpeet. 
 
 
6.  Esteettömyysteko-kilpailu  
Vammaisneuvosto valitsi työryhmän esteettömyysasiamiehet Sari Mannin ja Irma Ketosen, 
puheenjohtaja Marsa Valtosen, esittelijä Johanna Repolan ja varajäsenen Liisa Monosen 
suunnittelemaan Lohja700-juhlavuoden kunniaksi ”Esteettömyysteko-kilpailun” järjestämistä Lohjalla 
sekä arviointikriteeristöä tulevaa kilpailua varten. 
 
7. Muut asiat, seuraava kokous  

- Kunnan toimialojen esittely tullaan tekemään vuorollaan seuraavissa vammaisneuvoston 
kokouksissa. Näistä ilmoitetaan tarkemmin, kun aikataulu varmistuu. 
- Lohjan Vammaisneuvosto merkitsi tiedoksi esittelijä Johanna Repolan esityksen Lohjan kaupungin 
tehtävät ja vastuut 2023. Esityksessä tarkasteltiin Lohjan kaupungin organisaatiokaaviota ja 
viranhaltijaorganisaatiota vuoden 2023 tasolla.  
- Esittelijä Johanna Repola selvittää kuljetuspalveluita käyttävien vammaisneuvoston jäsenten 
kuljetusasiaa Lohjan vammaisneuvoston kokouksiin v.2023. 
-Kaupunginhallitukselta esittelijä Johanna Repola tiedustelee mahdollista lisäbudjettia mm. vuoden 
2023 Vammaistenpäivän juhlajärjestelykuluihin. 
- Seuraava kokous 9.3.2023 klo 14.00, kahvit klo 13.30 alkaen kaupungintalo Monkolan 
valtuustosalissa. Muut vuoden 2023 kokoukset pidetään kirjaston Järnefeltinsalissa. 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi                                                                 20.1.2023 
 
Marsa Valtonen                 Jaana Perheentupa 
                            
Puheenjohtaja                                                                              Sihteeri                                                             

     


