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1. Kokouksen avaus ja esittäytyminen 
Esittelijä Tuula Suominen avasi vanhusneuvoston kokouksen. 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
Kaupunginhallituksen 30.8.2021 § 283 nimeämät paikalla olleet jäsenet esittäytyivät. 

2.1. Puheenjohtajan valinta 
Vanhusneuvoston ensimmäinen tehtävä on valita puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja. Jäsenet ehdottivat puheenjohtajaksi Mirja Janérusta, joka antoi 
suostumuksensa puheenjohtajan tehtävään. 
 
Päätös: Vanhusneuvosto valitsi kokouksessaan puheenjohtajaksi Mirja Janéruksen. 

2.2. Varapuheenjohtajan valinta 
Jäsenet ehdottivat varapuheenjohtajaksi Riitta Luhtalaa, joka antoi suostumuksensa 
varapuheenjohtajan tehtävään. 
 
Päätös: Vanhusneuvosto valitsi kokouksessaan varapuheenjohtajaksi Riitta 
Luhtalan. 

3. Vanhusneuvoston asema ja tehtävät kuntalain ja Lohjan kaupungin toimintaohjeen 
näkökulmasta 
Lainsäädännöllinen perusta 

Kuntalaki 22 § 1 mom: Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja 
vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista 
osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä. 
 

Läsnä: 

Riitta Luhtala 

Mervi Kaira 

Salme Hiltunen 

Pirkko Kvarnström 

Mirja Janérus 

Gudrun Lahtinen 

Pepina Hyppönen 

Jorma Johansson, klo: 15.10 – 15.35 

Pirkko Tanner, Liisa Mantereen varajäsen 

Hilkka Hyrkkö, sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja 

Teuvo Sarin, kaupunkisuunnittelulautakunnan edustaja 

Tuula Suominen, esittelijä 

Jaana Perheentupa, sihteeri 

Poissa: 

Vappu Miinalainen 

Lotta Paakkunainen, kaupunginhallituksen edustaja 
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Kuntalaki 27 §:  

Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi 
kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.  

Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. 

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan 
suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön 
hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä 
toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 

Lohjan kaupungin hallintosääntö 
Hallinnon  ja toiminnan järjestäminen 16 § 

Vanhusneuvosto on vaikuttajatoimielin, jonka asettamisesta päättää kaupunginhallitus 

Vanhusneuvostossa on kolmetoista (13) jäsentä,  
-joista yhdeksän (9) lohjalaisten eläkeläisjärjestöjen ehdottamia,  
-yksi (1) lohjalaisten veteraanijärjestöjen ehdottamia,  
-yksi (1) jäsen sosiaali- ja terveyslautakunnasta,  
-yksi (1) jäsen kaupunkisuunnittelulauta-kunnasta ja  
-yksi (1) jäsen kaupunginhallituksesta.  
-Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Mikäli henkilökohtaisia varajäseniä ei 
riitä kaikille jäsenille ehdokkaiden vähäisen määrän vuoksi, kaupunginhallitus voi päättää, 
että varajäsenet nimetään kutsujärjestyksessä kaikille jäsenille yhteisiksi.  
-Vanhusneuvoston toimikausi on kaksi (2) vuotta.  
-Vanhusneuvoston tehtävistä on säädetty kuntalain 27 §:ssä. 

Vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus 
vaikuttamistoimielinten esitysten pohjalta. 

Vaikuttamistoimielin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Vanhusneuvoston kokousten esittelijänä toimii sosiaali- ja terveysjohtaja tai hänen sijaisensa 
ikääntyneiden tulosalueelta ja sihteerinä toimistosihteeri. 

Vanhusneuvoston kokousten esityslista valmistellaan puheenjohtajan, esittelijän ja sihteerin 
yhteistyönä. 

Vanhusneuvosto vastaa puheenjohtajiston ja/tai nimeämiensä edustajien toimesta 
lausuntojen ym tuottamisesta ja kirjoittamisesta kokousten ulkopuolella. 

Puheenjohtaja vastaa kokousten asianmukaisesta kulusta, jakaa  pyydetyt puheenvuorot 
sekä toteaa kokousmuistioon kirjattavat päätökset. 

Hallintosääntö 158 § määritellään kokouspalkkiot  
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Toimielimen kokoukseen osallistuville vaikuttamistoimielinten (17 §) edustajille sekä 
kaupunginhallituksen ja lautakuntien nimeämien vaikuttamistoimielinten ja neuvottelukuntien 
jäsenille suoritetaan palkkiota 22 € kokoukselta.  

Puheenjohtajana toimivalle suoritetaan kaksinkertainen kokouspalkkio.  

Matkakustannusten korvaaminen 167 §  

Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä 
matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta kunnallisen yleisen 
virkaehtosopimuksen mukaisesti.  

Luottamushenkilöille maksetaan kokousmatkoilta matkustuskorvaus Lohjalla sijaitsevan 
kodin ja kokouspaikan väliltä oman auton käytön mukaisesti tai erillisen selvityksen 
perusteella todellisten kustannusten mukaisesti. 

(Liitteenä Lohjan Vanhusneuvoston toimintasääntö; kh 4.6.20218 § 189) 

4. Vanhusneuvoston edustajan valinta sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain 
mukaisen kuljetuspalvelujen seurantaryhmään 
Jäsenet ehdottivat sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelujen 
seurantaryhmään Gudrun Lahtista. 
 
Päätös: Vanhusneuvosto valitsi kokouksessaan sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain 
mukaisen kuljetuspalvelujen seurantaryhmään Gudrun Lahtisen. 
 

5. Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten asiakas- ja toimintaohjeiden 
läpikäynti 
Oikeus sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun 
 
Sosiaalihuoltolain 23 §: 

Esteetön ja julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen 
tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Sosiaalihuoltolain mukaisia liikkumista tukevia 
palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia 
liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan 
syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimiseen tai muun jokapäiväiseen elämään 
kuuluvan tarpeen vuoksi. Tämä on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen palvelu. 
Palvelun saamiseen on tuloraja, mutta oikeus palveluun ratkaistaan asiakkaan 
kokonaistilanne huomioiden. Kuljetuspalvelulla ei ole tarkoitus korvata puuttuvaa 
joukkoliikennettä. Kuljetuspalvelujen vertailukohta ei ole omakustanteinen yleinen 
taksipalvelu. 
 
Oikeus vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun 
 
Vammaispalvelulain 8 §: Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset 
kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen. Vammaispalveluasetuksen 5 §: 
Kuljetuspalvelua ja niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena 
pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai 
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sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria 
vaikeuksia. Kuljetuspalvelua ei järjestetä henkilölle, joka saa näitä palveluja muun lain 
nojalla. Vammaispalveluasetuksen 6 §: Kuljetuspalveluja on järjestettävä edellä 5 §:ssä 
tarkoitetuille henkilöille siten, että hänellä on mahdollisuus suorittaa välttämättömien työtön 
ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen 
elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa. Liikkumisen suhteen vaikeavammaisella henkilöllä 
on subjektiivinen oikeus kuljetuspalveluihin. Vammaispalvelulain mukaisissa 
kuljetuspalveluissa ei ole varallisuusharkintaa. Kuljetuspalveluilla ei ole tarkoitus korvata 
puuttuvaa joukkoliikennettä. Kuljetuspalvelujen   vertailukohta  ei ole omakustanteinen 
yleinen taksipalvelu. 
 
Subjektiivinen oikeus ei koske järjestämistapaa kuten inva- ja vakiotaksioikeutta. 
Järjestämistapa kuuluu kunnan päätösvaltaan. Inva- ja vakiotaksioikeus myönnetään 
tarveperusteisesti. Yksilötasolla asiakkaan kuljetuspalvelupäätöksen tekevä viranhaltija 
päättää inva- ja vakiotaksioikeuden myöntämisestä. 

Invataksioikeus myönnetään, jos asiakas ei vammansa tai sairautensa vuoksi kykene 
käyttämään tavallista taksia. 

Vakiotaksioikeus myönnetään erityisin perustein silloin, jos kuljettajan vaihtuminen estää 
kuljetuspalvelun käyttämisen vammasta tai sairaudesta johtuvasta syystä esim. vaikea 
kehitysvamma tai vaikea puhevamma.  
 
Matkustusalue ja asiakasmaksut 

Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten matkustusalue on pääosin kotikunta. 
Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten matkustusalue on pääosin kotikunta ja sen 
naapurikunnat. Opiskelu- ja työmatkojen osalta alue voi olla laajempi. Euro- ja 
kilometrikukkaromallissa matkustusaluetta ei ole rajattu. Sosiaalihuoltolain mukaisista 
kuljetuksista peritään tasasuuruinen julkisen liikenteen alimman taksan mukainen maksu. 
Vammaispalvelulain mukaisista kuljetuksista peritään julkisen liikenteen taksan mukainen 
maksu. Saattaja ja alaikäiset lapset matkustavat asiakkaan mukana ilmaiseksi. 

Asiakasmaksulain 1.7.2021 voimaan tullut uudistus edellyttää, että maksut peritään 
asiakkaalta jälkikäteen kunnan laskuttamana. Vaikean taloudellisen tilanteen perusteella 
asiakasmaksuun voi hake huojennusta tai vapautusta. Asiakasmaksu on ulosottokelpoinen. 
 
Sosiaalihuoltolain ja Vammaispalvelulain  mukainen kuljetuspalvelu 1.11.2021 alkaen 

Lohjan kaupunginvaltuusto teki 13.10.2021 kuljetuspalvelujen hankintapäätöksen. 
Kuljetuspalvelut hankitaan 1.11.2021 alkaen Lähitaksi Oy:ltä ja Menevä Oy:ltä. 
Kuljetuspalvelut tuotetaan keskistetyllä  mallilla eli Lähitaksi Oy ja Menevä Oy vastaavat: 
- Tilausten vastaanottamisesta 
- Tilausten välittämisestä 
- Kuljetuksista 

Kyydit voi tilata: 
- Puhelimitse soittamalla 
- Tekstiviestipalvelulla 
- Sähköpostitse 
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- Erillisellä sovelluksella 
- Kaikki tilaustavat ovat maksuttomia asiakkaille 

Marraskuun ajan käytetään vanhaa asiakaskorttia ja 1.12.2021 otetaan uusi asiakaskortti 
(Likuma) käyttöön. Kuljetuspalveluasiakkaille on 21.10. 2021 lähetty asiakas- ja 
toimintaohjeet tiedoksi. Uusi asiakaskortti lähetetään asiakkaille marraskuun aikana. 
Vammaispalveluissa on avattu ajalle 25.10-10.12.2021 (klo 9.-14.00) neuvontanumero p. 
044- 374 8878 asiakkaille tukemaan kuljetuspalvelujen käyttöönottoa.  
 
Muutokset vanhaan toimintamalliin 
Palvelun tilaaminen on täysin maksutonta asiakkaalle. Sosiaalihuoltolain mukaisten 
yhdensuuntaisten kuljetuspalvelumatkojen määrä nousee 10 matkaan kuukaudessa. Noin 
10 minuutin asiointipysähdys on sallittu reitin varrella. 

”Luokseajokorvaus” maksetaan taajamien ulkopuolella asuvien asiakkaiden kuljetuksiin, 
esim. Lohjan alueella Pusulaan, Nummelle, Sammattiin ja Karjalohjalle. Matkat on 
mahdollista myöntää myös euro- tai kilometrikukkaroperiaatteella. Asiakkaan 
omavastuuosuus laskutetaan jatkossa kaupungin toimesta kuukausittain jälkikäteen. 

(Asiakasmaksulain muutos 1.7.2021 alkaen). 

6. Muut mahdolliset asiat 

- Edustajan (1 hlö) ja varaedustajan nimeäminen kaupunkisuunnittelulautakuntaan; 
osallistuminen läsnä- ja puheoikeudella kokouksissa niiltä osin, kun käsitellään julkisia 
asioita. (kaupunkisuunnittelulautakunta 8.9.2021 § 6 kohta 10) 
 
Jäsenet ehdottivat edustajaksi Mirja Janérusta ja hänen henkilökohtaiseksi 
varaedustajakseen Pepina Hyppöstä. 
 
Päätös: Vanhusneuvosto valitsi Mirja Janéruksen edustajakseen kaupunkisuunnittelu- 
lautakunnan kokouksiin, ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Pepina Hyppösen. 
 
- Edustajan (1 hlö) ja varaedustajan nimeäminen tekniseen lautakuntaan; osallistuminen 
läsnä- ja puheoikeudella kokouksissa niiltä osin, kun käsitellään julkisia asioita. (tekninen 
lautakunta 22.09.2021 § 14 kohta 9)  
 
Jäsenet ehdottivat edustajaksi Riitta Luhtalaa ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen 
Pirkko Kvarnströmiä. 
 
Päätös: Vanhusneuvosto valitsi Riitta Luhtalan edustajakseen teknisen lautakunnan 
kokouksiin, ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Pirkko Kvarnströmin. 
 
- Edustajan (1 hlö) ja varaedustajan nimeäminen kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan 
kokouksiin; osallistuminen läsnä- ja puheoikeudella kokouksissa niiltä osin, kun käsitellään 
julkisia asioita. (kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 30.09.2021 § 6 kohta 10) 
 
Jäsenet ehdottivat edustajaksi Salme Hiltusta ja hänen henkilökohtaiseksi 
varaedustajakseen Mervi Kairaa.  
 
Päätös: Vanhusneuvosto valitsi Salme Hiltusen edustajakseen kulttuuri- ja vapaa-ajan 
lautakunnan kokouksiin, ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Mervi Kairan. 
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- Vanhusneuvostopäivä 4.11.2021 Helsingissä. Tapahtumakutsu 8.6.2021 lähetetty 
sähköpostitse edelliselle vanhusneuvostolle, ennakkoilmoittautuminen 
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/2ca323f2-0ed7-4f8d-99a1-
40fdc2cb72db?displayId=Fin2297622. Max 2 osallistujaa/vanhusneuvosto; lisätiedot: 
avoinhallinto@vm.fi. 
 
Vanhusneuvostopäivään ovat ilmoittautuneet Riitta Luhtala ja Salme Hiltunen. Riitta Luhtala 
menee 4.11.2021 Marina Congress Centerin tilaisuuteen Helsinkiin ja Salme Hiltunen 
osallistuu tilaisuuteen Teamsin välityksellä. 
 
- Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja Hilkka Hyrkkö ehdotti vanhusneuvoston 
jäsenjärjestöjen edustajille sekä heidän edustamilleen järjestöille tarjoutumista 
yhteistyökumppaneiksi Lohjan varhaiskasvatuksen ja koulujen yksiköihin. Jäsenjärjestöt 
voisivat olla auttavina apuvoimina arjen toiminnoissa ”nk. varamummeina ja –vaareina” 
päiväkodin tai koulun vahvistamin säännöin, ohjein ja sopimuksin.  
 

7. Vanhusneuvoston seuraavat kokousajat  
Vanhusneuvoston seuraava kokous on keskiviikkona 1.12.2021 klo 14.00 – 16.00 Riihi –
kokoushuoneessa kaupungintalo Monkolassa. Vuoden 2022 ensimmäinen kokous on 
12.1.2022 klo 14.00 – 16.00 Riihi –kokoushuoneessa kaupungintalo Monkolassa. 

 
Muistion vakuudeksi   28.10.2021 
 

Tuula Suominen (kohdat 1 - 2)  Mirja Janérus (kohdat 3 - 7) 
Esittelijä    Puheenjohtaja  
 
 
 
Jaana Perheentupa 
Sihteeri    

 

 

 

 

 

 


