
KOKEMÄEN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ JA TEHTÄVÄT 1.8.2021 ALKAEN 
 
 

Kuntalain 410/2015 27§ mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismah-
dollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja 
huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan 
yhteinen. 
 
Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toi-
minnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikään-
tyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liik-
kumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa pal-
velujen kannalta. 
 
Vanhuspalvelulain 11 § (10.4.2015/416) mukaan vanhusneuvosto on otettava mukaan 
vanhuspalvelulain 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 §:ssä tarkoitet-
tuun arviointiin. 

 
1 § Tarkoitus 
 

Kokemäen vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vanhusten ja van-
husjärjestöjen ja muiden vanhuksia edustavien järjestöjen yhteistyöelin.  
 
Vanhusneuvosto osallistuu alueellaan vanhusväestön elinoloja koskevaan päätösten 
valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen sekä seurantaan. 
 
Vanhusneuvosto osallistuu myös palvelujen laadun ja riittävyyden arviointiin sekä 
ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevien suunnitelmien valmisteluun. 
 
Kokemäen vanhusneuvosto hoitaa myös sille kuuluvat lakisääteiset tehtävät. 

 
2 § Kokemäen vanhusneuvoston jäsenehdokkaiden nimeäminen ja kokoonpano 
 

Kokemäen kaupunginhallitus asettaa vanhusneuvoston. 
 
Vanhusneuvostoon kuuluu kahdeksan (8) jäsentä Kokemäellä toimivista eläkeläisiä 
edustavista järjestöistä ja muista eläkeläisiä tai ikääntyneitä edustavista järjestöistä 
sekä heille henkilökohtaisista varajäsenistä. Lisäksi kaupunginhallitus, seurakunta ja 
Kessote nimeävät keskuudestaan jäsenen ja varajäsenen. Mikäli valtakunnallisilla elä-
keläisiä edustavilla järjestöillä on Kokemäellä useampia yhdistyksiä, yhdistykset voivat 
sopia keskenään yhteisistä ehdokkaista ja varaehdokkaista vanhusneuvostoon. Koke-
mäkeläiset sotaveteraani - ja rintamaveteraanijärjestöt voivat sopia keskenään, kuka 
on heidän ehdokkaansa ja varaehdokkaansa vanhusneuvostoon. 
 
Vanhusneuvoston toimikausi on neljä (4) vuotta kerrallaan. Vanha vanhusneuvosto 
toimii, kunnes uusi vanhusneuvosto on nimetty.  



Vanhusneuvosto nimeää vanhusneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan jä-
senien keskuudesta ensimmäisessä kokouksessaan. 

 

Vanhusneuvoston sihteerin tehtävät hoitaa kunnan palveluksessa oleva henkilö. Sih-
teerin tehtävänä on valmistella yhteistyössä vapaa-aikapäällikön ja puheenjohtajan 
kanssa vanhusneuvoston käsiteltäviksi tulevien asioiden valmistelua ja toimia kokous-
ten sihteerinä. 
 
Vanhusneuvoston jäsen edustaa Kokemäen kaupungin senioriväestöä neuvostossa, ei 
vain edustamaansa järjestöä. 
 
Mikäli vanhusneuvoston jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, nimeää jäse-
nen organisaatio uuden jäsenen tai varajäsenen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. 
 

3 § Vanhusneuvoston tehtävät 
 

1. osallistuu ikääntyneiden terveyttä, hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista edis-
tävien palvelujen suunnitteluun sekä seuraa ja arvioi näiden palvelujen toteutumista 
alueellaan. 
2. edistää ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien 
palvelujen suunnitteluun valmisteluun ja seurantaan 
3. ottaa kantaa ja antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta iäkkään väestön elin-
oloihin ja iäkkäiden henkilöiden palveluihin 
4. vahvistaa omia toimintaedellytyksiään saamalla tietoa Kokemäen kaupungin tai 
muiden tahojen järjestämistä koulutuksista 
5. huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta 
6. vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat ja vas-
taavat soveltuvat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua, toimia ja 
suunnistautua on iän, vamman taikka sairauden vuoksi rajoittunut 
7. laatii oman toimintasuunnitelman ja antaa toimintakertomuksen 
8. vanhusneuvosto on linkki kaupungin ja asukkaiden välillä, jonka tehtävänä on tuot-
taa kehittämisideoita palveluiden järjestämiseen ja välittää palautetta palveluiden laa-
dusta 
 
Tehtävänsä toteuttamiseksi vanhusneuvosto osallistuu myös aktiivisesti Kokemäen 
vanhusstrategian valmisteluun ja sen toimeenpanoon ja suunnitelman seurantaan, 
suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä kaupungin toimialojen, toimijoiden ja työ-
ryhmien kanssa. 

 
4 § Kokoukset 

 
Vanhusneuvosto pitää kokouksensa kuudesta kahdeksaan kertaa (6-8) kutakin kalen-
terivuotta kohden päättäminään aikoina.  
 
Tarvittaessa vanhusneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olles-
saan varapuheenjohtajan kutsusta muinakin aikoina. 
 



Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.  
Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle, jos vähintään neljä (4) jäsentä sitä vaatii. 

 
5 § Toimitilat ja toimintaan tarvittavat määrärahat 
 

Kokemäen kaupunki osoittaa vanhusneuvostolle toimitilat kokousten järjestämistä 
varten sekä huolehtii kokousten järjestämisestä ja niistä aiheutuneiden kustannusten 
maksamisesta. 
 
Hallintojohtaja tekee päätökset neuvoston jäsenten mahdollisesta osallistumisesta 
koulutustilaisuuksiin ja koulutuksesta aiheutuvien kustannusten maksamisesta. 

 


