
 
 
 
SALON KAUNPUNGIN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 

Salon kaupungin vanhusneuvosto toimii salolaisten ikääntyneen väestön osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Vanhusneuvosto osallistuu Lain ikääntyneen väestön 
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 5 §:n mukaiseen 
suunnitteluun ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen 
tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja 
kehittämiseksi. Lain mukaan vanhusneuvosto osallistuu 6 §:n mukaiseen vuosittaiseen arviointiin 
palveluiden riittävyydestä ja laadusta alueellaan. 

Vanhusneuvoston kokoonpano ja kokoontuminen 
 
Vanhusneuvostoon kuuluu toimintasäännön mukaan 13 jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen 
varajäsen. Jäsenistä 10 valitaan keskusliittoihin kuuluvista rekisteröidyistä eläkeläisjärjestöistä ja 
Veteraaniasian neuvottelukunnasta tasapuolisuus huomioiden. Kaupunginhallitus nimeää 
vanhusneuvoston varajäsenineen seuraavasti: 

 10 jäsentä (2 jäsentä kustakin järjestöstä) 

 1 sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja 

 2 kaupungin viranhaltijaa läsnäolo-oikeudella (asiantuntija ja sihteeri).  
 
Vanhusneuvosto valitsee valtuustokaudeksi keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
Puheenjohtaja vastaa yhdessä sihteerin kanssa asioiden valmistelusta, tiedottamisesta ja päätösten 
toimeenpanosta. Puheenjohtaja ja sihteeri voivat tarpeen mukaan delegoida tehtäviä edelleen.  
 
Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja mukaan lukien puolet jäsenistä. 
Pöytäkirja tarkistetaan vanhusneuvoston päättämällä tavalla. Asiakirjat allekirjoittaa puheenjohtaja tai 
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä varmentaa sihteeri. Pöytäkirjan otteet 
allekirjoittaa sihteeri. 
 
Vanhusneuvosto kokoontuu tarpeen mukaan vuoden aikana. Vähintään kerran vuodessa 
vanhusneuvosto kutsuu eri yhteistyötahoja, kuten vanhus- ja eläkeläisjärjestöt sekä kaupungin 
toimialojen edustajat yhteistyö- ja neuvottelutilaisuuteen, jossa käsitellään ajankohtaisia 
vanhuspoliittisia asioita ja mahdollisia esityksiä kaupungin/maakunnan hallinnolle.  
 
Tehtävät 
 
1. Edistää vanhusten, eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen sekä kaupungin välistä yhteistyötä ja tukee 

vanhusten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.  
2. Osallistuu osaltaan ikääntyneen väestön tukemiseksi tarkoitetun suunnitelman laadintaan sekä 

palveluiden riittävyyden ja laadun arviointiin. 
3. Edistää kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa kunnallishallinnon päätöksentekoa vanhusten 

kannalta. 
4. Pyrkii vaikuttamaan ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen ja siten, että julkiset tilat 

soveltuvat vanhusten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin. 
5. Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vanhuksia 

koskevissa asioissa. 
6. Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta. 
7. Valmistelee toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä antaa toimintakertomuksen. 
8. Seuraa osaltaan sosiaali-  ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen etenemistä. 
9. Hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät 

tehtävät.  
 

 
 
Tämä toimintasääntö on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 12.6.2017 § 17. 

 
 


