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1§
Tarkoitus
Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 11 §:ssä todetaan: Sen lisäksi, mitä kuntalain 27 §:ssä säädetään kunnan
asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista, kunnan on asetettava ikääntyneen
väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja
huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.
Keravan vanhusneuvosto on yhteistyö - ja neuvotteluelin, johon kuuluu
Keravan alueella toimivien suurimpien valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistysten ja Keravan evankelis-luterilaisen
seurakunnan edustajat sekä kaupungin viranhaltijoista nimetyt
edustajat .
2§
Kokoonpano
Vanhusneuvoston asettaa kaupunginhallitus enintään toimintakaudekseen.
Vanhusneuvostoon kuuluu yhteensä 5 jäsentä ja heille nimetyt
varajäsenet eläkeläisjärjestöistä, evankelisluterilaisen seurakunnan
edustaja varajäsenineen sekä viranhaltijaedustaja sosiaali- ja
terveystoimesta. Eläkeläisjärjestöjen edustajista nimetään
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuorotteluperiaatteella. Sosiaalija terveystoimi nimeää vanhusneuvostolle sihteerin.
Vanhusneuvosto voi kutsua asiantuntijana kuultavaksi liikuntapalvelun
ja Keravan Kaupunkitekniikka-liikelaitoksen edustajia.
Kaupunginhallitus voi nimetä keskuudestaan edustajan ja
varaedustajan vanhusneuvostoon.
3§
Tehtävät
Vanhusneuvosto on otettava mukaan 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 §:ssä
tarkoitettuun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus 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.

1) seuraa ja arvioi ikäihmisten näkökulmasta kaupungin eri toimintojen ja
palveluiden toteutumista ja suunnittelua (esim. asuminen, liikenne, sosiaalija terveyspalvelut, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut
2) osallistuu Keravan kaupungin vanhuspoliittisen ohjelman seurantaan ja
arviointiin sekä ikäihmisille olemassa olevien ja uusien palveluiden ja
tukitoimintojen seurantaan ja
3) seuraa ikäihmisten elämään vaikuttavia/ liittyviä ajankohtaisia asioita
4) vaikuttaa ja antaa lausuntoja ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen
liittyen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten tarpeisiin;
5) seuraa ja arvioi ikäihmisten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa ja
päätösten vaikutuksia erityisesti ikäihmisille tarkoitettujen palvelujen,
tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saavuttavuuden
ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.
6) edistää ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon;
7) tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa tarvittaessa lausuntoja kaupungin eri
viranomaisille ikäihmisiin liittyvissä asioissa.
8) tekee yhteistyötä alueella toimivien ikäihmisten järjestöjen, palveluntuottajien ja muiden toimijoiden kanssa ja osallistuu ikäihmisille suunnattujen
palveluiden kehittämistyöhön;
9) huolehtii vanhusneuvoston käsittelemien asioiden tiedottamisesta eri
tiedotuskanavilla (Internet, järjestötapaamiset ym.);
10) valmistelee toimintasuunnitelman, tekee esityksen tulevan vuoden
toimintamenoista sekä laatii toimintakertomuksen kaupunginhallitukselle.
4§
Kokoukset
Vanhusneuvosto pitää kokoukset kutakin kalenterivuotta varten
päättäminään aikoina. Tarvittaessa voidaan kokoontua puheenjohtajan
tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta muulloinkin.
Vanhusneuvosto voi valita keskuudestaan työryhmiä.
Kokouskutsujen tulee olla jäsenillä viikkoa ennen kokousta. Kokouksista
laaditaan muistio, joka tarkistetaan ja hyväksytään seuraavassa
kokouksessa. Muistio jaetaan varsinaisille jäsenille ja varajäsenille sekä

tarvittaessa kaupunginhallitukselle sekä ao. lautakunnille. Kokouksia
koskevat muistiot liitetään kaupungin Internet- sivuille.
5§
Palkkiot

6§
Erinäiset määräykset

Kokouspalkkiot maksetaan luottamushenkilöiden palkkio- ja
matkustussäännön mukaisesti.

Vanhusneuvoston toimintaan tarvittavat määrärahat osoitetaan
sosiaali- ja terveystoimesta. Vanhusneuvosto laatii määrärahan
käyttämisestä toiminta- ja taloussuunnitelman.

