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Vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi 1.7.2013 voimaan tulleen ns. vanhuspalvelulain (Laki 
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluis-
ta) myötä. 
 
Kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ikääntyneen väestön osallistumis- ja vai-
kuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä (Kun-
talaki § 27).  
 
Vanhusneuvoston työskentelyä koordinoi ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden johtaja 
(Hallintosääntö 1.8.2019 § 15, muutokset voimaan 1.1.2021 lukien) 

Tarkoitus:  

Vanhusneuvosto on kunnan ja sen alueella asuvien ikääntyneiden, heidän omaistensa sekä 
eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistyöelin. 

 
Tehtävät: 

 
1. Edistää viranomaisten, ikääntyneen väestön ja heitä edustavien järjestöjen yhteistoimin-

taa kunnassa ja tukea ikääntyneiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kunnal-
lisessa päätöksenteossa. 

 
2. Seuraa ikääntyneen väestön tarpeiden ja niitä vastaavan palvelutarjonnan ja muiden 

palvelutarpeiden kehitystä kunnassa ja tiedottaa vanhusjärjestöille ikääntyneiden palve-
luiden ja tukitoimien kehityksestä ja saatavuudesta. 

 
3. Seuraa kunnan päätöksentekoa ikääntyneen väestön kannalta. Vanhusneuvosto pyytää 

tarvittaessa asiantuntijoita kokoukseensa kuullakseen ajankohtaisista asioista. 
 
4. Edistää ikääntyneen väestön selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten asumi-

sessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, sosiaaliturvassa, kulttuuri- ja harrastustoiminnas-
sa sekä muissa kunnallisissa palveluissa. 

 
5. Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat ja vastaavat 

soveltuvat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua, toimia ja suunnistautua 
on rajoittunut. 

 
6. Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikääntynyttä 

väestöä koskevissa asioissa. 
 

           ./.. 
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7. Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta ja edistää tiedotusta ikääntyneitä kos-

kevissa asioissa. 
 
8. Hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja sosiaali- ja terveyspalveluiden lau-

takunnan määräämät tehtävät. 
 
9. Vanhusneuvoston toimikausi on valtuustokausi. Vanhusneuvostoon kuuluu seitsemän 

jäsentä ja kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Vanhusneuvostoon 
kuuluu eläkeläisjärjestöjen edustajina kolme (3) varsinaista jäsentä sekä kolme varajä-
sentä. Lisäksi vanhusneuvostoon kuuluvat sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnan 
edustaja ja hänelle henkilökohtainen varaedustaja sekä asiantuntijaedustaja sosiaali- ja 
terveyspalveluista, teknisestä ja liikuntatoimesta ja heille henkilökohtaiset varaedustajat. 
Vanhusneuvosto valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohta-
jan sekä sihteerin. Mikäli vanhusneuvosto ei valitse jäsentenistään sihteeriä, voi sosiaali- 
ja terveyspalveluiden lautakunta valita kunnassa palvelusuhteessa olevan sihteeriksi. 

 
10. Tämä sääntö korvaa aiemman voimassa olevan toimintasäännön. Tämä toimintasääntö 

tulee voimaan 1.11.2021 lukien. 
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