Liite nro 3 kaupunginhallituksen pöytäkirjaan nro 9/17.5.2021/ 123 §

HARJAVALLAN KAUPUNKI
VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

1 § Vanhusneuvoston tarkoitus
Vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien ikäihmisten ja eläkeläisjärjestöjen, omaishoitajien sekä muiden ikäihmisiä edustavien järjestöjen yhteistyöelin.
Vanhusneuvoston toiminta perustuu kuntalain 27 §:n ja laki ikääntyneen väestön
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 11 §:n määrittelyyn.
Vanhusneuvosto osallistuu alueellaan ikääntyvän väestön elinoloja koskevaan päätösten valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen sekä seurantaan.
Vanhusneuvosto osallistuu myös palvelujen laadun ja riittävyyden arviointiin sekä
ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevien suunnitelmien valmisteluun.

2 § Vanhusneuvoston tehtävät
1. edistää ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien palvelujen suunnitteluun valmisteluun ja seurantaan
2. edistää viranomaisten, ikääntyneen väestön ja eläkejärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa
3. tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta ikääntyneen väestön
elinoloihin ja iäkkäiden henkilöiden palveluihin
4. osallistua ikääntyneiden terveyttä, hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista edistävien palvelujen suunnitteluun sekä seurata ja arvioida näiden palvelujen toteutumista
alueellaan
5. laatia toimintasuunnitelma ja toimintakertomus
6. huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta
7. vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat ja vastaavat soveltuvat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua, toimia ja suunnistautua on iän, vamman taikka sairauden vuoksi rajoittunut
Tehtävänsä toteuttamiseksi vanhusneuvosto osallistuu osaltaan Harjavallan vanhustyön strategian ja toimintaohjelman valmisteluun ja toimeenpanoon sekä sen seurantaan ja toteuttamiseen yhdessä kaupungin toimialojen, toimijoiden ja työryhmien
kanssa.

3 § Vanhusneuvoston asettaminen ja kokoonpano
Harjavallan kaupungin hallintosäännön 2 §:n mukaan kaupunginhallitus asettaa vanhusneuvoston, määrää tehtävistä ja toimivallasta.
Vanhusneuvosto koostuu yhteensä kymmenestä (10) jäsenestä. Jäsenet koostuvat
neljästä (4) valtakunnallisten eläkeläisjärjestön paikallisten yhdistysten edustajasta,
yhdestä (1) paikallisten teollisuuslaitosten eläkeläisyhdistysten edustajasta, yhdestä
(1) kolmannen sektorin ikäihmisiä edustavan järjestön edustajasta, yhdestä (1) KeskiSatakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän edustajasta, yhdestä (1) Harjavallan seurakunnan edustajasta, yhdestä (1) kaupungin kirjasto- ja kulttuuripalveluiden edustajasta ja yhdestä (1) läsnä- ja puheoikeuden omaavasta kaupunginhallituksen edustajasta. Lisäksi jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Vanhusneuvoston sihteerinä toimii Harjavallan kaupungin virka-/ toimihenkilöistä
hallintojohtajan nimeämä henkilö.
Vanhusneuvosto voi kutsua kokoukseen asiantuntijoita tarpeen mukaan.
Kaupunginhallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vanhusneuvoston
eläkeläisjärjestöjen edustajista toimikaudeksi. Vanhusneuvoston toimikausi on neljä
vuotta ja noudattaa valtuustokausia.
Vanhusneuvoston jäsen edustaa Harjavallan kaupungin ikäihmisiä neuvostossa, ei
vain edustamaansa järjestöä.

4 § Vanhusneuvoston kokoontuminen
Vanhusneuvosto kokoontuu vähintään neljä (4) kertaa vuodessa. Kokouskutsu lähetetään jäsenille kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Asioiden valmistelijana, esittelijänä
ja päätösten toimeenpanijana toimii vanhusneuvoston puheenjohtaja. Vanhusneuvoston kokousten asiakirjahallinnosta on soveltuvin osin voimassa, mitä niistä on
kuntalaissa ja kaupungin hallintosäännössä määrätty.
Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Harjavallan kaupunki osoittaa vanhusneuvostolle toimitilat kokousten järjestämistä
varten sekä huolehtii kokousten järjestämisestä ja niistä aiheutuneiden kustannusten
maksamisesta. Kaupunginhallitus päättää vanhusneuvoston jäsenille maksettavista
kokouspalkkioista.

5 § Toimintasäännön hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaupunginhallitus hyväksyy vanhusneuvoston toimintasäännön. Tämä toimintasääntö tulee voimaan 1.8.2021 alkaen.

