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IKÄIHMISTEN NEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 
(Hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.5.2017) 
 
1 §   Kotkan kaupungin vanhusneuvosto, jota kutsutaan ikäihmisten neuvostok-

si, on kuntalain 27 §:n tarkoittama kaupungin ikääntyneen väestön vaikut-
tamistoimielin.   

 
2 §   Kaupunginhallitus asettaa ikäihmisten neuvoston toimikauttaan vastaavak-

si ajaksi ja vahvistaa ikäihmisten neuvoston toimintasäännön. 
 
Ikäihmisten neuvostossa on yksitoista (11) varsinaista jäsentä ja kullakin 
jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallitus nimeää kuusi (6) 
varsinaista jäsentä varajäsenineen eläkeläisjärjestöjen esityksen pohjalta. 
 
Sosiaali- ja terveyslautakunta, hyvinvointilautakunta, elinvoimalautakunta, 
kaupunkirakennelautakunta ja ympäristölautakunta nimeävät kukin yhden 
(1) varsinaisen jäsenen ja hänelle varajäsenen. 
 
Ikäihmisten neuvosto valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla järjestöjen edustajia. 

 
3 §  Ikäihmisten neuvoston asiantuntijana ja sihteerinä toimii vanhustenhuollon 

johtaja ja hänen poissa tai esteellisenä ollessa hänen sijaisensa. Kaupun-
gin kansliapäällikkö voi myös määrätä muun kaupungin henkilöstöön kuu-
luvan toimimaan ikäihmisten neuvoston sihteerinä. 

 
4 §  Ikäihmisten neuvoston tehtävänä on  
 

1) edistää viranomaisten, ikääntyneiden ja eläkeläis- ja vanhustyöjärjestö-
jen yhteistoimintaa; 

 
2) vaikuttaa kaupungin eri toimintojen suunnitteluun, valmisteluun ja seu-

rantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoin-
nin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai 
päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka vanhusväestön tarvit-
semien palvelujen kannalta; 

 
3) antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille kuntalain 27 §:ssä tarkoite-

tuista vanhusväestöön vaikuttavista asioista; 
 

4) tehdä aloitteita ja esityksiä tehtäviinsä kuuluvissa asioissa kaupungin 
viranomaisille; 

 
5) edistää tiedottamista ikäihmisiä koskevissa asioissa 

 
6) osallistua vanhuspalvelulain 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman laadin-

taan; 
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7) osallistua vanhuspalvelulain 6 §:ssä tarkoitettuun palvelujen riittävyy-

den ja laadun arviointiin; 
 

8) osallistua vanhuksia koskevien sähköisten palvelujen kuntalais- ja 
asiakaslähtöiseen kehittämiseen; 

 
9) edistää ikäihmisten tasa-arvoisen osallistumisen mahdollisuuksia yh-

teiskunnassa; 
 

10) valmistelee vuosittain talousarvion ja toimintasuunnitelman kaupungin 
talousyksikön määräämällä tavalla ja aikataulussa; 

 
11) antaa toiminnastaan vuosittain toimintakertomuksen; 

 
12) suorittaa muut kaupunginhallituksen sille määräämät tehtävät.    

 
 
5 §   Kaupunginhallitus huolehtii ikäihmisten neuvoston toimintaedellytyksistä.  
 
6 §   Tämä toimintasääntö tulee voimaan 1.6.2017. 
 
 
 


