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Ylöjärven kaupunki 
 
 

Vanhusneuvoston toimintasääntö 
 
 
 
Ylöjärven kaupungin hyvinvointilautakunta 17.1.2023 
 
 
1 § 
Toiminnan tarkoitus Ylöjärven vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella asuvien 

ikäihmisten ja heidän järjestöjensä yhteistyöelin. 
  

Vanhusneuvoston tarkoituksena on seurata kaupungin ikääntyneen 
väestön hyvinvointia ja ikäihmisille tarkoitettuja palveluja ja tehdä 
tarvittaessa ehdotuksia kaupungin hyvinvointilautakunnalle ja muil-
le hallintoelimille palvelujen kehittämisen suhteen. 

 
2 § 
Neuvoston asettaminen ja kokoonpano 
 Vanhusneuvosto ei ole kuntalain tarkoittama kunnallinen luotta-

mushenkilöelin. 
 

Hyvinvointilautakunta valitsee vanhusneuvostoon omaa toimikaut-
taan vastaavaksi ajaksi 5-9 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen 
varajäsenen. Jäsenten tulee edustaa mahdollisimman monipuoli-
sesti Ylöjärvellä toimivia eläkeläisjärjestöjä, rintama-
/sotaveteraaneja ja muita ikäihmisten järjestöjä. Yhden jäsenistä 
ja hänen varajäsenensä tulee kuitenkin edustaa hyvinvointilauta-
kuntaa ja olla sen jäsen.  

 
Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan, joina ei kuitenkaan voi toimia lau-
takuntaa edustavat jäsenet. 

 
3 § 
Tehtävät  Vanhusneuvoston tehtävänä on 
 

1. seurata ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arvostusta Ylöjär-
ven kaupungissa, 

2. edistää ikäihmisten järjestöjen ja kaupungin sekä muiden vi-
ranomaisten yhteistoimintaa Ylöjärvellä, 

3. seurata ikäihmisille tarkoitettujen julkisten palvelujen yhden-
vertaisuutta, tasoa, saatavuutta ja saavutettavuutta, 

4. tehdä ikäihmisten osallisuutta ja palveluja koskevia kehittämis-
ehdotuksia hyvinvointilautakunnalle ja muille kaupungin toimie-
limille, 

5. antaa pyydettäessä lausuntojaan hyvinvointikunnalle, 
6. käsitellä muita toimialaansa kuuluvia hyvinvointilautakunnan 

antamia tehtäviä. 
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4 § 
Sihteerin tehtävät ja viranhaltijaedustus 

Vanhusneuvoston sihteerin tehtävät hoitaa sivistysjohtajan esittä-
mä kaupunginjohtajan nimeämä sivistysosaston viran-
/toimenhaltija. 1.1.2023 lukien jatkuvalla kaudella neuvostojen 
sihteerien tehtävässä voivat määräaikaisesti jatkaa aiemman pe-
rusturvaosaston viran-/toimenhaltijat.  Sihteerin tehtävänä on 
myös yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa valmistella neuvos-
ton kokoukset sekä hoitaa kokouskutsut.  
 
Sivistysjohtaja nimeää neuvoston kokouksiin yhden sivistysosaston 
viran-/toimenhaltijan asiantuntijaksi. 
 
Hyvinvointilautakunnan puheenjohtajilla ja sivistysjohtajalla on oi-
keus osallistua neuvoston kokouksiin. 

 
5 § 
Kokoukset ja asiakirjojen allekirjoitus 

Vanhusneuvoston kokoukset pidetään puheenjohtajan kutsusta 4-6 
kertaa kalenterivuoden aikana.  Kokouksista ja sen asiakirjoista on 
muutoin voimassa soveltuvin osin se, mitä niistä on kuntalaissa ja 
kaupungin hallintosäännössä määrätty. 

 
6 § 
Voimaantulo Tämä toimintasääntö tulee voimaan sen jälkeen, kun sitä koskeva 

Ylöjärven kaupungin hyvinvointilautakunnan päätös on saanut lain 
voiman. 

 


