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MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI
VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ
Hyväksytty:
Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus 27.1.2014 § 28

1§
Tarkoitus
Mänttä-Vilppulan vanhusneuvosto on vanhuspalvelulain 11 §:n mukainen toimielin, jonka kaupunki
asettaa ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi (Laki
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
28.12.2012/980).
2§Tehtävät
Vanhusneuvoston lakiin (28.12.2012/980) perustuvina tehtävinä ovat
- osallistuminen vanhuspalvelulain 5§:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun (5 § Suunnitelma
ikääntyneen väestön tukemiseksi)
-osallistuminen vanhuspalvelulain 6 §:ssä tarkoitettuun arviointiin (6 §
Palvelujen riittävyyden ja laadun arviointi)
-vaikuttaminen 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 ikääntyneen väestön tarvitsemien
palvelujen kannalta.
Lisäksi vanhusneuvoston tehtävänä on
1. edistää viranomaisten, ikäihmisten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä
edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.
2. edistää ikäihmisten omatoimista selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.
3. osallistua ikäihmisten näkökulmasta kunnan suunnitteluun ja päätöksenteon valmisteluun erityisesti
heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi.
4. vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että iän tuomat rajoitukset otetaan huomioon kaavoituksessa ja kaikessa julkisessa rakentamisessa ja palvelujen järjestämisessä ja että
vanhusväestölle on kaupungin toimesta tarjolla alueellisesti kattava ja riittävä määrä kokoontumis- ja
toimintatiloja.
5. seurata vanhuspalvelulaissa kunnalle määrättyjen velvoitteiden toteutumista siten, että mm. ennaltaehkäisevä hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevat neuvontapalvelut
toteutetaan vanhuspalvelulain mukaisesti.
6. tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä.
7. huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta, valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio
sekä antaa selvityksen toiminnastaan vuosittain.
8. kutsua vuosittain kaupungin alueella toimivien eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen sekä vanhustyötä tekevien yhteisöjen edustajat yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen.
9. huomioida toiminnassaan valtakunnallisen vanhusten viikon sekä jäsentensä kouluttamisen
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3§
Kokoonpano ja toimikausi
Vanhusneuvostoon kuuluu 8 varsinaista jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtainen varajäsen.
Kaupunginhallitus valitsee vanhusneuvostoon Mänttä-Vilppulassa toimivista rekisteröidyistä eläkeläisjärjestöistä kahdeksan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet edustamaan jokaista Mänttä-Vilppulassa toimivaa eläkeläisjärjestöä näiden esityksen mukaan. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää vanhusneuvostoon edustajat sosiaalitoimesta, teknisestä toimesta ja terveydenhuollosta sekä kaupunginhallituksen edustajan sekä heille varaedustajat. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää vanhusneuvostolle
sihteerin, joka on kaupungin viranhaltija ja hänelle varahenkilön. Sihteerin tehtävänä on huolehtia kokoussihteerin tehtävien lisäksi vanhusneuvoston käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta sekä
tiedottamisesta vanhusneuvoston jäsenille ja kuntalaisille ajankohtaisista asioista yhteistyössä puheenjohtajan kanssa.
Kustakin alueella toimivasta rekisteröidystä eläkeläisjärjestöstä nimetään edustaja vanhusneuvostoon
järjestöjen keskenään sopimalla tavalla.
Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi
kerrallaan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnassa noudatetaan vuorotteluperiaatetta eri
järjestöjen kesken.
Vanhusneuvoston toimintakausi on valtuustokausi.
Vanhusneuvosto kuulee tarvittaessa asiantuntijoita, kuten seurakuntia ja muita vanhustyötä tekeviä
tahoja.
4§
Kokoukset
Vanhusneuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa päättäminään ajankohtina ja tarvittaessa
puheenjohtajan kutsusta. Vuoden viimeisessä kokouksessa hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja vuoden ensimmäisessä kokouksessa päätetään kokousajoista.
Kokouskutsu liitteineen (sisältää edellisen kokouksen pöytäkirjan) lähetetään jäsenille noin viikkoa ennen kokousta. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen, hän on velvollinen toimittamaan kokousmateriaalin henkilökohtaiselle varajäsenelleen.
Kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi postitse viikon kuluessa kokouksesta, mikäli tarkastusta ei päätetä hoitaa muulla tavalla.

