
Vanhusneuvosto            Muistio  

  
Aika: 14.3.2019 klo 12.00 – 14.17 
Paikka: Palvelukoti Kaisankallio, Kalevalantie 1, 09220 Sammatti 

Kahvi- ja voileipätarjoilu 
 

Läsnä Markus Karhunsaari, pj 
Liisa Haverinen, vpj 

 Antti Tuominen 
Marja Jaakkola 
Maija Kokkonen 

 Pirkko Kinnunen 
Gudrun Lahtinen 
Mervi Kaira 
Jorma Johansson 
Tarja Kunnala klo 12.00 - 13.59 
Paula Nordström 
Hannele Patjas, esittelijä 
Jaana Perheentupa, sihteeri  
Elina Lindström, johtava sosiaalityöntekijä klo 12.00 – 12.51 
Tapio Heinonen, henkilöliikennelogistikko klo 12.00 – 13.25 

Poissa: Hilkka Hyrkkö 
                          Mirja Janerus 
 Tuula Suominen 

  
 
       Osastonhoitaja Kaisa Niskala esitteli palvelukoti Kaisankallion toimintaa. 
 

1. Kokouksen avaus, edellisen kokouksen 16.1.2019 muistio, lähetetty sähköpostitse 28.1.2019, 
ei huomauttamista. 
 
2. Kuljetuspalveluiden kilpailutuksen tilanne (Elina Lindström) 
 
Lohjan kaupunki on mukana vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten osalta 
Espoon johtamassa yhteishankinnassa, Kuljetukset 2019 -projektissa, jossa uudistetaan Länsi-
Uudenmaan kuntien vanhus- ja vammaiskuljetuksia. Projektissa uudistetaan kuljetuksia, jotka kuuluvat 
sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain alle. Mukana ovat Espoo, Lohja, Kirkkonummi, Vihti, Karkkila, 
Raasepori, Kauniainen, Hanko, Siuntio ja Inkoo. Projektin piiriin kuuluvat asiakkaat on kutsuttu mukaan 
kehittämään palvelua. Valmistelijoille voi kertoa toiveensa verkossa tai erityisissä tapahtumissa, jotka 
järjestetään ko. alueen kunnissa. Lohjalla kuljetuspalvelujen hankintaan ja toteuttamiseen liittyen oli 
yleisötilaisuus kaupungintalolla 11.2.2019, jonne myös vanhusneuvosto kutsuttiin sähköpostitse 
15.1.2019. Muut avoimet infotilaisuudet Länsi-Uudenmaan kunnissa ovat 3.4.2019 Siuntiossa ja 
Inkoossa, 8.4.2019 Raaseporissa, 15.4.2019 Kirkkonummella. Tarkemmat tapahtumatiedot löytyy 
kuntien omilta nettisivuilta lähempänä ajankohtaa. 

Kuljetuspalvelut järjestää jatkossa Espoon kaupunki, yhdessä asiakkaiden kanssa valitun ”Länsi-
Uudenmaan kulkukeskus” -nimen alla. Kulkukeskus aloittaa toimintansa loppuvuonna 2019. Palvelun 
tunnus ja esittelyvideo julkaistaan maaliskuussa. Jatkossa Espoon kaupunki järjestää palvelut koko 
Länsi-Uudellemaalle. Jokainen kunta päättää ja rajaa itse kuljetusalueensa, eli alueen, jolla kuntalainen 
voi palvelua käyttää. Tavoitteena on kehittää nykyaikainen ja asiakaslähtöinen kuljetusten 



toimintamalli, jossa hyödynnetään uutta teknologiaa sekä palvelun järjestämistapoja. Palvelun 
kehittämiseen osallistuvat työntekijät, asiakkaat sekä vanhus -ja vammaisneuvostot. 

 
Tietoa projektin etenemisestä ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löytyy myös Espoon 
kaupungin verkkosivuilta, projektin omalta sivulta osoitteessa www.espoo.fi/kuljetukset2019 
Projektin piiriin kuuluvat asiakkaat on kutsuttu mukaan kehittämään palvelua. Valmistelijoille voi kertoa 
toiveensa verkossa tai erityisissä tapahtumissa, joita on järjestetty ko. alueen kunnissa. 

Kuljetukset 2019 -iltojen kirjastokiertue alkoi helmikuussa 2019 Espoon kirjastoissa. Kuljetukset 2019 -
illat tuovat projektin työntekijät lähelle kaikkia alueen asukkaita ja mahdollistavat keskustelun 
kasvokkain keskiviikkoisin klo 17-18. Tulevat kirjastokiertueet keväällä: 27.3.2019 Sellon kirjasto, 
Kulttuuritila, 10.4.2019 Ison Omenan kirjasto, Kohtaamo, 24.4.2019 Sellon kirjasto, Kulttuuritila, 
8.5.2019 Kalajärven kirjasto ja 22.5.2019 Kauklahden kirjasto. Syksyn 2018 aikana projektille koottiin 
kehittäjäasiakkaiden verkosto, johon kuka tahansa palveluja käyttävä sai ilmoittautua. Noin 70 henkilön 
verkostoon kuuluu asiakkaita ympäri Länsi-Uuttamaata.  Verkoston toiveesta heille on perustettu myös 
suljettu Facebook-ryhmä, jossa he voivat keskustella ja verkostoitua keskenään. 
 
Omia ideoita kuljetuspalvelujen kehittämiseksi voi lähettää myös Espoon verkkosivuilta löytyvällä 
lomakkeella: https://www.espoo.fi/fi-
FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Vammaispalvelut/Kuljetukset_2019/Kehitysideat/Ideat_kuljetuspalvelun
_kehittamiseksi(148496).    Vastauksia alueen kuljetuksiin on tullut tällä hetkellä n. 70 kpl, Lohjalta 
vastauksia on tullut 6 kpl. Vastausten pohjalta kootaan alueen yhteinen toimintaohje, joka menee myös 
kaikkiin kuntiin hyväksyttäväksi, esim. Lohjan sosiaali- ja terveyslautakuntaan 24.4.2019. 
Osana kuljetuspalveluiden uudistusta valmistellaan kuljetusyritysten (esim. taksiyrittäjien palvelut) 
kilpailutusta.  
Kuljetukset 2019 – sivulla on huhtikuun loppuun saakka auki kysely, jossa asiakkaat voivat osallistua 
kuljetuskilpailutuksen valmisteluun kertomalla, mikä kuljetuksissa on omasta mielestä tärkeää, 
www.espoo.fi/kuljetukset2019 . 
 
PÄÄTÖS: Lohjan Vanhusneuvosto laatii oman lausunnon kuljetuspalveluista. 

 
3. Palvelu- ja kutsuliikenne (Tapio Heinonen) 
Sosiaalihuoltolain 1301/2014 ja asetuksen 9 §:n tarkoittamia kuljetuspalveluja järjestetään henkilöille, 
jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä.  
Toimiva joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille 
soveltuva liikkuminen. Molemmat liikenteet tulevat kilpailutukseen syksyllä 2019. Tavoite on saada 
kutsu- ja palveluliikenne jatkossa integroitua muuhun kunnan ostamaan liikenteeseen, mm. 
koulukuljetuksiin. Yhteistyötä tulevaisuudessa tehdään naapurikuntien kanssa liikenteen mahdollisista 
yhtymäkohdista niin hankinnan kuin myös liikennöinnin suhteen. Tavoitteena on myös liikenteen 
parempi yhteensopivuus vuoroliikenteen kanssa, mm. syöttökuljetuksen osalta. Uusia käyttäjäryhmiä 
markkinoidaan mukaan, mm. lasten kanssa kotona olevat vanhemmat. 
 
Palveluliikenne: 
Palveluliikenne on Lohjalla kantakaupungin alueella liikennöivä avoin joukkoliikennepalvelu. 
Palveluliikenne liikennöi pääasiassa Lohjan keskustan ja lähikeskusten välillä (Lehmijärvi, Pauni, 
Lohjansaari ym.) Asiointiyhteys liikennöintialueilta on tiistaista perjantaihin kerran viikossa Lohjan 
keskustaan.  Matkan hinta Matkahuollon minimitaksan mukaan 3.30€ ja autossa käy myös 
matkahuollon matkakortit.  VPL-ja SHL -kortin omaavalle maksuton palvelu. Kaupungintalolta ja muista 
kaupungin palveluyksiköistä on aikatauluja saatavissa. Vuonna 2018 oli n. 3890 matkustajaa ja 
kustannukset olivat 61 000€. 
 

http://www.espoo.fi/kuljetukset2019
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Kuljetukset_2019__ilta(153075)
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Vammaispalvelut/Kuljetukset_2019/Kehitysideat/Ideat_kuljetuspalvelun_kehittamiseksi(148496)
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Vammaispalvelut/Kuljetukset_2019/Kehitysideat/Ideat_kuljetuspalvelun_kehittamiseksi(148496)
https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Vammaispalvelut/Kuljetukset_2019/Kehitysideat/Ideat_kuljetuspalvelun_kehittamiseksi(148496)
http://www.espoo.fi/kuljetukset2019


Kutsuliikenne:   
Kutsuliikenteen palvelu on avointa kaikille lähiseudun asukkaille lähitaajamassa asiointiin. 
Kutsuliikenteen palveluauto on tilava ja ajanmukaisilla invavarusteilla varustettu. Kutsuliikenne palvelee 
ympäri vuoden. Haku voidaan tehdä tarvittaessa ovelta. 

 
Ajopäivät ovat: Nummi ja Saukkola maanantaisin, Karjalohja tiistaisin, Pusula keskiviikko, keskiviikkoisin 
vakiokuljetus Pusulasta klo 13 Karkkilaan ja takaisin klo 15.00 ja Sammatti torstaisin. Kesällä kun 
vuoroliikenne supistuu, asiointiyhteydet Pusulasta ja Saukkolasta myös Lohjan keskustaan ja Karkkilaan. 

 
Ajot suoritetaan arkisin klo 8.30 -16 välisenä aikana. Hinta 3,30 €, (Matkahuollon minimitaksan 
mukaan). VPL-ja SHL -kortin omaavalle maksuton palvelu. Varaus kyydityksestä on tehtävä edellisenä 
arkipäivänä virka-aikaan. Kuljettaja laatii aikataulutuksen ja ilmoittaa haku- ja paluuajan. 
 
Vuonna 2018 tehtiin n.2600 matkaa ja kustannukset olivat 29 000€. Palautetta voi antaa kutsu- ja 
palveluliikenteestä tapio.heinonen@lohja.fi . 
 
Avoimen joukkoliikenteen 2019 siirtymäaika päättyy, Lohjalla pääosin 31.5.2019. Liikenne muuttuu 
markkinaehtoiseksi tai ostoliikenteeksi. Liikennöitsijän on ilmoitettava 2kk ennen liikenteen muutosta 
sähköisesti valtakunnalliseen NAP palveluun. Markkinaehtoiseen liikenteeseen ei saa maksaa 
yhteiskunnan tukea sopimuksen päättymisen jälkeen. Uhkana tämän päätöksen jälkeen on myös 
tuettujen matkalippujen poistuminen käytöstä. Tähän halutaan kannanotto ministeriöiltä, miten 
turvataan asiakkaille sujuva matkustaminen tulevaisuudessa. Haasteena myös koko Lohjan alueella, 
kuinka kaikki liikennemuodot voitaisiin yhdistää Lohjan alueella, jotta koko kaupungin 
liikennekapasiteetti olisi synkronisoitu. 
 
(liite Logistiikkayksikkö/vanhusneuvosto 14.3.2019) 

 
4. Talousarvio 2020 
Vuoden 2020 Hyvinvointi -toimialan budjetin pohjalaskelmat ovat selvillä huhtikuun 2019 aikana.  
Talousarviossa on huomioitava kokousten määrä, matkakulut, mahdolliset koulutukset, 
vanhustenviikon juhlakulut, mainoskulut vanhustenviikon mainoksiin, ym. 
 
5.    Muut mahdolliset asiat 
- Lausunto Lohjan vanhusten palvelukeskuksen tarveselvityksestä, (Hannele Patjas)  
Kehittämisjohtaja Eero Soinion laatima liite on lähetetty kokouskutsun yhteydessä vanhusneuvoston 
jäsenille. Hannele Patjas selvitti kiinteistön nykyisiä palvelutoimintoja ja niiden soveltuvuutta 
palvelutarpeeseen. Kiinteistö on remontoinnin tarpeessa, 2011 AVI on määrännyt jo hygieniatilojen 
remontin koko taloon. Osa henkilökunnasta oireilee sisäilman takia.  Talon keittiö on myös huonossa 
kunnossa.  
 
Vanhusneuvosto oli yksimielinen asiasta, että jos nykyinen Lohjan vanhusten palvelukeskus puretaan 
pois, niin tilalle mahdollisesti rakennettavaan kerrostaloon ei saa tulla ns. ”kovan rahan asuntoja”. 
Asuntojen tulisi olla 50+-vuokra-asuntoja, joihin kaikilla olisi mahdollisuus muuttaa. Uusien asukkaiden 
tulisi saada tarvittavia tukipalveluita kotona pärjäämisen tueksi. Kerrostalon alakertaan tulisi 
yhteiskäyttöön tarkoitettuja julkisia tiloja mm. ravintola, kuntosali, palveluohjausta- ja neuvontaa. 
Terveyskeskus on lähellä, joten pääsy terveyspalveluihin olisi helppoa.  Vanhusneuvosto oli 
yksimielinen, ettei lähdetä korjaamaan nykyistä kiinteistöä. 
 
(liite Lohjan Vanhusneuvoston lausunto) 
  
- Vanhustenviikon juhlajärjestelyt viikolla 41 
Valtakunnallisella viikolla 7.10. - 11.10.2019 järjestetään eri puolella Lohjaa vanhustenviikon juhlia. 

mailto:tapio.heinonen@lohja.fi


Puheenjohtajat olivat koolla 13.2.2019 järjestelyiden aloittamiseksi. 
Nummen ja Pusulan vanhustenviikon juhla on 10.10.2019 Pusulan Ahjolassa. Työryhmänä on Marja 
Jaakkola, Antti Tuominen ja Mervi Kaira. Karkkilan Tienoo –lehteen laitetaan alueen juhlan mainos. 
Karjalohja-Sammatin eläkeläisten järjestämä juhla on 8.102019 Lasikirkon tilassa. Työryhmänä on Liisa 
Haverinen, Anneli Hakkarainen ja Eläkeliiton Karjalohjan yhdistyksen jäsenet. 
Keskustan alueen juhla on Laurentius -salissa, juhla-aika vielä avoin. Työryhmänä on Markus 
Karhunsaari, Gudrun Lahtinen, Maija Kokkonen ja alueen eri järjestöjen puheenjohtajia. 
 
- Kutsu Kotona hyvä –messuille Järvenpäähän 20.3.2019 klo 10–14 ,lähetetty sähköpostitse 7.3.2019 
JL_Vanhusneuvosto 
                     -Lohjan Vanhusneuvostosta ei lähtijöitä tähän tapahtumaan.  
 
- Uusi, maksuton aivotreeni -ryhmä kokoontuu kymmenen kertaa geriatrian keskuksessa ajalla 18.3.-
27.5.2019. Ilmoittautumiset ryhmään viimeistään 15.3.2019 muistikoordinaattori Niina Peräkylälle p. 
044 369 2310, lähetetty sähköpostitse 14.3.2019 JL_Vanhusneuvosto. 
 
- kannanotot, lausunnot: 
   
* Kannanotto Länsi-Uudenmaan kuljetuspalvelu / lähetetty sähköpostitse 25.2.2019 
JL_Vanhusneuvosto 
                     - Lohjan Vanhusneuvosto laatii oman lausunnon. 
 * L65 Lempolan kauppapuiston lausunto 15.3.2019 mennessä / lähetetty sähköpostitse 16.1.2019 
JL_Vanhusneuvosto  
    - ei lausuttavaa 
 
 
 
Muistion vakuudeksi             15.3.2019 
 
 
 
 
Markus Karhunsaari           Jaana Perheentupa 
puheenjohtaja           sihteeri 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


