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1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Varapuheenjohtaja Riitta Luhtala totesi läsnä olevat ja kokouksen laillisuuden ja 
päätösvaltaisuuden.   

2. Kaupungin talouskatsaus 2022 ja budjetointi v.2023, talousjohtaja Raija Lindroos 
Talousjohtaja Raija Lindroos esitteli kaupungin talouskatsauksen v.2022; esittelyssä mm. ylijäämäinen 
tulos, arvio 8,5 milj. euroa, kertynyt ylijäämä n. 33 milj. euroa. Verotuloja kertyy v.2022 n. 6,4 milj. euroa 
arvioitua enemmän. Taloustasapainottaminen vaikuttaa myös osaltaan; kertynyttä tasapainotusta n. 10 
milj. euroa. Haasteita on ollut mm. asiakaspalveluiden ostojen lisääntymisessä lastensuojelussa ja 
ikääntyneiden palveluissa, kaupungin rakennusten ja liikenneväylien kunnossapidossa ja kustannusten 
nousun myötä, mm. sähkön ja lämmityksen sekä elintarvikkeiden osalta. Ilman sote-menoja 
käyttötalous olisi pysynyt talousarviossa. Koronakustannuksia on kertynyt vuoden aikana n. 3,2 milj. 
euroa. 
 
Talous v.2023; ylijäämäinen tulos, n. 12 milj. euroa; jos pysytään talousarviossa, kertynyt ylijäämä 45 
milj. euroa. Mahdollisia lisäyksiä henkilöstöön v.2023. Osallistuvan budjetoinnin kokeilua harkitaan. 
Haasteita: tulopohja putoaa merkittävästi v.2023, investoinnit ovat edelleen isot, globaali kustannusten 
nousu.  
 
Vanhusneuvostolle v. 2023 määrärahat nykyisen suuruisina. Hyte-toiminta jää kuntien vastuulle, 
Lohjalla kaupunginhallituksen alle hyte-jaosto. Kaksi hyte-työntekijää, toinen vastaa hyte-
koordinoinnista ja toinen vastaa lasten ja nuorten hyte-työstä. Mahdollinen hyte-koordinoinnin työntekijä 
on tulossa vanhusneuvoston esittelijäksi.  
 
Lohja700-juhlavuoden erillisavustushaun tavoitteena on osallistaa paikalliset yhdistykset ja toimijat 
toteuttamaan sisältöjä juhlavuoteen. Eri yhteisöillä mahdollisuus hakea Lohja700 -juhlavuoden 
avustusta, esim. kaikille tarkoitettuun vanhustenviikon juhlaan tai muuhun v.2023 Lohjalla tapahtuvaan 
toimintaan; https://www.lohja.fi/kaupunki-ja-hallinto/lohja700-juhlavuosi-2023/lohja700-juhlavuoden-
erillisavustus/.  
 
Vuosina 2024-2025 kaupungin investoinnit ovat edelleen korkeat, kaupungin lainamäärä kasvaa; 
aletaan tehdä alijäämäistä tulosta. 

- 3. Vanhusneuvoston budjetti 2023; esittelijä Hannele Patjas 
Vanhusneuvostolle v.2023 budjetoitu määrärahat vuoden 2022 mukaisina Vuoden 2023 varaus on 
n.5 000 euroa. Hallintosäännön muutos palkkioihin 22€-> vuonna 2023 50€ aiheuttaa kokouskuluihin 
huomattavan lisäyksen. Kokoustarjoilut vievät lähes 1/5 osa ensi vuoden budjetista. (liitteet) 
 
4. Hallintosääntö ja vanhusneuvoston toimikausi; esittelijä Hannele Patjas 
Hallintosääntö 1.1.2023 vaikuttamistoimielimet: 
”13 § Vaikuttamistoimielimet  

Lohjan kaupungin Vanhusneuvoston jäsenet 

Riitta Luhtala, varapuheenjohtaja 
Salme Hiltunen, teams 
Pirkko Kvarnström 
Liisa Mantere 
Gudrun Lahtinen 
Pepina Hyppönen 
Jorma Johansson 
Teuvo Sarin, kaupunkisuunnittelulautakunnan edustaja 
Hannele Patjas, esittelijä 
Jaana Perheentupa, sihteeri 
Raija Lindroos, talousjohtaja, klo 14:00-14:28 
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Kaupungissa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, 
asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus. 
Nuorisovaltuustossa on kolmetoista (13) jäsentä. Jäsenet voivat olla iältään 13-22 –vuotiaita. 
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen tai kaupunginhallitus voi päättää, että varajäsenet 
nimetään kutsujärjestyksessä kaikille jäsenille yhteiseksi.  
Vanhusneuvostossa on kymmenen (10) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen tai 
kaupunginhallitus voi päättää, että varajäsenet nimetään kutsujärjestyksessä kaikille jäsenille 
yhteiseksi.  
Vammaisneuvostossa on kahdeksan (8) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen 
tai kaupunginhallitus voi päättää, että varajäsenet nimetään kutsujärjestyksessä kaikille jäsenille 
yhteiseksi. 
Vaikuttamistoimielinten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Vaikuttamistoimielinten tehtävistä on säädetty 
kuntalain 26-28 §:issä. Kaupunginhallitus ja kaupunginhallituksen päättämät toimielimet nimeävät 
edustajansa vanhus- ja vammaisneuvostoon. Toimielinten edustajilla on vaikuttamistoimielimissä 
läsnäolo- ja puheoikeus.” 
 
 Vaikuttamistoimielinten (vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston) puheenjohtajisto on laatinut 
esityksen 23.11.2022 kaupunginhallitukselle huomioitavaksi tulevaan hallintosääntöön, jota 
tarkastellaan v. 2023 aikana. LUVN alueen vanhusneuvoston toimikausi on 4 vuotta, ja Lohjan 
kaupungin vaikuttamistoimielimet noudattavat kaupunginhallituksen kahden vuoden toimikautta. 
Vaikuttamistoimielimien järjestöedustajien hakumenettely ja nimeämiset olisivat jälleen keväällä 2023; 
nyt vammaisneuvostossa ja vanhusneuvostossa olevat jäsenet kaupunginhallitus on vahvistanut 
30.08.2021 § 282 ja § 283. 
 
5. Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2023 
Kokouksen osanottajat päättivät puheenjohtajiston ja Pirkko Kvarnströmin muodostavan työryhmän, 
joka laatii 14.2.2023 kokoukseen toimintasuunnitelma 2023 ehdotuksen Lohjan vanhusneuvostolle 
esiteltäväksi ja vahvistettavaksi. 
 
6. LUVN vanhusneuvoston järjestäytyminen 
LUVN vanhusneuvoston järjestäytymiskokous oli 02.11.2022. Kokouksessa valittiin vanhusneuvoston 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajisto, esiteltiin vanhusneuvoston tehtävät ja kokoonpano, ym. 
kokouskäytänteet LUVN alueiden kokouksissa. Kokous on pääsääntöisesti 1krt/kk Espoossa; pyritään 
järjestämään myös nk. kiertokokouksina eri LUVN alueen kunnissa.  
 
7. Muut asiat 
- KUVA-lautakunnan kokouksessa 24.11.2022 mm. Lohja700 projektikoordinaattori Jenni Annanolli 
kertoi Lohja700 juhlavuodesta, esiteltiin kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan talousarvion toteutumista.   
- Seniori-info aloittaa 20.12.2022; sähköposti lähetetty 22.11.2022. Alueellinen ikääntyneiden 
neuvonta- ja asiakasohjausyksikkö Seniori-infon neuvontapuhelin käynnistyy 20.12.2022. Neuvonta on 
tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyneille sekä heidän läheisilleen; lisätiedot www.luvn.fi. 
- Luvn.fi-verkkosivut uudistuvat palvelut edellä; 1.1.2023 alkaen kaikki Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja 
terveyspalveluja koskeva tieto tulee löytymään osoitteesta www.luvn.fi 
- Syksy 2023 ravitsevaa ruokaa ja ruokailoa - yhdessä syöden tilaisuus; sähköposti lähetetty 
1.12.2022. Mahdollinen esittely tästä vuonna 2023 vanhusneuvoston kokouksessa. 
 
8. Seuraava kokous 
14.2.2023 klo 14.00 Monkolan valtuustosalissa, kahvit klo 13.30 alkaen. 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi  15.12.2022 
 
 
Riitta Luhtala  Jaana Perheentupa  

  
Varapuheenjohtaja  Sihteeri    


