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VANHUSNEUVOSTO 
 
 
Aika: 6.11.2019 klo 14.00-16.20 
Paikka: Mylly –kokoushuone, kaupungintalo, Karstuntie 4, 08100 Lohja 

 
Läsnä: Liisa Haverinen, pj 
 Vappu Miinalainen, vpj 

Maija Kokkonen 
Gudrun Lahtinen 
Mervi Kaira 
Pirkko Kinnunen  
Salme Hiltunen 
Riitta-Liisa Kinnunen 
Jorma Johansson 

 Hilkka Hyrkkö 
Tarja Kunnala 
Gunilla Wikberg (ApuOmena ry/Taidolla töihin 2 -hanke) 
Tuula Lehtoranta, asiantuntija, laskentapalvelut/palkanlaskenta  
Tuula Suominen, esittelijä 
Jaana Perheentupa, sihteeri  

   
 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Liisa Haverinen avasi kokouksen. 
 

2. Kylätalkkari –toiminta Lohjalla (Gunilla Wikberg, liitteet oheistettu muistioon) 
Apuomena Ry:n Kylätalkkaritoiminta on yhdistyksille avointa, kaikille kohdennettua palve-
lua Lohjalla. Kylätalkkaritoiminta on mahdollista toteuttaa palkkatuettuna työnä. 
  
Työnantajana toimiva yhdistys voi palkata työtekijän joko suoraan tai edelleen sijoituksen 
kautta. Lohjalla edelleen sijoitus voidaan tehdä Apuomena ry:n kanssa, hyödyntäen 
Apuomena ry:n Taidoilla Töihin 2- hanketta. Edelleen sijoituksessa Apuomena huolehtii 
työsopimuksesta ja palkanmaksusta, yhdistys työntekoon ja työnjohdollisiin tehtäviin liitty-
vistä asioista. 
 
Ongelmana on työnantajan, tässä tapauksessa eläkeläisyhdistysten, sitoutuminen tiettyihin 
kustannuksiin kuten alkurahoitukseen (1800,-), joka saadaan takaisin työsuhteen päättyes-
sä ja kuukausittain maksettaviin hallinnon (50,-) ja työhöntulotarkastuksen (100,-) kustan-
nuksiin. Myös suoraan työhön kohdistuvia kustannuksia tulee maksettavaksi, kuten puhe-
linkulut, työvaatteet ym. 
 
Lohjan vanhusneuvosto jatkaa kylätalkkaritoiminnan selvittelyä. Tässä vaiheessa avoimia 
kysymyksiä on paljon.  Myös Lohjalla jo toimineesta tai toimivasta kylätalkka-
ri/omakotitalkkari -toiminnasta kysytään kokemuksia.  Eläkeläisyhdistysten kanssa tarken-
netaan halukkuutta sitoutua velvoitteisiin. Tarvetta on saada kohtuuhintaista apua ikäänty-
ville, erityisesti yksineläville ja tavoitteena on tukea omatoimista asumista mahdollisimman 
pitkään. 



 

 

 
 
 

3. Vanhusneuvoston matkakulukorvaukset (Tuula Lehtoranta, liite oheistettu muistioon) 
Neuvoston normaaleista kokouksista maksetaan matkakorvaus kaikille jäsenille kilometrien 
mukaan. Näistä ei erikseen tarvitse tehdä matkalaskua. Kokoussihteeri katsoo reittihausta 
edestakaiset kilometrit kotoa kokouspaikalle maanteitse ja lyhimmän reitin mukaan. Kor-
vaukset maksetaan kokouspalkkioiden maksun yhteydessä. Kilometrikorvaus on 0,43 
€/km. 
 
Kun vanhusneuvoston edustajana menee omalla autolla kokouksiin, korvataan matka kilo-
metrien mukaan. Tällaisesta matkasta tehdään matkalasku. Tähän on tulossa uusi kaava-
ke, joka toimitetaan sähköpostitse jäsenille myöhemmin. 
Kaavakkeen voi täyttää koneella ja tulostaa, tai tulostaa tyhjänä ja täyttää käsin. Täytetty 
kaavake lähetetään Tuula Suomiselle hyväksyttäväksi ja hän ohjaa sen oikealle henkilölle 
maksatusta varten. 
 
Jos käyttää edustusmatkoihin julkista kulkuneuvoa (linja-auto), maksetaan matka kuittien 
mukaan ja tästä tehdään matkalasku.  
 
Kimppakyyti on hyvä tapa silloin, kun useampi henkilö osallistuu kokoukseen samassa pai-
kassa neuvoston edustajana. Silloin kuljettaja saa normaalin kilometrikorvauksen lisäksi jo-
kaisesta kuljetettavasta neuvoston edustajasta lisää 0,03 €/hlö. Näistä pitää tehdä matka-
lasku. 
 
Kokouspalkkiot maksetaan kolme kertaa vuodessa, toukokuussa, syyskuussa ja joulu-
kuussa. Näiden yhteydessä maksetaan myös matkakorvaukset. Poikkeuksia maksuaika-
tauluihin saattaa tulla, mutta niistä ilmoitetaan erikseen. Mm. joulukuussa 2019 pidettävistä 
kokouksista palkkio maksetaan tammikuussa 2020. 
 
Ohjeita lisää Lohjan kaupungin hallintosäännössä, https://www.lohja.fi/kaupunki-ja-
hallinto/lohjan-kaupunki/paatoksenteko/lohjan-kaupungin-hallintosaanto/. 
 

4. Vanhusneuvoston edelliseen muistioon ei ollut huomauttamista. 
 

5. Vaikuttamistoimielinten lausuntojen valmisteluprosessi 
https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sosiaalihuolto/iakkaiden-
palvelut/vanhusneuvostot,  27§/7.2.2017  
Vanhusneuvoston organisointi ja toimintatavat 
”Vanhusneuvoston tehtäväkenttä ulottuu kaikkiin niihin tehtäviin, joilla on merkitystä ikääntyneen vä-
estön elinolosuhteiden ja palvelujen kannalta. Vanhusneuvoston tehtäviin voi sisältyä muun muassa 
aloitteiden, kannanottojen ja lausuntojen tekeminen. Vaikuttamistehtävän hoitaminen edellyttää, että 
vanhusneuvosto saa hyvissä ajoin tiedot ajankohtaisista hankkeista ja myös sen oma-aloitteinen rooli 
on tärkeä. Vanhusneuvosto ei ole kuntalain tarkoittama toimielin, joten sillä ei ole oikeutta tehdä muu-
toksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä. 
 
Vanhuspalvelulain nojalla vanhusneuvosto on otettava mukaan vanhuspalvelulain mukaisen ikäänty-
neen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun ja palvelujen riittävyyden ja laadun 
arviointiin.” 

- Lohjan vanhusneuvosto laatii itsenäisesti lausunnon/kannanoton kokouksessa, jos ko. 
laadittavan lausunnon/kannanoton antamispäivä sen sallii. Kokoussihteeri kirjaa annetta-
van lausunnon. Lausunnon/kannanoton allekirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 
Lausunto/kannanotto lähetetään toimeksiantajalle tai/ja hänen haluamalleen taholle, esim. 
kaupungin kirjaamoon. 
- Kokousten välillä tulevat lausunnot/kannanotot Lohjan vanhusneuvosto laatii ”sähköposti-

https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sosiaalihuolto/iakkaiden-palvelut/vanhusneuvostot
https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sosiaalihuolto/iakkaiden-palvelut/vanhusneuvostot


 

 

rinkinä” itsenäisesti, jolloin kaikki neuvoston jäsenet näkevät lausuntoon annettavat kom-
mentit. Puheenjohtaja kokoaa mielipiteiden perusteella lausunnon/kannanoton ja tarkistut-
taa sen vanhusneuvostolla ennen lähetystä toimeksiantajalle. 
 

6. Vanhustenviikon juhlat Lohjalla 2019;(liitteet juhliin liittyvistä palautteista lähetetty esi-
tyslistan mukana) 
Lohjan vanhustenviikon juhlat 2019 onnistuivat erittäin hyvin kaikilla alueilla. Kiitoksia on 
tullut eri järjestöjen kautta alueiden juhlien järjestäjille. Kolmen juhlan väkimäärä oli n. 600 
henkilöä. Laskuja ikääntyneiden palveluihin on vielä tulematta.  
 
Kanta-Lohja: Kehitettävää:  
Power Pointin käytössä ongelmia; osaava käyttäjä tuleviin juhliin paikalle.  
Tarjoilun aloitusaika harkittava ja selkeä sopimus tarjoilun järjestäjän kanssa.  
Lohja on kaksikielinen ja Kanta-Lohjan alueella se tulee huomioida. 
Jatkossa vanhusneuvosto voi tehdä anomuksen Laurentiussalin maksuttomuudesta van-
hustenviikon juhlaan, kaupunkisisällöt/yleinen kulttuuritoimi -yksikköön. 
 
Karjalohja-Sammatti: Vieraita odotettua enemmän. Tarjoilusta ja kattauksesta kiitosta.  
Kehitettävää: Huolehditaan että suunnitteluryhmään kuuluvat vastuuhenkilöt ovat mukana 
juhlan suunnittelussa alusta alkaen. 
 
Nummi-Pusula: Hyvä ohjelma. Vieraita oli odotettua enemmän. Ilahduttavaa runsas pyörä-
tuolia käyttävien määrä. Erityisesti kiitosta on tullut, kun vieraita vastaanottamassa oli van-
husneuvoston ja kaupungin edustajia. 
Kehitettävää: liikuntaesteisten henkilöiden huomioiminen juhlan järjestelyissä mm. pöytien 
viereen tyhjää tilaa. Kahvitarjoilun kattaminen pöytiin jatkossa. 
 

7. Eläkeliiton Karjalohjan yhdistys ry:n vetoomus (liite lähetetty esityslistan mukana) 
Lohjan vanhusneuvosto tukee Eläkeliiton Karjalohjan yhdistyksen ja muiden mahdollisten 
järjestöjen neuvotteluja Lohja Spa & Resort Oy:n kanssa alemman hinnoittelun saamiseksi  
eläkeläisryhmille esim. uimiseen. 
  

8. Palvelukeskus Tupalan, ryhmäkoti Kotolan ja palvelukoti Kaisankallion muutokset    
(muistioon liitetään esittelijän PP.esitys) 
Nämä muutokset ovat kaupungin ”Talouden tasapainottamisohjelmassa” mukana v.2020 
toteutettavien muutosten listalla. Listalla oleva ikääntyneiden perhehoito –malli ei toteudu 
Lohjalla resurssien puuttumisen vuoksi. 
 
Kotola pysyy v.2020 tehostetun palveluasumisen yksikkönä, yöhoitaja on resursoitu yksik-
köön.  
 
Tupala pysyy v.2020 tavallisena palveluasumisen yksikkönä.  
 
Kaisankalliosta tulee v.2020 tavallinen palveluasumisen yksikkö. Kaisankalliossa tehdään 
kartoitus 13 henkilön kohdalla, voivatko he jatkaa tavallisen palveluasumisen yksikössä 
v.2020 alusta. Sosiaali- ja terveyslautakunta tekee lopullisen päätöksen ”Talouden tasapai-
nottamislistalla” olevista muutoksista 20.11.2019. 
  

9. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet; lausuntopyyntö lähetet-
ty vanhusneuvostolle sähköpostitse 24.10.2019. Lausunnon tulee olla käytettävissä 
7.11.2019 mennessä. Vanhusneuvosto laati kokouksessa 6.11.2019 annettavan lausun-
non, joka on lähtenyt 7.11.2019 esittelijälle Tuula Suomiselle, kaupungin kirjaamoon, sosi-
aalipalvelupäällikkö Heli Ranta-Saloselle, sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistaa ko-
koavalle sihteerille Katja Erätuli-Keskiselle. 



 

 

 
lausunto dnro: 256/02.05.00/2017: 
”Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet 
 
Lohjan vanhusneuvoston lausunto 6.11.2019 
 
- Vanhusneuvosto toivoo, että kaupunki tiedottaa oikeudesta omaishoitoon eri toimipisteis-
sä ja viestintäkanavissa entistä tehokkaammin. Tällä hetkellä monet omaishoitajana toimi-
vat eivät osaa hakea omaishoidon tukea. Samoin vanhusneuvosto katsoo, että omaishoita-
jien jaksamista täytyy tukea kaikin mahdollisin keinoin: vapaapäivien pito, terveydenhoito ja 
kuntoutus. 
- Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet ovat muuten asianmukaiset, 
mutta vanhusneuvosto pitää hyvänä että, hoitopalkkioluokkataulukon 4.luokassa enim-
mäispalkkio tulisi olemaan 1200€/kk ja indeksitarkistus tehdään vuosittain joulukuussa.” 
 

10.  Muut asiat 
- Ruokapalvelut ovat lisänneet viikolla 46 kotisivuilleen: https://www.lohja.fi/asuminen-ja-
ymparisto/palvelutuotanto/tilojen-palvelut/ruokapalvelut/ylijaamaruoan-myynti-ja-jakelu/ 
tietoa ylijäämäruoan myynnistä ja hakupaikoista. 
- Uudenmaan vanhusneuvostojen tapaaminen 13.11.2019 Espoossa. Kutsu lähetetty van-
husneuvostolle 28.10.2019 sähköpostitse. Tapaamiseen osallistuvat Gudrun Lahtinen ja 
Liisa Haverinen. 
- Esittelijä Tuula Suominen selvittää materiaalia STM:n ”Ikäystävällinen kunta” -verkostosta 
ja Lohjan mahdollisuuksista liittyä ko.verkostoon. 
- Vanhusneuvosto toivoi kaupungin koordinoivan v.2020 ikäihmisten yhdistysten/järjestöjen 
hallituksille infotilaisuuden, jossa esim. Lohjan Ikähelpin henkilökunta kertoisi ikäihmisten 
palveluista Lohjan kaupungissa.  
 

 
Muistion vakuudeksi    7.11.2019 
 
 
 
Liisa Haverinen         Jaana Perheentupa 
puheenjohtaja         sihteeri 

 
 


