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VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 
 
Hyväksytty   14.6.2010 § 18 / Miehikkälän kunnanvaltuusto 
 
 
1 § TARKOITUS 
 

Miehikkälän vanhusneuvosto toimii yhteistyöelimenä viranomaisten, vanhusten, 
eläkeläisten, sekä muiden vanhustyötä tekevien järjestöjen ja toimijoiden välillä. 
Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita, sekä antaa lausuntoja ikäihmisiä 
koskevissa asioissa. Vanhusneuvosto järjestää koulutustilaisuuksia ajankohtaisista 
aiheista. 

 
2 § KOKOONPANO JA TOIMIKAUSI 
 

Kunnanhallitus nimittää hyväksyy yhdistysten esittämät henkilöt vanhusneuvoston 
jäseniksi;on 3 (kolme) jäsentä eläkeyhdistyksestä,  
1 (yhden) jäsenen sotaveteraaniyhdistyksestä ja 1 (yhden) jäsenen rintamamiesten 
perinneyhdistyksestä, sekä 1 (yhden) jäsenen palveluyhdistys Ratevasta. 
Yhdistysjäseniä on enintään 6 (kuusi). Kunnanhallitus nimeää lisäksi 
asiantuntijajäseniksi hallituksen ja sosiaali- ja terveyslautakunnansivistys- ja 
hyvinvointilautakunnan edustajat. Vanhusneuvoston toimikausi on sidottu 
valtuustokauteen. Kunnanhallitus nimeää vanhusneuvoston esityksestä 
neuvostolleVanhusneuvosto valitsee keskuudestaan  puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Mikäli vvanhusneuvoston jäsen eroaa kesken toimikautta, 
varajäsen siirtyy hänen tilalleen ja varajäsenen nimennyt järjestö valitsee 
varajäsenen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. 

 
3 § TEHTÄVÄT 
 

Vanhusneuvoston tehtävä on 

 Edistää ja parantaa ikäihmisten mahdollisuuksia tarvitsemiensa palveluiden 
saamisessa, kuten asumis-, sosiaali- ja terveyspalvelut, sosiaaliturva ja 
kulttuuripalvelu, sekä harrastukset. 

 Vaikuttaa ikäihmisten lisääntyvien tarpeiden ja palvelutarjonnan, myös yksityisen 
tarjonnan kohtaamiseen. 

 Parantaa ja lisätä ikäihmisten ja heitä edustavien järjestöjen ja viranomaisten 
yhteistoimintaa. 

 Edistää ikäihmisten tasa-arvoisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa 
ja kunnassa. 

 Vaikuttaa rakennettavan ympäristön suunnitteluun liikuntarajoitteisten liikkumisen 
helpottamiseksi. 

 Edistää tiedotusta sekä koulutusta ikäihmisiä koskevissa asioissa. 

 Valmistella vanhusneuvoston toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä laatia 
toimintakertomus. 

 Hoitaa muut neuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät 
tehtävät. 

 Järjestää sekä koordinoida Vanhustenviikon tapahtumat. 

 Neuvosto seuraa ja ottaa kantaa lautakuntien ja johtokuntien  
kehityssuunnitelmiin, joilla on tai tulee olemaan vaikutusta ikäihmisten palveluihin 
ja toimintoihin. 
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4 § KOKOUKSET 
 

Vanhusneuvosto kokoontuu 42 (neljäkaksi) kertaa vuodessa jatai tarvittaessa 
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa, varapuheenjohtajan kutsusta. 
Kokouskutsu liitteineen lähetetään jäsenille sähköpostitse 45 (neljäviisi) päivää ennen 
kokousta. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen, hän on 
velvollinen toimittamaan kokousmateriaalin varajäsenelleen. Vanhusneuvosto on 
päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi 3 
(kolme) jäsentä tai varajäsentä. Kokouspöytäkirja laaditaan muistion muotoisena ja 
sihteeri toimittaa sen neuvoston jäsenille sekä kunnanhallitukselle ja sosiaali- ja 
terveystoimellesivistys- ja hyvinvointilautakunnalle. Vanhusneuvoston jäsenille tai 
varajäsenille maksetaan kunnan päättämä kokouspalkkio sekä matkakulut. 

 
 
5 § NIMENKIRJOITUS 
 

Vanhusneuvoston lausunnot, esitykset, kirjeet sekä aloitteet allekirjoittaa neuvoston 
puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä, varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin 
kanssa. 

 
6 § SIHTEERIN TEHTÄVÄT 
 

Vanhusneuvoston sihteerinä toimii vanhusasioita kunnassa käsittelevä viranhaltija. 
Sihteeri tekee yhdessä puheenjohtajan kanssa esityksen vanhusneuvoston 
talousarvioksi sekä laatii toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen. Sihteerin 
tehtävänä on huolehtia kokouksen valmisteluun liittyvistä tehtävistä, kokouskutsusta, 
sekä kokousmuistion kirjoittamisesta ja sen lähettämisestä. Sihteeri valvoo yhdessä 
puheenjohtajan kanssa vanhusneuvoston päätösten toimeenpanoa. 

 
7 § TOIMINNAN RAHOITTAMINEN 
 

Vanhusneuvoston toimintakustannuksista vastaa Miehikkälän kunta, sisältäen myös 
Vanhustenviikon kustannukset.  


