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KEMIJÄRVEN VANHUSNEUVOSTON SÄÄNNÖT 
 
1 §  Kemijärven vanhusneuvosto on Kemijärven kaupungin alueella toimivien 

eläkeläisten, eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen sekä luottamushenkilöiden ja 
kunnan viranhaltijoiden yhteistyöelin. 

 
2 §  Vanhusneuvostossa on kuusi jäsentä. Kaupunginvaltuusto valitsee eläkeläis- ja 

veteraanijärjestöjen esityksestä vanhusneuvostoon 5 varsinaista ja 5 
henkilökohtaista varajäsentä viidestä kaupungin alueella toimivasta eläkeläis- 
ja veteraanijärjestöstä. Asiantuntijajäsenenä on kaupungin nimeämä työntekijä 
/viranhaltija, joka toimii myös sihteerinä.  

 
Lisäksi valitaan puhe- ja läsnäolo-oikeudelliset edustajat ja henkilökohtaiset 
varajäsenet kaupunginhallituksesta, tulevaisuuslautakunnasta ja 
elinvoimalautakunnasta. 
 

 Vanhusneuvosto valitsee varsinaisista jäsenistä itselleen vuosittain 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, 
kun kokouksessa on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä. 
Vanhusneuvosto kokoontuu tarvittaessa, mutta vähintään kaksi kertaa 
vuodessa ja kirjallinen kokouskutsu on postitettava jäsenille vähintään 7 päivää 
ennen kokousta. Vanhusneuvosto toimii hallintopalveluiden alaisuudessa. 

 
3 §  Vanhusneuvoston tehtävänä on 

• edistää viranomaisten, vanhusten ja eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen 

yhteistoimintaa kaupungissa, 

• seurata vanhusten tarpeita ja niitä vastaavaa palvelutarjontaa 

• edistää vanhusnäkökulman huomioimista eri toiminnoissa, kuten 

asumisessa, liikenne-, ja sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluissa, 

harrastustoiminnoissa sekä muissa kunnallisissa ja kaupungin alueella sekä 

hyvinvointialueella tarjottavissa palveluissa, 

• vaikuttaa ympäristön ja liikenteen suunnitteluun siten, että iän tuomat 

rajoitukset huomioidaan kaavoituksessa ja kaikessa rakentamisessa sekä 

palvelujen järjestämisessä, 

• edistää vanhusväestön selviytymistä ja tasa-arvoisen osallistumisen 

mahdollisuutta yhteiskunnassa, 

• tehdä aloitteita ja esityksiä kunnan viranomaisille sekä antaa lausuntoja 

niiden pyytämissä vanhuksia koskevissa asioissa, 

• edistää tiedotusta vanhuksia koskevissa asioissa, 
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• valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä antaa kerran vuodessa 

toimintakertomus kaupunginhallitukselle, 

• hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvia tehtäviä. 

 
4 §  Vanhusneuvostolla on oikeus kutsua kokouksiinsa ja kuulla hallintokuntien 

asiantuntijoita toimialaansa kuuluvissa asioissa ja vanhusneuvoston jäsen voi 
osallistua asiantuntijana kaupungin toimielinten kokouksiin kyseisen toimielimen 
tai sen puheenjohtajan kutsumana. 

 
5 §  Vanhusneuvosto kutsuu vuosittain koolle laajan tiedotus- ja 

neuvottelutilaisuuden edistämään toimialaansa kuuluvia asioita. 
 
6 §  Vanhusneuvosto voi päättää sille kaupungin talousarviossa osoitetun 

toimintamäärärahan käytöstä sekä muiden toimielinten sille päätettäväksi 
annetuista asioista. 

 
7 §  Vanhusneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota kaupungin 

hallintosäännössä määritellyn taksan mukaisesti sekä matkakorvaukset 
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. 

 
 
 
Päivitetty ja hyväksytty vanhusneuvoston kokouksessa 15.2.2023 


