
    
 
 
 

 
Riihimäen kaupunki PL 125, 11101 Riihimäki www.riihimäki.fi 

1 

RIIHIMÄEN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ  

1. TARKOITUS  

Riihimäen vanhusneuvosto on kaupungin ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin, 

jonka tehtävänä on seurata ikääntyneen väestön hyvinvointia ja iäkkäille 

suunnattujen palveluiden toteutumista. 

Vanhusneuvosto osallistuu ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 

iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 5 §:ssä tarkoitetun 

suunnitelman valmisteluun ja 6 §:ssä tarkoitettuun arviointiin. Lisäksi neuvosto 

on vaikuttaa 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.  

2. NEUVOSTON ASETTAMINEN, KOKOONPANO JA TOIMIKAUSI  

Vanhusneuvosto ei ole kuntalain tarkoittama kunnallinen luottamushenkilöelin. 

Kaupunginhallitus valitsee vanhusneuvoston jäsenet ja henkilökohtaiset 

varajäsenet valtuustokaudeksi. Eläkeläisjärjestöjen edustajat nimetään 

järjestöjen esityksestä.  

Vanhusneuvostoon kuuluu kuusi eläkeläisjärjestöjen edustajaa sekä jäsenet 

kaupunginhallituksesta, sosiaali- ja terveyslautakunnasta, sivistyksen ja 

osaamisen lautakunnasta, elinvoimalautakunnasta sekä Riihimäen seudun 

terveyskeskuksen kuntayhtymästä.  

Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Vanhusneuvoston puheenjohtajat valitaan järjestöjen edustajista.  

Lisäksi vanhusneuvoston voi pyytää asiantuntijaksi eri tahojen edustajia 

kokouskohtaisesti.  



    
 
 
 

 
Riihimäen kaupunki PL 125, 11101 Riihimäki www.riihimäki.fi 

2 

Mikäli vanhusneuvoston jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikautta, 

kaupunginhallitus valitsee uuden jäsenen tai varajäsenen toimikauden jäljellä 

olevaksi ajaksi.  

Vanhusneuvoston sihteerin tehtävät hoitaa sosiaali- ja terveyslautakunnan 

nimeämä viran- tai toimenhaltija.  

3. TEHTÄVÄT  

Vanhusneuvosto  

 osallistuu ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja 

itsenäisen suoriutumisen arviointiin yhteistyössä muiden toimielinten 

kanssa 

 osallistuu ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia sekä itsenäistä 

suoriutumista edistävien palvelujen suunnitteluun sekä seuraa ja arvioi 

näiden palvelujen toteutumista  

 edistää ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa 

vaikuttavien palvelujen suunnittelun valmisteluun ja seurantaan –  

 ottaa kantaa ja antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta iäkkään 

väestön elinoloihin ja iäkkäiden palveluihin  

 laatii oman toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen. 

 

4. KOKOUKSET  

Vanhusneuvoston kokoukset pidetään puheenjohtajan kutsusta 5-6 kertaa 

kalenterivuoden aikana. Tarvittaessa vanhusneuvosto kokoontuu 

puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta 

muinakin aikoina. Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin 

puolet jäsenistä on läsnä.  

Vanhusneuvoston jäsenten palkkioista ja muista korvauksista on soveltuvin osin 

voimassa, mitä luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännössä 

määrätään lautakunnan jäsenten palkkioista ja korvauksista. 

 

 


