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VANHUSNEUVOSTO 
 

Aika: 7.12.2017 klo 10.00 - 12.20 

Paikka: Lohjan vanhusten palvelukeskus, Ojamonkatu 34  
Kahvi- ja voileipätarjoilu 
 

Läsnä Inkeri Kangas 
Marja Jaakkola 
Liisa Haverinen 
Markus Karhunsaari 
Maija Kokkonen 
Gudrun Lahtinen 
Mervi Kaira 
Tarja Kunnala 
Tuula Suominen, esittelijä 
Jaana Perheentupa, sihteeri  
Mirka Härkönen, SAM, projektipäällikkö 
Aino Kuusimäki, SAM, projektikaavoittaja 

Poissa  Antti Tuominen 
Jorma Johansson 
Paula Nordström 

 
 

 
 
1) Puheenjohtaja avasi kokouksen. Vanhusneuvostolle on lähetetty lausuntopyyntö 

L65 Lempolan kauppapuistosta. Kaavan aineistoihin on mahdollisuus tutustua 
kaavaillassa 23.1.2018 Lohjan pääkirjaston Järnefelt -salissa klo 17.30 -19.00.  
http://www.lohja.fi/default.asp?kieli=246&sivu=3155&alasivu=3155  

 
2) Asuntomessuhankkeen 2021 projektipäällikkö Mirka Härkönen ja projekti-                     

kaavoittaja Aino Kuusimäki esittelivät tulevien Hiidensalmen asuntomessujen  
projektia. 

 
Asemakaava valmis on talvella 2018 - 2019 ja tonttihaku alkaa kesällä 2019. 
Kunnallistekniikka on valmis syksyllä 2019, rakentajavalinnat samana syksy-
nä 2019. Rakentaminen käynnistyy viimeistään talvella 2020, Hiidensalmen 
asuntomessut pidetään heinäkuussa 2021. 
 
Kumppanuushaku tulee kahteen kerrostalopainotteiseen kortteliin. 
Kokkokallion alueelle tulee myynti ja aluetta kehitetään vetovoimaisemmaksi. 
Osuuskuntamuotoisen rakentamisen suunnittelua jatketaan Asukasvuoro-
vaikutusta ja yrittäjäyhteistyötä kehitetään. Asuntomessuorganisaatiota täy-
dennetään projektikoordinaattorilla ja tiedottajalla. 
 

Kommentoinut [PJ1]:  

http://www.lohja.fi/default.asp?kieli=246&sivu=3155&alasivu=3155


Kaava mahdollistaa kerros- ja pientaloasumista sekä palveluita Hiidensal-
men vanhalle teollisuusalueelle. Kaavasta viedään päätöksentekoon ensiksi 
messujen käyttämä alue ja suurin osa Karstuntien idänpuoleisesta alueesta 
myöhemmin. Hiidensalmesta muodostuu kaupungin pohjoinen portti keskus-
taan saavuttaessa ja on identiteetiltään yhtenäinen veden ääreen rakentuva 
kaupunginosa. Alue luonnonläheisessä järvimaisemassa, lähellä sijaitsevat 
helposti saavutettavat liikunta-aktiviteetit. Hiidensalmessa aiotaan toteuttaa 
monen sukupolven asumisen muodot, älykkäät ja uusimuotoiset rakentami-
sen ja palveluiden ratkaisut. Alueen tarkoituksena on tukea yhteisöllisyyttä ja 
helppoa asumista. Alueelle toivotaan pien- ja rivitaloasumista, lisää +55 -
vuotiaiden soveltuvia asumismuotoja, sekä erilaisten rahoitusmallien käyttöä 
asuntojen ostossa. Liikennejärjestelyiden tulee tukea alueen toiminnallisuut-
ta. 
 
Kaavaluonnos on nyt nähtävillä ja mielipiteitä ja lausuntoja odotetaan 
22.12.2017 mennessä. Kumppanuushanke on käynnissä yhtä aikaa kaava-
ehdotuksen laatimisen kanssa. 
http://www.lohja.fi/default.asp?kieli=246&sivu=3016&alasivu=3016  
 

 
3) Ajankohtaista ikääntyneiden palveluissa 

Etälääketieteellisen vastuulääkäripalvelun hankinta, asia luettavissa: 
http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/kokous/201720255-5.PDF  

 
Pusulan, Sammatin ja Karjalohjan terveysasemien toiminnan ulkoistaminen 
yksityisen palveluntuottajan toiminnaksi 1.1.2018 alkaen 

Valtuusto päätti 14.10.2015 § 120 terveysasemaverkon kehittämises-
tä. Pusulan, Sammatin ja Karjalohjan terveysasemien osalta se tar-
koitti seuraavia linjauksia:   

1. Pusulan terveysaseman toiminta pyritään tuottamaan kau-
pungin omana toimintana, perusteluina tuotannolliset ja ta-
loudelliset syyt; 

2. Sammatin ja Karjalohjan terveysasemien toiminta säilyy ny-
kyisellään; 

3. kaikilla alueilla vahvistetaan kotihoidon palveluja; sekä kai-
killa alueilla kehitetään taajamiin matalan kynnyksen palve-
lupisteitä yhteistyössä yli sektorirajojen. 

 
Lääkärityövoiman ulkoistussopimus Pusulan, Karjalohjan ja Sammatin 
terveysasemilla loppui 1.4.2017. Tämän jälkeen lääkärityövoiman 
saatavuus näille terveysasemille on ollut haasteellista. Vakituisia, suo-
ralla sopimuksella työskenteleviä lääkäreitä ei ole terveysasemille 
saatu palkattua useista rekrytointireiteistä sekä Keskustan terveys-
asemaa paremmista työehdoista huolimatta.  
 
Pienten terveysasemien toimintaa on mahdoton kehittää pitkäjäntei-
sesti, kun henkilökunta vaihtuu ja käytössä ei ole omaa vakituista toi-
minnasta vastaavaa lääkäriä. Jatkuva rekrytointi sekä perehdyttämi-
nen syövät kohtuuttomasti resurssia sekä johdossa että terveysase-
man arjessa. Edellisen ulkoistuksen aikana lääkäreiden ja hoitohenki-

http://www.lohja.fi/default.asp?kieli=246&sivu=3016&alasivu=3016
http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/kokous/201720255-5.PDF


lökunnan toimiminen eri työnjohdon alaisuudessa aiheutti ristiriitoja 
eikä ollut toiminnallisesti hyvä. Tämän vuoksi lähtökohtaisesti on läh-
detty ulkoistamaan koko terveysasematoimintaa. Kilpailutuksen lähtö-
kohtana on nykyisen palvelutason turvaaminen. 
 
Lohjan sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 19.9.2017 § 24 kilpailuttaa 
Pusulan ja Karjalohja-Sammatin terveysasemien toiminnan koko-
naisulkoistuksena vuosien 2018 - 2019 ajaksi sekä optiona vuoden 
2020 ajaksi ja edellytti päätöksessä, että terveysasemien nykyisen 
hoitohenkilökunnan tulee voida siirtyä vanhoina työntekijöinä liikkeen-
luovutuksen periaattein ulkoistussopimuksen ajaksi tuottajan palve-
lukseen. Terveysasemaulkoistuksen kilpailutus päättyi 17.11.2017. 
Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee hankintapäätöksen 
22.11.2017. Kaupunginhallitus päätti 4.12.2017 § 379, että 
Pusulan, Karjalohjan ja Sammatin terveysasemapalvelujen tuottajaksi 
sopimuskaudelle 1.1.2018 - 31.12.2019 valitaan Mehiläinen 
Terveyspalvelut Oy. Tämän jälkeen asia etenee kaupunginvaltuuston 
käsittelyyn 13.12.2017.  

b. Valinnanvapauslakiluonnos 
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esitys-
luonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta 15.12.2017 men-
nessä. Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnok-
sella on tarkoitus lisätä asiakkaiden valinnanvapautta sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palveluissa. Lohjalla asian käsittely oli 4.12.2017 kau-
punginhallituksessa, sekä tulevassa 13.12.2017 kaupunginvaltuus-
tossa. 
 
Diaesitys liitteenä. 
 

4) Voimaa vanhuuteen tavaksi ja tutuksi- hankkeen edistyminen 
a. Käytiin läpi ohjausryhmän (Markus Karhunsaari, Gudrun Lahtinen ja Inke-

ri Kangas) 28.11.2017 kuulumiset. Työryhmän mielestä Lohjalla ei toteu-
du alueellinen liikuntastrategia eri taajamia vertailtaessa, sekä liikennöinti 
julkisilla kulkuvälineillä taajamien välillä ei myöskään ole vertailukelpoi-
nen. Keskusteluissa tuli toiveeksi ilmaisen kuntosalikortin tai ilmaisten 
uimalippujen saaminen Lohjan ikääntyvälle väestölle (+65 vuotiaat). Loh-
jan Liikuntakeskuksesta kutsutaan Taina Pennanen seuraavaan vanhus-
neuvoston kokoukseen kertomaan Liikuntakeskuksen palveluista seniori-
ikäisille. 

 
5) Vanhusneuvostolla ei ole käsittelyssä olevia aloitteita tällä hetkellä.  

 
6) Vuoden 2018 kokoukset 

a. maaliskuussa 1.3.2018 klo 10 – 12 
b. huhtikuussa 26.4.2018 klo 10 – 12 
c. syyskuussa 13.9.2018 klo 10 – 12 
d. marraskuussa 22.11.2018 klo 10 – 12 
 
 

7) Muut asiat 



a. Työryhmä Markus Karhunsaari, Liisa Haverinen ja Tuula Suominen työ-
ryhmänä päivittävät toimintasäännön. 

b. Länsi-Uudenmaan vanhusneuvostojen tapaaminen on Lohjalla 31.1.2018 
klo 10–12, mukaan kutsuttu muutosagentti Soili Partanen. Tähän on tu-
lossa myöhemmin järjestäviltä tahoilta kutsu järjestöille. 

c. Vanhusneuvoston seuraava kokous on Mäntylän kuntoutuskodissa 
1.3.2018 klo 10 – 12; tutustumiskäynti klo 9.30 alkaen. Osoite: Mänty-
nummenkuja 11, 08500 Lohja. 

d. Vetovoimalautakunnan pyyntö on lähetetty vanhusneuvostolle 
29.11.2017 jäsenensä osallistumisoikeudesta vetovoimalautakunnan ko-
kouksiin vuonna 2018. Valittiin Markus Karhunsaari, ja hänelle henkilö-
kohtaiseksi varajäseneksi Liisa Haverinen. 

 
 

 
Muistion vakuudeksi                    12.12.2017 
 
 
 
 
Markus Karhunsaari                    Jaana Perheentupa 
puheenjohtaja                     sihteeri 
    

 
 


