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Vihdin vanhusneuvoston toimintasääntö 
 
 
 
 
 
 
1 §  Tarkoitus 
 
Vanhusneuvosto on ikääntyneen väestön, iäkkäiden henkilöiden, perusturvakuntayhtymä Karviaisen, kunnan 
viranomaisten sekä  vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin.  Vanhusneuvoston toiminnan tavoitteena on 
parantaa ikääntyneen väestön  mahdollisuutta vaikuttaa elinolojaan koskevien päätösten valmisteluun ja 
ikääntyneelle väestölle tärkeiden palvelujen kehittämiseen kunnassa. 
 
2 § Vanhusneuvoston kokoonpano 
 
Kunnanhallitus valitsee vanhusneuvostoon kahden vuoden toimikaudeksi kahdeksasta kymmeneen (8-10) 
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: 
 
Kunnanhallitus valitsee vanhusneuvostoon jokaisen kunnan alueella toimivan eläkeläisjärjestön ehdotuksesta 
yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen, kuitenkin niin, että eläkeläisjärjestöjä edustavien 
jäsenten enimmäismäärä on seitsemän, aktiivisesti vanhustyön parissa toimivien muiden tahojen ehdotuksesta 
vähintään yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen, sosiaali- ja terveydenhoidon alalla 
työskentelevän henkilön asiantuntijajäseneksi ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä Vihdin 
seurakunnan ehdotuksesta yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 
 
Puolet vanhusneuvoston jäsenistä vaihtuu kaksivuotisen toimikauden päättyessä. Ensimmäisen toimikauden 
vaihtuvat edustajat valitaan arvalla. 
 
Vanhusneuvosto valitsee eläkeläisjärjestöjä edustavista jäsenistään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 
Mikäli vanhusneuvoston jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, jäsenen esittänyt yhteisö nimeää hänen 
tilalleen tulevan jäsenen tai varajäsenen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. 
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 3  § Tehtävät 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi vanhusneuvosto: 

osallistuu ikääntyneen väestön  tukemiseksi  sekä  iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja 
omaishoidon järjestämiseksi  ja kehittämiseksi  laadittavan suunnitelman valmisteluun, 
osallistuu iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin 
seuraa ja tarvittaessa ottaa kantaa perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja Vihdin 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 
tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja käsittelemistään asioista 
hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat  tai sen käsiteltäväksi annetut tehtävät 
huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta ja 
valmistelee toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä antaa toimintakertomuksen. 

 
4 § Kokoukset 
 
Vanhusneuvosto pitää kokouksensa kutakin kalenterivuotta varten päättäminään aikoina. Tarvittaessa 
vanhusneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsumana 
muinakin aikoina. 
 
5 § Asiantuntijoiden kuuleminen ja tiedonsaanti 
 
Vanhusneuvostolla on oikeus tarvittaessa kuulla perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja Vihdin kunnan eri 
hallintokuntien tai kolmannen sektorin edustajia  sekä muita asiantuntijoita.  
 
Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja kunnan eri toimialat tiedottavat merkittävistä ikääntyneitä koskevista 
hankkeista vanhusneuvostolle hyvissä ajoin etukäteen.  
 
6 § Yksittäisen asian käsittely 
 
Vanhusneuvosto ei käsittele yksittäisen henkilön tai eläkeläis- tai vanhustyöjärjestön asioita. 
 
7 § Sihteerin tehtävät 
 
Vanhusneuvoston sihteerinä toimii kunnan nimeämä toimihenkilö, joka avustaa vanhusneuvoston kokousten 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa.  




