
Hyvinkään vanhusneuvoston toimintasääntö  

Kuntalain 27 §:n mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen 

toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön 

hyvinvoinnin, tervesyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista 

suoriutumisen tai heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Vanhusneuvosto ei käsittele yksilöasioita eikä 

jaa avustuksia. Vanhusneuvosto katsoo vuosittain tarpeellisen kokoontumismäärän. 

Vanhuspalvelulain (980/2012external link) nojalla vanhusneuvosto on otettava mukaan vanhuspalvelulain 

mukaisen ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun ja palvelujen riittävyyden 

ja laadun arviointiin. 

Hyvinkäällä vanhusneuvoston tavoitteena on lisätä ikäihmisten vaikutusmahdollisuuksia ja yhteistyötä sekä 

edistää myönteisen vanhuskäsityksen ja - ilmapiiriin kehittymistä paikkakunnalla ja vahvistaa ikäihmisille 

tarjottavien palvelujen arvoperustaa. Vanhusneuvosto seuraa eri hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa 

ikäihmisten näkökulmasta. Vanhusneuvoston jäsenten tarkoituksena on keskustella ja tiedottaa. 

Vanhusneuvosto tekee ehdotuksia ja arvioi vanhuspalvelujärjestelmän muutoksia ja tulevaisuuden 

haasteita. Vanhusneuvosto kokoontuu neuvotteluihin ja kokouksiin, järjestää tarvittaessa tilaisuuksia ja 

laatii tiedotteita toiminnastaan.  

Vanhusneuvosto ei ole kuntalain tarkoittama toimielin, joten sillä ei ole oikeutta tehdä 
muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä. 

Vanhusneuvoston organisointi ja toimintatavat 

Vanhusneuvoston toimikausi on valtuustokausi. Kaupunginhallitus pyytää eläkeläisjärjestöjä nimeämään 

kymmenen jäsentä ja heille varajäsenet ja nimeää eri toimialojen edustajat vanhusneuvostoon. 

Kaupunginhallitus päättää enintään 10 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Vanhusneuvosto 

valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joilla on vastuu asioiden valmistelusta ja 

vanhusneuvoston koollekutsumisesta. Sihteerinä toimii kaupungin toimihenkilö.  

Tehtävät 

Vanhusneuvoston tehtäväkenttä ulottuu kaikkiin niihin tehtäviin, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön 
elinolosuhteiden ja palvelujen kannalta. 

Vanhusneuvoston tehtäviin sisältyy muun muassa aloitteiden, kannanottojen ja lausuntojen tekeminen. 
Vaikuttamistehtävän hoitaminen edellyttää, että vanhusneuvosto saa hyvissä ajoin tiedot ajankohtaisista 
hankkeista ja myös sen oma-aloitteinen rooli on tärkeä.  

Laatii oman toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen vuosittain. 

Kokouskäytännöt 

• Kokouksen esityslista toimitetaan viikkoa ennen kokousta 

• Vanhusneuvoston jäsenet voivat ehdottaa aiheita perusteluineen kokouksessa käsiteltäväksi kaksi 

viikkoa ennen kokousta. Puheenjohtajisto ja sihteeristö kokoavat esityslistan esitettyjen aiheiden 

pohjalta. Aiheen esittäjän vastuulla on alustaa aihe kokouksessa. Kokouksessa käsiteltävillä asioilla 

tulee olla laajempaa merkitystä Hyvinkään vanhusväestölle. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980


• Vanhusneuvosto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet on jäsenistä on läsnä. 

Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle, jos vähintään 4 jäsentä sitä vaatii.  

• Vanhusneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkio sekä tarjotaan kokoustilat ja tarjoilut. Jäsenet 

täyttävät luottamushenkilölomakkeen palkkionmaksua varten. Kokouspalkkio määräytyy Hyvinkään 

kaupungin hallintosäännön (23.3.2020) 19 luvun, 148 §:n mukaisesti. 

Jäsenvaihdokset 

• Mikäli varsinainen jäsen jää pois, varajäsen tulee tilalle 

• Jos kumpikin jää pois, kyseinen järjestö ehdottaa kaupunginhallitukselle uuden jäsenen ja 

varajäsenen, kaupunginhallitus tekee päätöksen 

Valmisteleva työryhmä 

• Vanhusneuvoston toimintaa tukee puheenjohtajisto ja sihteeristö vahvistettuna asiantuntijoilla 

• Kokouksen esityslistan kokoaminen ja kokouksen asioiden valmistelu 

Talousarvioesitys ja toimintakertomus 

• Talousarviota varten laaditaan toimintasuunnitelman pohjalta esitys taloudellisista tarpeista 

• Toimintakertomus/raportointi kaupunginhallitukselle vuosittain 

 

 

 

Vanhusneuvoston toimintasääntö hyväksyttiin vanhusneuvoston kokouksessa 7.12.2021. 


