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1) Puheenjohtaja avasi kokouksen.  

 

2) Vanhusten viikon tapahtumat 
Alueelliset valmisteluryhmät toimittivat etukäteen koonnin alueellisen tapah-
tuman onnistumisista ja kehittämisen kohteista.  
Keskustan alueella todettiin tapahtuman olleen hyvän, mutta osallistujia oli 
ennakoitua vähemmän. Jatkossa on hyvä kiinnittää huomiota tapahtuman al-
kamisajankohtaan, joka voisi olla esimerkiksi klo 15. Myös Laurentius-salin 
koristeluun kannattaa kiinnittää huomiota. Pohdittiin myös vaihtoehtoista tilaa 
tapahtumalle, mutta todettiin, ettei riittävän suurta tilaa ole keskustan tuntu-
massa saatavissa. 
Nummen tilaisuuden osalta ei erityistä huomioitavaa. Osallistujia oli entiseen 
tapaan. Lehti-ilmoitus Karkkilan tienoossa koettiin hyväksi 
Sammatissa Sampaala oli käytössä ensimmäistä kertaa tapahtuman järjes-
tämiseen ja koettiin hyväksi paikaksi.  Tapahtuman äänentoistosta tuli jonkin 
verran palautetta. Tiedonkulku tapahtumasta oli onnistunutta. 
 
Jatkossa tapahtuman päivää on hyvä pohtia, olisiko esimerkiksi lauantai pa-
rempi päivä tapahtumalle. Lisäksi tapahtuman suunnittelu on tärkeää aloittaa 
jo keväällä ja koota alueiden toimijat yhteisesti mukaan suunnittelemaan ta-
pahtumia. 
 
 



3) Ajankohtaiset asiat: 
4)  

Lohjan kaupungin talouden tasapainottamisohjelma 
Esittelijä kertoi Lohjan kaupungin talouden tasapainottamisohjelman laatimi-
seen johtaneesta tilanteesta. Vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa kaupun-
gin kallis kustannusrakenne, sosiaali- ja terveydenhuollon menojen voimakas 
kasvu, sisäilmaongelmista johtuvat suuret investointitarpeet ja kuntaliitosavus-
tuksen päättyminen. Kaupunginhallitus päätti 17.9.2018 kokouksessaan ta-
louden tasapainottamisohjelman laatimisesta tämän valtuustokauden lop-
puun. Tavoitteena on 15 milj. € säästöt, joihin pyritään vaikuttamaan menoke-
hitystä hillitsemällä. Tähän vaikuttavat palvelujen taso ja laajuus, palveluverk-
ko ja henkilöstön määrä. Lisäksi tuloja pyritään lisäämään kuitenkin siten, ettei 
veroprosenttia ensisijaisesti nosteta.  Keskustelussa nousi esille rakennustar-
kastajien rooli kiinteistöjen valvonnan osalta ja vaikutus sisäilmaongelmiin, yk-
sityisen ja julkisen palvelun kustannusten vertaaminen ja toive sille, että muun 
muassa lehtikirjoittelussa tuotaisiin näkyville kustannusvertailut. 
 
Ikääntymispoliittinen ohjelma  
Esittelijä kertoi Ikääntymispoliittisen ohjelman valmistelutilanteesta. Työryh-
män kokoukset ovat syksyn osalta pidetty. Valmistelussa näkyy vahvasti mm. 
liikenteen, ympäristön, asumisen ja arjen aktiivisuuden merkitys ikääntyneen 
hyvinvoinnille. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran tammikuussa lähes 
valmiin suunnitelman puitteissa. Keskustelussa todettiin, että kun suunnitelma 
on valmistunut, pyydetään asiantuntija esittelemään asiaa vanhusneuvostolle.  
 
Kuljetuspalveluiden tilanne  
Lohjan kaupunki on mukana vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukais-
ten kuljetusten osalta Espoon johtamassa yhteishankinnassa. Mukana on 
kaikki Läntisen Uudenmaan kunnat.  Kuljetuspalvelujen osalta tilanne on lii-
kennelain muutoksen jälkeen ollut haasteellinen. Taksien saatavuus on ajoit-
tain erittäin heikko. Kuljetuspalvelujen hankintaan ja toteuttamiseen liittyen on 

tulossa alku vuodesta yleisötilaisuus, johon myös vanhusneuvosto kutsutaan. 
Keskustelussa nousi esille, että kriittistä palautetta taksipalvelujen toimimat-
tomuudesta on annettava liikenne – ja viestintäministeriöön. Lohjalla on tehty 
toimenpiteitä taksien saatavuuden parantamiseksi muun muassa ottamalla 
käyttöön malli, jossa Lähitaksi välittää pyynnön kaikille se piirissä oleville tak-
seille, ellei ensisijainen joukko kykene palvelua suorittamaan. 

 

5) Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma, talouden toteuma (liite: 

12.11.2018 tilanne), 2019 talousarvio (liite), vuoden 2019 kokoukset 

6)  
Toimintasuunnitelman laatimiseen sovittiin seuraavista asioista:  
Toimintasuunnitelman laatimisessa hyödynnetään vanhusneuvosto-oppaan 
malleja esimerkiksi vuosikelloa.  Uuden toimintasäännön mukaisesti pidetään 
6 kokousta vuodessa. Kokoukset pidetään eri puolilla Lohjaa ja tutustutaan 
sekä omiin että yksityisten toimijoiden yksiköihin.  Pidetään yhteiskokous 
vammaisneuvoston kanssa muun muassa kuljetuspalvelujen kehittymiseen 
liittyen. Sisällöllisinä ehdotuksina tuli, että tarkastellaan vanhusasiamiesasiaa 
ja tutustutaan potilas- ja sosiaaliasiamiespalveluun. 

 



Talouden toteuma: Lähes kaikki vanhustenviikon tapahtumien laskut ovat 
saapuneet. Vanhusneuvosto pysyy pääosin budjetissa. Jatkossa luottamus-
henkilöiden palkkiot menevät kyseisten toimielinten budjetista. 

 
Talousarvio vuodelle 2019 on käsitelty aiemmassa kokouksessa. Käyttö-
suunnitelman yhteydessä tilanne tarkistetaan.  

 
Vanhusneuvoston palkkioista säädetään nykyisessä hallintosäännössä  
Palkkiot : § 158 ”Toimielimen kokoukseen osallistuville vaikuttamistoimielinten 
(17 §) edustajille sekä kaupunginhallituksen ja lautakuntien nimeämien vaikut-
tamistoimielinten ja neuvottelukuntien jäsenille suoritetaan palkkiota 22 € ko-
koukselta. (Kv 13.6.2018/80 §)” 
”Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle suoritetaan kak-
sinkertainen kokouspalkkio” 
Matkakorvaukset: §167 ” Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista 
luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustan-
nusten korvausta kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaisesti. Luot-
tamushenkilöille maksetaan kokousmatkoilta matkustuskorvaus Lohjalla sijait-
sevan kodin ja kokouspaikan väliltä oman auton käytön mukaisesti tai erillisen 
selvityksen perusteella todellisten kustannusten mukaisesti.” 

 
Kevään kokoukset 
16.1.2019 klo 10 Pusulan palvelukeskus Iltarusko (terveysasema) 
14.3.2019 klo 12 Kaisankallio, Sammatti 
23.5.2019  klo 10 Jusolanlampi (Mehiläinen), Lohja  

 

7) Muut mahdolliset asiat: 
- Palautteita: Kuntoutuskoti Mäntylän toiminnasta tullut palautetta mm. 

kuntosalille pääsyn osalta. Kotiutuksen yhteydessä apuvälineiden saa-
tavuus virka-ajan ulkopuolella haasteena. Esittelijä vie palautteet toi-
minnasta vastaaville viranhaltijoille käsiteltäväksi. 

- Vanhusneuvoston rooli lautakunnissa. Vanhusneuvoston edustajat 
ovat mukana nimetyissä lautakunnista. Tärkeää tuoda viestiä lauta-
kunnista vanhusneuvostolle ja päinvastoin. 

- Eläkeläisjärjestöjen puheenjohtajien tapaaminen 13.2.2018 Kau-
pungintalo Monkolan kokoushuone Riihessä kl0 10 – 12. 

- Vanhusneuvostopäivän 7.11.2018 terveiset. Puheenjohtaja osallistui 
tapahtumaan ja kertoi terveisiä. Suunnitteilla maakunnallinen vanhus-
neuvostojen yhteistyöelimen perustaminen. Alustavan suunnitelman 
mukaan jokaisesta kunnasta olisi kaksi edustajaa. Päätettiin, että Loh-
jalta edustajat ovat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.  

- Seuraava kokous 16.1.2019 klo 10 Pusulan palvelukeskus Iltarus-
kossa (terveysasema) Arvelankuja 1, Pusula 

 
Muistion vakuudeksi 28.11.2018 
 
 
 
Markus Karhunsaari   Tuula Suominen 
Puheenjohtaja   Sihteeri 


