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1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusavaus 

Hallintosäännön 134 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja Mirja Janérus 

totesi läsnä olevat sekä kokouksen olevan laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. Toimielimen kokous on laillinen, jos se on toimielimen tai 

puheenjohtajan päättämänä kokousaikana (hallintosääntö § 125). Toimielimen kokous on 

päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet toimielimen jäsenistä tai varajäsenistä 

2. Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2023  
Alustava ehdotus toimintasuunnitelmasta 2023 oli lähetetty esityslistan kanssa 
kokousmateriaalien liitteissä 7.2.2023.  
Vaikuttamistoimielinten tehtävistä on säädetty kuntalain 26-28 §:issä. 
Vaikuttamistoimielinten (vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston) puheenjohtajisto on 
laatinut esityksen 23.11.2022 kaupunginhallitukselle huomioitavaksi tulevaan 
hallintosääntöön, jota tarkastellaan kevään 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 §:ssä 282 ja §:ssä 283. 
Kokouspalkkio on noussut 1.1.2023 lähtien 50 euroon/kokous (hallintosääntö 156 §), 
kilometrikorvaus valtion matkustussäännön mukainen 0,53 euroa/km. 
 
Vuosisuunnitelmaa 2023 (taulukko) täydennetään tarvittaessa vuoden aikana 
ajankohtaisin, tulevien kokouksissa käsiteltävin asioin.  
 
Päätös: Lohjan Vanhusneuvosto hyväksyi toimintasuunnitelman 2023. 

3. LUVN:n vanhusneuvoston kokouksen 8.2.2023 raportti 
Ikääntyneiden alueen palvelualuejohtaja Tuula Suominen oli kertonut kokouksessa 
LUVN:n käynnistymisestä alueen palveluiden tuottajana, esitellyt LUVN:n 
organisaatiokaavion, koko aluetta käsittävästä palvelutarjonnasta, HYTE-rakenteesta ja 
HYTE-toiminnan päätehtävistä ja yhteistyöstä kuntien kanssa, tulevaisuuden kuntien 
tehtäväkentästä ja LUVN:n strategian päivitykseen osallistamisesta. Viestintäpäällikkö 
Tuula Krzywacki oli esitellyt ikääntyneiden palvelujen viestintää ja viestinnän tavoitteita. 
Ikääntyneiden palveluiden painettua esitettä jaetaan tällä hetkellä kuntien kirjastojen 
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kautta. Esitteestä otetaan 6000 kappaleen uusi painos lisäjakoon. Muita asioita: Seniori-
infojen käynnistyminen hyvinvointialueella, ajankohtaiset asiat asiakasmaksujen, 
omaishoidon tuen muutoksista ja päätökstenteon etenemisestä, päivystysten 
ruuhkautuminen ja vuodeosastopaikkojen tilanne. Hyvinvointialueen aluehallitus oli 
hyväksynyt kokouksessaan 30.1.2023 ateriapalvelujen järjestämisen periaatteet sekä 
palvelustrategiaprosessin käynnistämisen.  
 
Vanhusneuvosto oli käynyt lähetekeskustelun toimintasuunnitelmasta vuodelle 2023, 
jonka pohjalta tuodaan luonnos päätettäväksi vanhusneuvoston maaliskuun kokoukseen.  
Toimintasuunnitelman tarkoituksena on määrittää vanhusneuvoston painopisteitä ja 
tavoitteita sekä tuoda hyvinvointialueen aluehallitukselle tietoisuuteen vanhusneuvoston 
toimintaa. 

4. Laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelma -luonnoksen esittely ja 
kommentointi  
Esittelijä Johanna Repola esittäytyi Lohjan vanhusneuvostolle, esityksenä ”Lohjalaisten 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja kunnan rooli HYTE-työssä”, (liite). 
Lohjan vanhusneuvosto keskusteli kunnan HYTE-toiminnan päätehtävistä painottaen 
ikääntyneen väestön tarpeita. Lohjan vanhusneuvosto merkitsi tiedoksi esittelijän 
esityksen.  
 
Lohjan Laaja hyvinvointikertomus ja –suunnitelmaluonnos oli lähetetty esityslistan 
liitteenä 7.2.2023 tutustuttavaksi ja kommenteille. Esityksessä oli painotettu 
hyvinvointikertomusta vuosilta 2017–2022 ja tulevaa suunnitelmaa vuosille 2023–2025. 
Lohjan vanhusneuvosto huomioi luonnoksen painottuneen nuorempaan väestöön (lapset 
ja nuoret) ja työikäisiin. Ikääntyneiden huomioimista tutkimustuloksissa ja raportoinnissa 
toivottiin lisättävän.   

5. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman päivittäminen vuonna 2023 
Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman päivitykseen vanhusneuvosto tullaan 
osallistamaan tämän vuoden aikana. Suunnitelma on osa kuntastrategiaa ja kunnan 
muuta strategista johtamista. Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa 
ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin 
vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa ja kuntalaissa tarkoitettua talousarviota ja -
suunnitelmaa. Vanhusneuvosto tutustui Hyvää ikää Lohjalla - suunnitelmaan 
ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemiseksi v.2019-2022. Esittelijä haluaa vanhusneuvoston 
kommentit edellisestä Hyvää ikää Lohjalla-suunnitelmasta uuden ikääntyneiden 
hyvinvointisuunnitelman tekoa varten. Hyvää ikää Lohjalla-suunnitelma v. 2019-2022 
nähtävillä kaupungin kotisivuilla: https://www.lohja.fi/kaupunki-ja-hallinto/lohjan-
kaupunki/strategia-ja-talous/. 

6. Muut asiat:  

- lautakuntaedustajien terveiset 
Tekninen lautakunta: Muijalan kaavan käsittely, Suurlohjankadun liikennehidasteiden/-
saarekkeiden paikat, organisaatiouudistuksen jälkeiset nimikkeet viranhaltijoilla 
Sosiaali- ja terveyslautakunta: 03/2023 seuraava kokous, HYTE-asioiden tuleva sijainti 
organisaatiossa/HYTE:n päätehtävät kaupunkitasolla, tulevan HYTE-jaoston 
jäsenmäärä, kolmannen sektorin tilavuokrausasiat Lohjan kaupungin kiinteistöihin 
viedään tiedoksi kaupunginhallitukselle (Hilkka Hyrkkö)  
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- seuraava kokous: 13.4.2023 klo 14.00 Monkolan Riihi-kokoushuoneessa  
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi   15.2.2023 
 

Mirja Janérus    Jaana Perheentupa                     
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