Kolarin kunnan vanhusneuvoston toimintasääntö
Vanhuspalvelulain 11§ mukaan vanhusneuvosto on otettava mukaan lain 5 § (suunnitelma ikääntyneen
väestön tukemiseksi) tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6§ (Palvelujen riittävyys ja laadun
arviointi) tarkoitettuun arviointiin. Lisäksi vanhusneuvostolle 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 ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien
palvelujen kannalta.

Kolarin kunnan vanhusneuvosto ”Ikivihreät” toimii kolarilaisten ikäihmisten puolestapuhujana. Sen tehtävänä on
edesauttaa ikäihmisten osallisuutta kunnallisessa päätöksenteossa ja edistää viranomaisten, ikääntyneiden sekä
eläkeläis‐ ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa Kolarissa.
Kunnanhallituksen valtuustokaudeksi valitsemaan vanhusneuvostoon kuuluu seitsemän jäsentä. Eläkeläis‐ ja
vanhusjärjestöt esittävät neljä jäsentä. Lisäksi neuvostoon valitaan yksi kunnanhallituksen sekä yksi sosiaali‐ ja
terveyslautakunnan edustaja. Kunnanhallitus valitsee puheenjohtajan järjestöjen edustajista. Vanhusneuvosto
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi vanhusneuvostoon kuuluu sosiaali‐ ja terveysosastolta yksi
(1) osastonpäällikön nimeämä viran/toimenhaltijaedustaja, joka toimii myös vanhusneuvoston kokousten
sihteerinä.
1. Tehtävät
 edistää viranomaisten, ikääntyneiden sekä eläkeläis‐ ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa
 seuraa vanhusten tarpeiden kehitystä kunnan alueella
 osallistuu osaltaan vanhusten ja ikääntyneen väestön palvelujen suunnittelutyöhön ja palvelujen
arviointiin kunnan alueella
 edistää ikääntyneen väestön selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali‐ ja
terveyspalveluiden saamisessa, ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja kulttuuri‐ ja vapaa‐ajan
toiminnoissa
 seuraa ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen
palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden
parantamiseksi
 vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat ja liikennejärjestelyt
soveltuvat ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin
 tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa
kysymyksissä sekä hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen
määräämät tehtävät
 kutsuu kunnan alueella toimivat vanhus‐ ja eläkeläisjärjestöjen edustajat yhteistyö‐ ja
neuvottelutilaisuuteen, jossa käsitellään ikäihmisiä koskevia asia‐ ja toiminta‐aloitteita
 valmistelee toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä laatii toimintakertomuksen. Huolehtii
käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta
 toimii ikääntyneen väestön toimintakykyä tukien ja iäkkäiden sosiaali‐ ja terveyspalveluista
annetun lakiin (980/2012 säädöskokoelma) liittyvissä asioissa sekä rakentaa yhteistyötä kaikkien
yhteistyötahojen kanssa, vanhuksia ja ikäihmisiä koskevissa asioissa

