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JOHDANTO
Lohjan kaupungin vammaispoliittisen ohjelman tavoitteena on luoda edellytykset vammaisten ih-
misten hyvään ja mielekkääseen elämään ja tasa-arvoon muiden kuntalaisten kanssa. Tasavertai-
set osallistumisen mahdollisuudet toteutuvat vain siten, että vammaisten kuntalaisten oikeudet
tiedostetaan ja tunnustetaan kaikilla elämänalueilla. Vammaispolitiikan toteuttaminen on kunnan
kaikkien toimialojen vastuulla valtakunnallisen vammaispoliittisen ohjelman periaatteiden mukai-
sesti. Vammaispoliittinen ohjelma on tehty työvälineeksi Lohjan kaupungin päättäjille, viranomaisil-
le, järjestöille ja myös vammaisille itselleen. Sen tarkoituksena on ohjata kaupungin eri toimialoja
määräajoin tarkistettavana tietolähteenä vammaisten olosuhteista ja tarpeista.

Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi syksyllä 2010 kokouksessaan työryhmän valmistelemaan Loh-
jan kaupungille uutta vammaispoliittista ohjelmaa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksessä ja
toimeksiannossa päätettiin, että tarkoituksenmukaisinta on, että vammaispoliittista ohjelmaa val-
mistelee työryhmä, missä on laaja-alainen edustus Lost -yhteistoiminta-alueen kunnista, sosiaali-
ja terveyslautakunnasta, vammaisneuvostosta, perusturvakeskuksen vammaispalveluista sekä
kaupunkisuunnittelukeskuksesta ja sivistyskeskuksesta. Lost-alueen kunnista vammaispoliittinen
ohjelma on Lohjalla vuodelta 2000, Siuntiossa vuodelta 2008 ja Inkoossa vuodelta 2011. Karjaloh-
jan kunnalla ei ole omaa vammaispoliittista ohjelmaa.

Vammaispoliittisen ohjelman päivitys on ajankohtainen, koska vuoden 2009 alussa muodostettiin
Lohjan isäntäkuntana mallilla yhteistoiminta-alue Lost. Kuntakenttä on edelleen voimakkaassa
murroksessa ja syksyllä 2011 kolmen kunnan valtuustot päättivät kuntaliitoksista. Siuntion ja
Nummi-Pusulan kunnat päättivät yhdistymisestä Lohjan kaupunkiin vuoden 2013 alusta. Vastaa-
van päätöksen Karjalohjan kunta on jo tehnyt aiemmin. Lohjan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt
kuntaliitokset. Inkoon kunta on tehnyt kielteisen kuntaliitospäätöksen. Sittemmin tilanne on muuttu-
nut. Losti-yhteistoimintasopimus on irtisanottu ja voimassa enää vuoden 2012 loppuun.

Mikäli monikuntaliitos syntyy, tuleva uusi Lohja on alueena heterogeeninen. Väestön ikärakenne
eroaa tulevan kaupungin eri osien välillä, esim. Siuntiossa väestörakenne nuorentuu, kun taas
Nummi-Pusulassa ja Karjalohjalla väestörakenne on vanhusvoittoista. Kaupungin tiettyihin osiin
painottuvan muuton vuoksi tietyillä alueilla asuu lapsiperheitä, joilta puuttuu luontaiset sosiaaliset
verkostot. Tästä aiheutuu paineita julkisille palveluille. Haasteita vammaispalveluihin tuo myös tu-
levan kaupungin laaja pinta-ala ja palveluiden saatavuus kaupungin eri alueilla.

Uuden Lohjan alueella ikääntyvän väestön osuus lisääntyy. Järjestettäessä vaikeavammaisille pal-
veluita kilpaillaan vanhuspalveluiden kanssa samasta työvoimasta. Työntekijöiden saatavuus on
tälläkin hetkellä haasteellista. Tulevaisuudessa olisi tärkeä pohtia, millä keinoin voitaisiin turvata
työvoiman saatavuus alueelle. Erityisen huolen aiheena on ruotsinkielisten vaikeavammaisten pal-
veluiden saatavuus omalla äidinkielellään.

Vammaispoliittisen ohjelman perustana ovat Yhdistyneiden Kansakuntien ”Vammaisten henkilöi-
den oikeuksia koskeva yleissopimus” ja Euroopan Neuvoston ”Vammaispoliittinen ohjelma” sekä
valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO. Tässä ohjelmassa otetaan huomioon vuoden
2009 syyskuussa voimaantullut Vammaispalvelulaki ja sen asetus sekä laki sosiaalihuollon asiak-
kaan asemasta ja oikeuksista.

Ohjelmassa korostetaan sellaisia näkökohtia, joihin alueen vammaisjärjestöt ovat kiinnittäneet
huomiota ja ohjelma huomioi vammaisten ihmisten oikeudenmukaisen aseman kaupungissa konk-
reettisin tavoittein ja toimenpide-ehdotuksin. Ohjelma kiinnittyy Lohjan kaupungin strategiseen
suunnitteluun. Vammaispoliittinen ohjelma antaa linjauksia ja suuntaviivoja vammaispolitiikan ke-
hittämiselle. Ohjelman toimenpiteitä tullaan viemään eteenpäin vuosittain talous- ja toimintasuunni-
telmassa ja kunkin toimialan ja yhteistyötahon konkreettisina toimenpide-esityksinä. Pääasiallinen
vastuu vammaispoliittisen ohjelman toteutumisen seurannasta on Lohjan kaupungin vammaisneu-
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vostolla. Lohjan kaupunki tekee vammaispoliittisen ohjelman toteuttamisen seurannassa ja esitys-
ten teossa tiivistä yhteistyötä vammaisjärjestöjen kanssa. Vaikka ohjelma on nimeltään vammais-
poliittinen ohjelma, useat siinä esitellyt asiat ovat yhteisiä eri väestöryhmille, mm. pienten lasten
vanhemmille, iäkkäille henkilöille ja pitkäaikaissairaille.

Työryhmän puheenjohtajana on toiminut Tuula Elo, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, ja vam-
maispoliittisen työryhmän muina jäseninä Riitta Pesonen, Barbro Viljanen, Ove Grundström, Jarko
Jokinen, Raimo Friberg, Tarmo Flink ja suunnitteluinsinööri Timo Mäkinen kaupunkisuunnittelukes-
kuksesta, sivistystoimesta Jalavan koulun rehtori Hannu Raitoharju (syksyyn 2011 saakka) sen
jälkeen Jalavan koulun rehtori Ulla Lammassaari sekä erityispäivähoidon koordinaattori Maarit
Lindman. Vammaispalveluiden viranhaltijoita työryhmässä ovat olleet erityispalvelupäällikkö Saila-
Maarit Laitinen, johtava sosiaalityöntekijä Sari Laaksonen-Airaksinen (8/2011) saakka, sen jälkeen
johtava sosiaalityöntekijä Henna Nordström sekä kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijä Mervi
Hermunen. Työryhmän sihteerinä on toiminut palvelusihteeri Pirjo Emet.

Omaehtoista elämää – vammaispoliittinen ohjelma on laadittu huomioiden kaikkien lohjalaisten
asukkaiden asumisen, ympäristörakentamisen ja palveluiden tarpeet. Tällä ohjelmalla halutaan
edistää kaikin tavoin esteetöntä ja saavutettavaa Lohjaa. Omaehtoista elämää – vammaispoliitti-
nen ohjelma ei kuitenkaan ole ohjekirja vammaispalvelulain mukaisten palveluiden yksilökohtai-
seen järjestämiseen eikä tässä ohjelmassa avata lakisääteisten palveluiden järjestämistä.
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VAMMAISPOLITIIKKAA OHJAAVAT LINJAUKSET

Taustaa
Vammaisuus kuvaa rajoitetta, jonka vuoksi henkilö syystä tai toisesta ei pysty toimimaan
täysipainoisesti yhteiskunnan rakennetussa tai sosiaalisessa ympäristössä. Yhdistyneiden
Kansakuntien (YK) 2006 hyväksymässä yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oike-
uksista, vammaisuus määritellään seuraavasti:
” Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henki-
nen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, jonka vuorovaikutus erilaisten esteiden kanssa
voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenver-
taisesti muiden kanssa”.

Vammaisten henkilöiden oikeudenmukaisen aseman varmistaminen yhteiskunnassamme
on vammaispolitiikan keskeinen haaste. Tämä edellyttää ihmisten yhdenvertaisten mah-
dollisuuksien ja osallisuuden tiellä olevien esteiden tunnistamista ja poistamista. Lähtökoh-
tana on ihmisoikeuksien kuuluminen kaikille, ihmisten erilaisuuden arvostaminen ja tilan
antaminen yhteiskunnan monimuotoisuudelle. Vammaisten ihmisten omaehtoisen elämän
ja oman mielipiteen kunnioittaminen, yksilöllisyys ja valinnanvapaus ovat tämän päivän
vammaispolitiikan perusta. (Suomen vammaispoliittinen ohjelma, Vampo 2010 – 2015)

Kansainväliset linjaukset

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista
Suomi on allekirjoittanut sopimuksen 30.3.2007, sopimusta ei kuitenkaan ole ratifioitu.
Yleissopimuksen tarkoituksena on edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille henkilöille
täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää
vammaisten henkilöiden synnynnäisen arvon kunnioittamista. Keskeistä sopimuksessa on
syrjinnän kieltäminen ja tasavertaisen kohtelun takaaminen kaikilla elämän alueilla.
Keskeinen edellytys sopimuksen tavoitteiden toteutumiselle on yleinen asennemuutos,
jonka aikaansaamiseksi jäsenvaltiot sitoutuvat edistämään stereotypioiden ja ennakkoluu-
lojen poistamista sekä lisäämään tietoisuutta eri vammoista ja vammaisten henkilöiden
positiivisesta vaikutuksesta yhteiskunnan monimuotoisuuteen.

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24.4.2009 kehottaa kaikkia jäsenvaltioita pikaisesti
ratifioimaan YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista. 8.2.2012 vam-
maispalvelupäivillä pitämässään puheenvuorossa peruspalveluministeri Maria
Guzenina-Richardson kertoi, että Ulkoministeriön työryhmä valmistelee Suomen ratifiointia
tällä hallituskaudella.

Euroopan Neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelma
EN:n vammaispoliittisen toimintaohjelman 2006 – 2015 tarkoituksena on saada uudet ke-
hykset tulevan vuosikymmenen eurooppalaiselle vammaispolitiikalle.

EU:n yhdenvertaisuusdirektiiviesitys ja yhdenvertaisuuslain uusiminen
EU:n yhdenvertaisuusdirektiivin myötä ollaan yhdenvertaisuuslainsäädäntöä uusimassa
(U44/2008 vp) ja siinä otetaan myös vammaisten yhdenvertaisuus esille.
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Kansalliset linjaukset
Asennoituminen vammaisuuteen on muuttunut. Viime aikoina on tapahtunut myönteistä
kehitystä ja tähän ohjaa myös laajasti lainsäädäntö.  Kaupunkien ja kuntien eri hallintokun-
tien sekä eri viranomaisten on edistettävä ja seurattava vammaisten henkilöiden elin-
olosuhteita ja toiminnallaan ehkäistävä epäkohtien syntymistä ja vaikutettava esteiden
poistamiseen.

Lainsäädäntö
Lainsäädäntö asettaa kehyksen, jonka mukaan toimitaan. Lainsäädäntö luo myös muuttu-
van toimintaympäristön ja joka säätelee meidän kaikkien arkea. Lainsäädännöllä
pyritään turvaamaan yhdenvertaisuus ja osallisuus. Vuonna 1987 voimaan tullut vam-
maispalvelulaki turvasi Suomessa ensimmäistä kertaa vammaisille erityisen oikeuden
saada tiettyjä palveluja ja siten estää eriarvoisuus. Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009
alkaen.

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731
Suomessa vammaisten henkilöiden syrjintäkielto on kirjattu perustuslakiin, minkä mukaan
ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alku-
perän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai
muun henkilöön liittyvän syyn perusteella (Perustuslain 2. luku 6 §).

Paras-hanke 2007 – 2012
Vammaislakien uudistamistyö on osunut samaan aikaan kunta- ja palvelurakenneuudis-
tuksen eli PARAS -hankkeen kanssa. Molemmilla uudistuksilla on sama tavoite: varmistaa
koko maassa laadukkaat ja kaikkien saatavilla olevat palvelut. Aivan keskeisesti uudistus
on vaikuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, siis myös vammaispalveluihin. Pa-
ras lainsäädännön päättyminen vuoden 2012 lopussa, aiheuttaa muutoksia kuntakentäs-
sä. Palveluiden järjestäminen ratkaistaan kuntaliitoksista sovittaessa.

Vampo – valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma
Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010 - 2015 julkaistiin syksyllä 2010.
Vammaispoliittisen ohjelman kärjen muodostavat toimenpiteet, joilla varmistetaan seuraa-
vat tavoitteet:

1. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifioinnin
edellyttämien säädösmuutosten valmistelu ja voimaansaattaminen

2. vammaisten henkilöiden sosioekonomisen aseman parantaminen ja köyhyyden
torjunta

3. erityispalvelujen ja tukitoimien saatavuuden ja laadun varmistaminen maan eri
puolilla

4. yhteiskunnan esteettömyyden laaja-alainen vahvistaminen ja lisääminen
5. vammaistutkimuksen vahvistaminen, tietopohjan lisääminen sekä laadukkaiden

ja monipuolisten menetelmien kehittäminen vammaispolitiikan toteuttamisen ja
seurannan tueksi.

Ohjelma edellyttää toimenpiteiden tehokasta toimeenpanoa ja seurantaa. Ne käynniste-
tään heti ohjelman valmistuttua. Tulevaisuuden tavoitteena on kestävä vammaispolitiikka.
Se antaa tilaa yhteiskunnan monimuotoisuudelle, torjuu syrjintää ja vahvistaa yhteiskun-
nan esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Vastuu kestävän vammaispolitiikan toteuttamises-
ta on yhteiskunnan kaikilla toimijoilla.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishanke KASTE
Kaste-ohjelman tavoitteena on lisätä väestön hyvinvointia ja terveyttä, parantaa palvelui-
den laatua ja vaikuttavuutta sekä lisätä väestön osallisuutta ja vähentää syrjäytymistä.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
Vammaispalvelulaki on vuodelta 1987. Laaja vammaislainsäädännön uudistus astui voi-
maan 1.9.2009. Muutoksilla on tarkoitus vahvistaa vammaisten perusoikeuksien toteutu-
mista, selkiyttää vammaispalveluiden soveltamiskäytäntöjä ja lisätä vammaisen henkilön
itsenäisen elämän mahdollisuuksia.

Lainsäädäntöä ollaan edelleen uudistamassa sosiaalihuoltolain uudistuksen yhteydessä.
Samoin valmistellaan asiakkaan asemaa ja itsensä määräämisoikeutta koskevaa lainsää-
däntöä.

Esteettömyys lainsäädännössä
Esteettömyyden ja saavutettavuuden YK:n yleissopimus määrittelee: ”Yhteisen toimin-
taympäristömme tulee olla sellainen, että jokainen voi osallistua toimintaan tasa-arvoisesti
kaikilla elämän osa-alueilla. Tällaista ympäristöä kutsutaan saavutettavaksi. Saavutetta-
vuus syntyy, kun poistamme ympäristöstämme mahdollisimman monet liikkumisen, näke-
misen, kuulemisen ja ymmärtämisen esteet”. Esteettömyys ei siis ole vain liikkumisen,
vaan myös näkemisen ja kuulemisen sekä ymmärrettävyyden esteettömyyttä. Esteettö-
myyttä on yhteiskunnan toimivuus kaikille.

Maankäyttö- ja rakennuslaki
”Rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, korjattavissa, huollettavasti ja muunnelta-
vissa sen mukaan kuin rakennuksen käyttö edellyttää sekä soveltua myös sellaisten henki-
löiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.”

Maankäyttö- ja rakennusasetus
Hallinto- ja palvelurakennuksen sekä muussa rakennuksessa olevan sellaisen liike- ja pal-
velutilan, johon tasa-arvon näkökulmasta kaikilla on oltava mahdollisuus päästä, sekä näi-
den rakennuspaikan tulee soveltua myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua
tai muutoin toimia on rajoittunut.

Ympäristöministeriön asetus esteettömästä ympäristöstä
Kokoontumistilat: katsomoiden, auditorioiden, juhla-, kokous- ja ravintolasalien, opetussa-
lien ja - luokkien ja vastaavien kokoustilojen on sovelluttava myös liikkumis- ja toimimises-
teisten käyttöön. Näihin tiloihin asennetussa äänentoistojärjestelmässä tulee olla myös
tele/induktiosilmukka tai muu äänentoistojärjestelmä.

LOHJAN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN
TAVOITTEET
Vammaiset henkilöt ovat parhaita asiantuntijoita itseään koskevissa asioissa.
Tämän ohjelman tavoitteena on saada Lohjan kaupungin vammaiset ja pitkäaikaissairaat
henkilöt yhdenvertaisiksi päätöksentekijöiksi sekä heitä itseään että kuntaansakin koske-
vissa asioissa. Yhdenvertaisuuden kautta jokaisella vammaisella ihmisellä on mahdolli-
suudet hyvään ja mielekkääseen elämään hänen omista kyvyistään ja erityisominaisuuk-
sistaan sekä tarpeistaan ja tavoitteistaan lähtien. Vammaisilla henkilöillä on yhtäläiset oi-
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keudet kaikilla elämän aloilla. Vammaisten ihmisten on oltava mukana heitä koskevien
asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Tarvittaessa vammaista henkilöä avustaa asi-
oimistulkki tai viittomakielentulkki. Asiallisen vammaistiedon lisäämisellä vaikutetaan en-
nakkoluuloihin ja asenteisiin.

Vammaispoliittisen ohjelman tarkoitus on vaikuttaa päätöksentekijöihin, palveluntuottajiin,
yrittäjiin ym. sellaisten ratkaisujen syntymiseksi, jotka ottavat huomioon kaikkien
alueen vammaisten henkilökohtaiset tarpeet.

Ohjelman tavoitteena on tukea vammaispalveluiden laadun kehittämistä sekä lujittaa
ja lisätä julkisen ja yksityisen sektorin, vammaisneuvoston että eri vammaisjärjestöjen vä-
listä yhteistyötä. Näihin tavoitteisiin pääsemisessä on keskeisessä asemassa vammais-
neuvosto. Vammaisneuvosto toimii vammaisasioiden asiantuntijana asioiden valmistelu-
vaiheessa. Samalla vammaisneuvosto toimii yhdyssiteenä eri vammaisjärjestöjen ja kau-
pungin hallinnon välillä sekä kerää ja jakaa ajankohtaista tietoa vammaisasioista päättäjille
ja asioiden valmistelijoille.

Lohjan kaupungin vammaispoliittinen ohjelma muodostuu Suomen vammaispoliittisessa
ohjelmassa -VAMPOSSA 2010 - 2015 linjattuihin vammaispoliittisesti merkittäviin sisältö-
alueisiin. Ohjelma toteuttaa paikallisella tasolla valtakunnallista vammaispoliittista ohjel-
maa. Ohjelmaan kirjataan Lohjan kaupungin haasteet, tavoitteet ja toimenpiteet.

Vuoden 2010 aikana Lost yhteistoiminta-alueelle valmistui ikäpoliittinen ohjelma Ikääntyvä
LOST 2018. Lisäksi vuoden 2011 aikana valmistellaan Lostin ja Karviaisen sekä HUS Loh-
jan psykiatrian yhteistä mielenterveys- ja päihdeohjelmaa.

TIEDOTUS
Avoin ja esteetön viestintä sekä tiedonsaanti kaupungin suunnitelmista, palvelujen ja
asukkaiden elinolojen kehittämisestä ovat perusedellytyksenä täysivaltaiselle osallistumi-
selle ja vaikuttamiselle.

Kaupungin on tiedotettava asukkailleen vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunni-
telmista ja asioiden käsittelystä sekä tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Viran-
omaisten on annettava neuvoja asioiden vireillepanosta ja siitä, kuinka asiaa käsiteltäessä
on toimittava. Tiedotusvälineet, kaupungin virastot, Kansaneläkelaitos ja vammaisjärjestöt
ovat yleisimpiä tiedonjakajia vammaisten arjessa.

Parhaita asiantuntijoita vammaisuuteen liittyvässä viestinnässä ovat vammaiset itse.
Viestinnän tulee tavoittaa kaikki kuntalaiset. Vammaisilla kuntalaisilla tulee olla muiden
kuntalaisten kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tietoa ja tulla kuulluksi. Tiedot-
tamisen pitää olla selväkielistä, avointa ja ymmärrettävää kielen käyttöä. Sähköinen vies-
tintä tulee olla selkeää ja eteneminen verkossa tulee olla helppoa.

Tiedonsaannin ja vuorovaikutuksen erilaiset kanavat
Tiedon saavutettavuutta tulisi lisätä käyttämällä hyväksi tietotekniikkaa: ääntä, kuvaa, teks-
tiä sekä selkeitä värejä. Sosiaalisen median käyttöä sekä muuta vuorovaikutuksellista tie-
dottamista lisätään. Aina pitää olla mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa.

Kaupungin virastoissa on asiakkaiden käyttöön tarkoitettuja tietokoneita, esim. asiakaspal-
velutiloissa.
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Saavutettava asiointi
Vammaispalvelulain muutoksen mukaan palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on
aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun vammainen henkilö tai
hänen laillinen edustajansa tai omaisensa on ottanut yhteyttä palvelujen saamiseksi (VPL
3 a §).

Lisäksi vammaisen henkilön tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi on ilman
aiheetonta viivytystä laadittava palvelusuunnitelma siten kuin sosiaalihuollon asiakkaan
asemasta ja oikeuksista annetun lain 7 §:ssä säädetään. Palvelusuunnitelma on tarkistet-
tava, jos vammaisen henkilön palvelutarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia sekä
muutoinkin tarpeen mukaan.

Toimenpiteet Toteuttaja, seuranta

- Laaditaan Lohjan kaupungin vammais-
palvelu- ja esteettömyysopas

- Toimialojen asiakaspalvelu pisteiden
työntekijöitä koulutetaan kohtaamaan
vammaisia

- Kaupunginvaltuustolle ja sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalle järjestetään tiedotusti-
laisuus vammaisuudesta ja vammaispoliit-
tisesta ohjelmasta

- Länsi-Uudenmaan yhteinen ikä- ja vam-
maisasiamies

Sosiaali- ja terveyslautakunta, Erityispalve-
lut,
Vammaisneuvosto

Erityispalvelut, aloitettu

Erityispalvelut
Vammaisneuvosto
Kaupunginvaltuusto

Alueellinen yhteistyö
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

OMAEHTOISTA ELÄMÄÄ
”Vammaisilla ihmisillä tulee olla oikeus valita missä ja kenen kanssa he asuvat. Heillä on
oltava saatavissa erilaisia koti- ja asumispalveluja. Vammaisilla on oltava saatavilla riittä-
västi tukipalveluja ja henkilökohtaista apua. Koko väestölle tarkoitetut yhteiset palvelut on
oltava vammaisten saatavissa yhdenvertaisesti muiden kanssa. Vammaisille on varmistet-
tava mahdollisimman itsenäinen liikkuminen kohtuulliseen hintaan.” YK:n yleissopimus
2006 artikla19.

Itsenäinen elämä muodostuu mahdollisuuksista asumisen ja perhe-elämän valinnanvapau-
teen, kommunikointiin, tiedonsaantiin ja viestintään sekä yhdenvertaiseen asiointiin.

Itsemääräämisoikeus itsenäiseen elämään, asumiseen ja liikkumiseen
Vammaisilla ihmisillä tulee olla oikeus valita, missä ja kenen kanssa he asuvat. Erilaisin
tukitoimin mahdollistetaan omatoiminen elämä esim. yksin asuminen.  Vammaisilla henki-
löillä tulee olla saatavilla erilaisia koti- ja asumispalveluja, mukaan lukien tukipalvelut ja
henkilökohtainen apu. Koko väestölle tarkoitetut yhteiset palvelut on oltava vammaisten
saatavissa yhdenvertaisesti muiden kanssa.
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Parasta vaikeavammaisille suunniteltua asumista on se, että yleisessä rakentamisessa
huomioidaan esteettömyys ns. elämänkaariajattelu. Rakennuskannasta olisi syytä olla riit-
tävä osuus yhteen tasoon rakennettuja koteja, koska jälkikäteen tehdyillä asunnonmuutos-
töillä ei pystytä saavuttamaan riittävää esteettömyyttä eikä se ole kansantaloudellisesti
järkevää.

Oma koti on jokaiselle tärkeä – oli asumismuoto millainen tahansa. Vammaisten ihmisten
asumisen edellytysten parantamiseksi tarvitaan usein yksilöllisiä asunnon muutostöitä,
palveluja ja tukitoimia. Omassa kodissa asumista tuetaan omaishoidon, kotihoidon ja hen-
kilökohtaisen avun turvin. Palveluja järjestetään sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain ja
erityishuoltolain perusteella.

Esteettömyys
Vammaisten henkilöiden tasavertaiset osallistumis- ja toimintaa tukevat mahdollisuudet
muihin kuntalaisiin verrattuna edellyttävät esteetöntä ympäristöä. Elinympäristön
terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys ovat väestön fyysisen ja psyykkisen terveyden
ylläpitämisen edellytyksiä. Tähän luo perustan hyvä suunnittelu ja kaavoitus.

Vammaisia henkilöitä palvelevat ratkaisut palvelevat kaikkia kuntalaisia niin vanhuksia,
lastenvaunujen kanssa liikkuvia vanhempia, pitkäaikaissairaita kuin myös vammaisia.
Kun vammaisten ihmisten tarpeet otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa,
ne eivät lisää rakentamiskustannuksia. Näin vältytään jälkikäteen tehtäviltä
muutoksilta, jotka ovat usein kalliita.

Voimassa olevien rakentamismääräysten mukaan kaikki julkiset rakennukset on
suunniteltava ja rakennettava kaikille henkilöille soveltuviksi, eli esteettömyysnäkökulmat
huomioiden. Kaupungin on huomioitava rakentamisessa vuokra-asuntojen esteettömyys.
Samoin on perusparannuksissa otettava huomioon esteettömyys.
Koko asuin- ja elinympäristö, julkiset, yleiset ja asuinrakennukset, kadut ja kulkuväylät
tulee rakentaa sellaisiksi, että kaikki kuntalaiset pystyvät niitä käyttämään.
Julkista liikennettä tulee kehittää niin, että sen tarjoamat palvelut ovat myös vammaisten
ihmisten käytettävissä.

Uusi Lohja on paitsi maantieteellisesti laaja myös eriytynyt sosioekonomisesti. Myös vam-
maispoliittisesta näkökulmasta olisi tärkeää huolehtia eri alueiden tasapainoisesta kehitty-
misestä. Olisi tärkeä huolehtia, että uuden Lohjan eri osissa olisi tarjolla eri asumismuotoja
ja myös esteetöntä asumista. Tällä hetkellä uuden Lohjan alueella ei ole riittävästi esteet-
tömiä kaupungin vuokra-asuntoja tarjolla, joten olisi tärkeää jatkossa huomioida uudisra-
kentamisessa esteettömyys.

Julkinen liikenne
Monipuolisilla liikennejärjestelyillä varmistuu vammaisten henkilöiden itsenäisen liikkumi-
sen mahdollisuudet. Tähän kuuluu myös palveluliikenteen kehittäminen. Tavoitteena on
saada toimivat palveluliikennelinjat asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Palveluliikenteen tu-
lee palvella erityisen tuen tarpeessa olevia asukkaita eri ikäryhmissä. Tavoitteena on myös
lisätä esteettömiä reittejä ja ilmaista pysäköintiä vaikeavammaisille.
Julkisen liikenteen tehokkaaksi hyödyntämiseksi olisi tärkeää, että kaavoittamisessa huo-
mioitaisiin julkisen liikenteen tehokkaan käyttämismahdollisuuden ja etäisyys palveluihin.
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Toimenpiteet Toteuttaja, seuranta

- Liikuntaesteet kartoitetaan ja laaditaan
toimenpideohjelma

- Jalkakäytävien, inva-pysäköintipaikkojen,
kevyen liikenteen väylien sekä bussi-
pysäkkien kunnossapitoon kiinnitetään
erityistä huomiota

- Merkittävistä julkisista uusista ja perus-
korjattavista hankkeista sekä
merkittävistä kaavamuutoksista tulee pyy-
tää vammaisneuvostolta lausunto. Lausun-
tojen antamiseen on neuvostolle annettava
asianmukaiset resurssit.

- Palveluliikenteen kehittäminen

- Esteettömyysohjelma tarkistetaan val-
tuustokausittain – poikkihallinnollinen työ-
ryhmä

Tekninen lautakunta, Kaupunkisuunnittelu-
keskus, Vammaisneuvosto

Kaupunkisuunnittelukeskus

Kaupunkisuunnittelukeskus
Tekninen lautakunta
Vammaisneuvosto
Esteettömyysasiamies

Kaupunkisuunnittelukeskus
Erityispalvelut

Vammaispalvelut
Kaupunkisuunnittelukeskus

Itsenäisen elämän tukipalvelut
Jokaisella on oikeus hallita omaa elämäänsä. Erilaisin tukimuodoin mahdollistetaan itse-
näinen ja omatoiminen elämä esimerkiksi yksin asuminen. Yhdenvertaisuusperiaatteen
mukaisesti vammaisten ihmisten tulee saada tarvitsemansa palvelut kaupungin yleisistä
palvelupisteistä muiden kuntalaisten tapaan.

Jos näin ei ole kaikissa tapauksissa mahdollista, vammaiselle henkilölle on taattava
yhdenmukaiset edellytykset jokapäiväiseen elämään muilla palvelu- ja tukitoimilla. Samoin
on huomioitava vammaisten omaisten/perheiden/lähiverkoston jaksaminen. On kehitettävä
sosiaalista tukiverkostoa sekä vammaisten että lähiympäristön tarpeiden mukaan.

Vammaispalvelulaissa palvelut ja tukitoimet on jaettu kahteen ryhmään. Subjektiiviset
oikeudet sisältävät sellaiset palvelut ja tukitoimet, jotka ovat vaikeavammaisten henkilöi-
den itsenäisen suoriutumisen kannalta välttämättömiä. Näitä ovat kuljetuspalvelut
saattaja mukaan lukien, tulkkipalvelut, palveluasuminen, asunnon muutostyöt ja
asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä henkilökohtainen apu. Näiden palvelujen
osalta kunnalla on erityinen sitova järjestämisvelvollisuus määrärahoista riippumatta.
Toiseen ryhmään kuuluvat yksilölliseen suunnitelmaan kuuluvat harkinnanvaraiset palve-
lut.

Vammaispalvelulaissa tarkoitetut palvelut eivät aina kata kaikkien vammaisryhmien
tarpeita. Kuljetuspalveluiden myöntämisessä otetaan huomioon vammaisen
yksilölliset tarpeet. Kodinomaiset tilapäishoitopaikat, jotka tarjoavat vammaisen
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lapsen yksilöllisiä hoitopalveluja, tukevat vanhempien hoitotyötä.

Vaikeavammaisille suunnatut palvelut eivät voi kuitenkaan paikata ensisijaisia sosiaali-
huollon mukaisia palveluita. Normaaliin ikääntymiseen liittyvä toimintakyvyn alenema ei
oikeuta vammaispalveluihin, vaan kyseeseen tulevat normaalit ikäihmisille suunnatut pal-
velut, kuten kunnallinen kotihoito tai sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut.

Tällä hetkellä Lohja tuottaa vaikeavammaisille suunnatut palvelut pääsääntöisesti ostopal-
veluina. Jatkossa kaupungin päättäjien tulee arvioida, onko nykyinen malli toimiva ja kus-
tannustehokas, vai tulisiko rinnalla olla myös omaa toimintaa.

Toimenpiteet Toteuttaja, seuranta

- Vammaisen henkilön tarvitsemien palve-
lujen ja tukitoimien selvittämiseksi on laa-
dittava palvelusuunnitelma asetuksen
18.9.87/759 mukaisesti

- Vammaispalvelulain ja -asetuksen mu-
kaiset riittävät palvelut mm. itsenäisen
asumisen järjestäminen

- Taataan tarvittavat resurssit omaishoita-
jien vapaapäivien järjestämiseen ja henki-
seen jaksamiseen

- Asiakkaiden yksilöllisyyden huomiointi

- Tehostettu vanhemmuuden tukeminen
riskiperheissä

Erityispalvelut

Erityispalvelut

Erityispalvelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta, kaupungin
palvelut

Erityispalvelut

PERUSTURVA ARJEN ELÄMÄSSÄ
Yhteiskunnan ensisijainen velvollisuus on järjestää peruspalvelut niin, että ne ovat kaikkien
kansalaisten ulottuvilla. Vasta toissijaisina tulevat täydentävät palvelut ja erityislainsää-
dännön piiriin kuuluvat palvelut.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden avulla ylläpidetään ja parannetaan vammaisten ja pitkäai-
kaissairaiden henkilöiden toimintakykyä sekä edistetään ja tuetaan itsenäistä suoriutumis-
ta päivittäisissä toiminnoissa. Kunta huolehtii myös siitä, että lääkinnällisen kuntoutuksen
palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kuntoutuksen tarve kun-
nassa edellyttää.

Kuntoutus
Kuntoutus vahvistaa vammaisten ihmisten omatoimisuutta kaikkina ikäkausina. Kuntou-
tuspolku muodostuu monen eri tahon palveluista ja etuuksista. Eri tahojen järjestämien
kuntoutuspalveluiden yhteensovittaminen on kuntoutujan kannalta merkityksellistä. Onnis-
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tuneen kuntoutusohjauksen edellytys on oikea-aikaisuus. Turhat viivytykset huonontavat
kuntoutumismahdollisuuksia. Normaalit, ikääntymiseen liittyvät sairaudet olisi huomioitava
perusterveydenhuollossa ja peruspalveluissa. Vammainen tarvitsee kuntoutusta elämänsä
kaikissa vaiheissa. Peruspalveluissa tulee kehittää kuntoutusta ja muuta terveyden edis-
tämistä. Kaupungin tulee vastata siitä, että vammainen henkilö saa tarvitsemansa apuväli-
neet ja niihin liittyvän huollon. Kuntoutus on eri toimijoiden välistä yhteistyötä, jossa osa-
puolena ovat myös yksityiset palveluntuottajat.

Apuvälineet
Apuvälinepalvelut ovat osa hoitoa ja kuntoutusta. Apuvälinepalveluja tuotetaan sekä pe-
rusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa.

Toimenpiteet Toteuttaja, seuranta

- Kaikilla vammaisilla henkilöillä, myös
monivammaisilla, tulee olla tarpeen mu-
kainen mahdollisuus kuntoutukseen ikään
katsomatta

- Välttämättömien apuvälineiden saanti ja
käytön opastus on turvattava

- Yhteistyössä perusterveydenhuollon, so-
siaalitoimen ja vammaisten kanssa
muodostetaan tukiverkostoja, joiden avulla
potilas selviää arjesta.

Kela
Lääkinnällinen kuntoutus
Järjestöt
Erityispalvelut

Lääkinnällinen kuntoutus
Erityispalvelut

Terveyspalvelut
Vanhus- ja sairaalapalvelut
Erityispalvelut

OPIN POLUILLA
Lapsen kasvun ja oppimisen tukemisessa pyritään suunnitelmalliseen jatkumoon. Erityistä
huomiota kiinnitetään nivelvaiheisiin varhaiskasvatuksesta esiopetukseen, esiopetuksesta
perusopetukseen ja perusopetuksesta edelleen toiselle asteelle.

Päivähoito ja varhaiskasvatus
Alle kouluikäisillä lapsilla on subjektiivinen oikeus päivähoitoon. Lapsen hoito, kasvatus ja
opetus järjestetään integroituneena muuhun varhaiskasvatukseen. Lapsen tarvitsema tuki
järjestetään lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla huomioiden henkilöstön osaaminen ja
resursointi lapsiryhmässä.

Erityisiä tukitoimia ovat erityisavustajan resursoiminen ryhmään tai lapsen sijoittaminen
ryhmään kahden tai useamman lapsen paikalle vaikuttamalla näin ryhmän kokoon ja las-
ten saaman yksilölliseen tukeen. Varhaiskasvatuksessa erityistä tukea tarvitsevan lapsen
tuen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa hyödynnetään erityislastentarhanopet-
tajan työpanosta. Lapselle laaditaan varhaiskasvatuksessa kuntoutussuunnitelma osaksi
lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa yhteistyössä huoltajien kanssa. Esiopetuksessa eri-
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tyistä tukea saavalle lapselle on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä kos-
keva suunnitelma (HOJKS).

Tiivis yhteistyö kasvatuskumppanuuden hengessä lapsen huoltajien kanssa on ensiarvois-
ta. Huoltajien lisäksi yhteistyötä tehdään muiden lapsen kuntoutuksessa, tutkimuksessa ja
arvioinnissa mukana olevien tahojen kanssa verkostomaisesti. Lapsen siirtyessä varhais-
kasvatuksesta perusopetukseen tiivis yhteistyö koulun kanssa on tärkeää. Esiopetus voi
pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä opiskelevalle lapselle annettavassa erityisopetuk-
sessa kestää yhden tai kaksi vuotta. Esiopetuksen aloittaminen ja kesto sekä perusope-
tuksen aloittaminen tulee suunnitella lapsen kokonaistilanteen, edistymisen ja tuen tarpeen
perusteella.

Perusopetus
Peruskoulutuksessa on noudatettava sitä periaatetta, että vammaiset koululaiset
osallistuvat tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä yhdessä muiden peruskoulun
oppilaiden kanssa koulutoimen tarjoamaan opetukseen. Koulunkäyntiavustajat avustavat
erityisin perustein tuen tarpeessa olevia oppilaita. Lisäksi oppilailla on käytössään
tarpeelliset apuvälineet. Lisäksi tarvitaan henkilökohtaisia avustajia avustamaan
sellaisia oppilaita, joilla on vamman tai sairauden aiheuttama haitta, joka vaikeuttaa
päivittäisistä toiminnoista selviytymistä.

Integroidussa opetuksessa luokanopettajan tukena tulee olla erityisopettaja ja koulutettu
koulunkäyntiavustaja. Yhteistyö on tärkeää erityistä tukea tarvitsevan oppilaan koulun-
käynnin helpottamiseksi. Yhteistyötä tehdään koulutoimen, sosiaalityön, nuorisotoimen,
kasvatus- ja perheneuvolan sekä hoitavien lähitahojen kanssa muodostaen
kattavan verkoston. ” vammaisten koululaisten ilta- ja aamupäivähoito tulee järjestää ja
huomioida erityiset tarpeet. Myös vanhempien tuen tarpeesta ja jaksamisesta tulee huo-
lehtia.

Erityisopetus
Erityistä tukea annetaan oppilaalle, jonka kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden
saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityisen tuen tavoitteena on tukea
oppilasta kokonaisvaltaisesti ja suunnitelmallisesti niin, että hän voi suorittaa oppivelvolli-
suutensa sekä saada jatko-opintokelpoisuuden.

Erityinen tuki järjestetään Lohjan kaupungissa ensisijaisesti alueellisen lähikouluperiaat-
teen mukaisesti. Lähikouluja täydentävät kaupungin yhteiset erityisluokat ja kaupungin
erityiskoulu (Jalavan koulu).  Kaikille erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille on laadit-
tava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Ammatillinen koulutus ja korkeakouluopetus
Vammaisille henkilöille tulee turvata heidän kyvyistään lähtien muiden kanssa yhdenver-
taiset ammatillisen kouluttautumisen mahdollisuudet. Ammatillista koulutusta on tarjottava
keski- ja korkeakouluasteella.

Vammaisten nuorten itsenäistymiseen ja omaehtoiseen elämään liittyy olennaisena mah-
dollisuus opiskeluun ja ammatinvalintaan.
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Koulu- ja opiskelurakennusten sekä lähiympäristöjen esteettömyyttä ja saavutettavuutta
kehitetään yhteistyössä kaupunkisuunnittelun ja yhdyskuntatekniikan asiantuntijoiden
kanssa. Myös muita erilaisia ammattiin valmentavan koulutuksen muotoja, kuten oppiso-
pimuskoulutusta ja etäopiskelumahdollisuuksia on hyödynnettävä. Vammaisten henkilöi-
den koulutustasoa nostamalla, edesautetaan heidän mahdollisuuksiaan työllistyä elämän
myöhemmässä vaiheessa. Kirjastojen ja kansalaisopistojen palveluiden on oltava myös
vammaisten henkilöiden käytössä, esteettömyys.

Toimenpiteet Toteuttaja, seuranta

- Erityisopetuksen kehittämissuunnitelma.

- Vaikeavammaisen nuoren tulee saada
tarvittavaa jatko-opetusta perusopetuk-
sensa jälkeen

- Viittomakielisten kuulovammaisten henki-
löiden oikeus opiskella omalla äidinkielel-
lään tulee turvata.

- Vammaisille henkilöille pitää turvata sa-
manlaiset oikeudet valita itse oppilaitok-
sensa kuin muillekin. Siihen oppilaitok-
seen, jossa oppilas opiskelee, tulee osoit-
taa tarvittavat tukimuodot, apuvälineet ja
avustajapalvelut. Oppilaitoksen ympäristö
tulee muokata vammaisen oppilaan toimin-
taa tukevaksi.

- Taataan riittävä laadullinen ja määrälli-
nen erityisopetusresurssi tukitoimineen
sekä asianmukaiset tilat.
Autististen lasten ja nuorten yläaste ope-
tuksen kehittäminen.

- Ammatillinen ja korkeakouluopiskelu
- riittävät asumispalvelut ja tukitoimet
opiskelun mahdollistamiseksi

Sivistyslautakunta
Opetustoimi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Erityispalvelut
Ammatinvalinnanohjaus

Sivistyslautakunta
Opetustoimi

Opetustoimi
Erityispalvelut
Kaupunkisuunnittelukeskus

Kaupunginhallitus
Sivistyslautakunta
Opetustoimi

Erityispalvelut

TYÖELÄMÄSSÄ
Työelämää koskevat lait ja määräykset eivät saa syrjiä vammaisia henkilöitä eivätkä aset-
taa esteitä heidän työllistymiselleen. Vammaisten henkilöiden osaaminen ja voimavarat on
otettava käyttöön niin ansiotyössä kuin vaihtoehtoisissa työ- ja toimintamuodoissa. Vam-
maisista henkilöistä noin kolmasosalla on työsuhde. Henkilön vammaisuus ei saa olla
työnsaannin este.  Usein vammaisten henkilöiden työllistymistä vaikeuttavat asenteet ja
niiden lisäksi ympäristötekijät sekä apuvälineiden ja avustajapalveluiden saannin hanka-
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luus. Työ on kaikkien kansalaisten perusoikeus ja työnteon kautta ansaintaan myös toi-
meentulo. Vammaisen henkilön työllistymisen tavoitteena on sijoittua koulutusta vastaa-
vaan työhön tasavertaisesti muiden työnhakijoiden kanssa tai jatkaa olemassa olevassa
työssä myös vammautumisen jälkeen.

Työvoimahallinnon tulee tiedottaa saatavissa olevista uusista teknologian suomista
mahdollisuuksista työntekijälle, ja työnantajalle mahdollisuudesta saada tukea vammaisten
henkilöiden työllistämiseen, niin että tarpeelliset työssäkäynnin mahdollistavat
apuvälineet ovat käytettävissä.

Kokopäiväisten töiden lisäksi tulee vammaisille henkilöille järjestää mahdollisuus osa-
aikaiseen, projektiluonteiseen sekä etätyöhön. Myös tukityöpaikkoja, työ- ja päivätoiminta-
paikkoja tulee olla riittävästi. Kehitysvammaisten henkilöiden työtoimintaa tulee kehittää
avotyöllistämisen suuntaan ja siten, että työstä maksetaan palkkaa. Lohjan kaupunki tutkii
vaihtoehtoja missä kaupungin eri yksiköissä voisi palkata työllistettäviä.  Sosiaaliohjaaja
voisi työllistää ja ohjata vammaista työnteossa.

Kunnan tulee julkisen sektorin työnantajana edistää vammaisten henkilöiden pitkäjänteistä
työllistymistä.

Toimenpiteet Toteuttaja, seuranta

- Painopiste vammaisen työllistymisessä
on ensisijaisesti tavanomaiseen
ansiopohjaiseen työhön mm. avotyöllistä-
misen ohjauksella ja tuella.

- Työtoiminta tulee turvata lain edellyttä-
mässä laajuudessa

- Mikäli vammaisen henkilön ei ole mah-
dollista osallistua työelämään, kaupungin
on järjestettävä sopivaa kuntouttavaa päi-
vä- ja työtoimintaa.

- Kehitysvammaiset henkilöt on saattaen
siirrettävä koulusta työelämään. Heille
tulee antaa tarvittava tuki myös työelä-
mässä, jotta päästään onnistuneeseen
tulokseen.

- Kaupungin tulee huomioida vajaakuntois-
ten työllistäminen.

Työvoimahallinto
Kaupunginhallitus
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Erityispalvelut

Kaupunginhallitus
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Erityispalvelut
Työvoimahallinto

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Erityispalvelut
Järjestöt
Yksityiset palveluiden tuottajat

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Erityispalvelut
Työvoimahallinto

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Erityispalvelut
Työvoimahallinto
Kolmas sektori
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ELÄMÄÄ VAPAA-AJALLA
Tavoitteena on, että kaikilla on mahdollisuus osallistua erilaisiin harrastuksiin, kulttuuriin ja
liikkumiseen koko elämänkaaren ajan. Liikunta-, taide- ja kirjastopalvelut ym. kulttuuripal-
velut ovat tarkoitettu kaikkien virkistykseksi ja hyödyksi sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden
edistämiseen.

Kulttuuri
Kulttuuripalvelut kuuluvat osana henkistä kuntoa ylläpitäviin palveluihin. Musiikki-
ja kulttuuritapahtumat ovat lisänneet myös vammaisten henkilöiden osallistumis- mahdolli-
suuksia. Lohjan teatterilla pidettyihin esityksiin voivat vammaiset henkilöt osallistua joko
yksin tai avustajan kanssa. Kun vammainen henkilö menee avustajan kanssa erilaisiin ta-
pahtumiin, tulisi avustajan päästä tilaisuuteen ilman sisäänpääsymaksua.

Liikunta
Liikunnalla on merkitystä sekä perusoikeutena että terveyden ja hyvinvoinnin osatekijänä.
Liikunta tarjoaa kaikille kuntalaisille, siten myös vammaisille henkilöille, mahdollisuudet
fyysisesti virkistävään toimintaan, joka lisää henkilön henkistä kuntoa. Vammaisten
henkilöiden tulee voida osallistua erilaisiin yleisiin vapaa-ajan toimintoihin ja saada
tarvittaessa erityispalveluja. Kaupungin liikuntatoimen pitää jatkossakin järjestää
eri vammaisryhmille sopivaa liikuntaa. Työelämän ulkopuolella olevat vammaiset
henkilöt pitävät Kansalaisopiston kurssimaksuja ja erityisliikunnan maksuja liian suurina.
Yhteistyötä eri urheiluseurojen kanssa on kehitettävä tasa-arvoisempaan suuntaan. Las-
ten, nuorten ja aikuisten erityisryhmien liikuntamahdollisuuksia tulee lisätä ja tiedottaa niis-
tä kuntalaisille.
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Toimenpiteet Toteuttaja, seuranta

- Avustajat otetaan huomioon kulttuuripal-
veluissa ja erityisliikunnassa nykyistä
enemmän

- Vammaisille tulee turvata tasavertaiset
osallistumismahdollisuudet kulttuuri-, lii-
kunta- ja harrastustoimintaan riittävin apu-
väline- ja avustajaresurssein

- Teatteri-, konsertti- ym. esityksiin on
avustajan tai tulkin päästävä ilman pääsy-
maksua.

- Liikuntatoimen ja vammaisjärjestöjen yh-
teistoimintaa tulee kehittää esimerkiksi
erityisharrastusvälineiden tarjontaa lisää-
mällä.
.

Liikuntakeskus

Kaupunginhallitus
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Erityispalvelut
Liikuntakeskus

Kaupunginhallitus
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Erityispalvelut

Kaupunginhallitus
Liikuntakeskus
Eri hallintokunnat

VAMMAISJÄRJESTÖT JA VAMMAISNEUVOSTO
Vammais- ja potilasjärjestöissä tehdään merkittävää sosiaali- ja terveyspalveluja täydentä-
vää työtä. Vammais- ja potilasjärjestöt tulee ottaa kolmannen sektorin kumppaneina osaksi
Lohjan hyvinvointistrategian toteuttamista.

Vammaisneuvosto toimii vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestö-
jen sekä kaupungin eri toimialojen yhteistyöelimenä. Vammaisneuvoston tehtävänä on
vammaisten henkilöiden edunvalvonta, vammaisten henkilöiden tasa-arvon
ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen, yleiseen rakennustoimintaan vaikuttavan
suunnittelun ja päätöksenteon seuranta vammaisten henkilöiden kannalta ja vammaisille
tarkoitettujen palvelujen ja taloudellisten tukitoimien kehityksen seuranta. Vammaisneu-
vostolle osoitetaan riittävästi resursseja näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Se toimii tii-
viissä yhteistyössä Lohjan kaupungin päättäjien kanssa. Yhteistyö on paras tae siitä, että
vammaisten henkilöiden tarpeet ja näkökannat tulevat riittävän ajoissa huomioiduksi.
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Toimenpiteet Toteuttaja, seuranta

- Vammais- ja potilasjärjestöjä tuetaan tär-
keänä kolmannen sektorin toimijoina

- Järjestöavustukset ja niiden myöntämi-
nen tukee järjestöjen toimintaa ja sen kaut-
ta sosiaali- ja terveystoimen palveluraken-
netta

- Puitesopimusten tavoitteena on pitkäkes-
toinen sopimusjärjestelmä, johon liittyy
toimintaa kehittävä kumppanuus ja optiot.

- Vammaisneuvosto kutsuu kaupungin
edustajia kokouksiinsa kertomaan tulevista
suunnitelmista

- Kaupungin tulee turvata vammaisneuvos-
ton toimintaedellytykset osoittamalla talo-
usarviossa varat sen työskentelyyn.

Kaupunginhallitus
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kaupunginhallitus
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vammaisneuvosto

Sosiaali- ja terveyslautakunta

OHJELMAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA
Vammaispoliittisessa ohjelmassa on esitetty useita konkreettisia toimenpide-ehdotuksia,
jotka kuitenkin vaativat edelleen työstämistä yksilöidyimmiksi ohjelmiksi.
Tämä voi tapahtua vammaisneuvoston ja eri toimialojen välisissä yhteistyöryhmissä.
Vammaisneuvoston tulee tarkistaa ohjelman tavoitteita ja seurata niiden toteutumista
valtuustokausittain.

Toimenpiteet Toteuttaja, seuranta

- Hallintokuntien tulee kehittää ja lisätä
yhteistyötään vammaispoliittisen ohjelman
toteuttamiseksi

- Vammaisneuvosto valvoo ja seuraa oh-
jelman toteutumista

Kaupunginhallitus
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kaupunkisuunnittelukeskus
Liikuntakeskus
Sivistyslautakunta

Vammaisneuvosto
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Lähteet
 Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) 2006 hyväksymä yleissopimus vammaisten hen-

kilöiden oikeuksista
 Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Suomen vammaispoliittinen oh-

jelma VAMPO 2010-2015
 Inkoon vammaispoliittinen ohjelma
 Siuntion vammaispoliittinen ohjelma
 Lohjan kaupungin vammaispoliittinen ohjelma
 Lohjan kaupunkistrategia 2009 – 2017
 Vammaisneuvoston toimintasäännöt
 Lohjan kaupungin esteettömyysopas
 Ikääntyvä Lost 2018 –ohjelma
 Mielenterveys- ja päihdeohjelma 2012 (valmisteilla)
 Ajantasainen lainsäädäntö

o Suomen perustuslaki 1991/731
o Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132
o Maankäyttö- ja rakennusasetus 1999/895
o Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

1987/380
o Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

1987/759
o Sosiaalihuoltolaki 1982/710
o Sosiaalihuoltoasetus 1983/607
o Laki vammaisetuuksista 2007/570
o Perusopetuslaki 1998/628
o Laki ammatillisesta koulutuksesta 1998/630
o Asetus ammatillisesta koulutuksesta 1998/811
o Laki toimeentuloturvasta 1997/1412
o Yhdenvertaisuuslaki 2004/21
o Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326

Kannen valokuva: Kari Saaristo
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