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1. Enontekiön vanhusneuvosto toimii kunnanhallituksen asettamana 

vaikuttamistoimielimenä (Kuntalaki 27 §, kunnan hallintosääntö 16 §). 

Vanhusneuvoston toimikausi on valtuustokausi.  

2. Vanhusneuvoston tehtävänä on:  

- Osallistuu Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä ikääntyneiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) mukaisen ikääntyvän väestön hyvinvointia 

koskevan suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun 

arviointiin.  

- Vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon asioissa, joilla on merkitystä 

ikääntyneiden hyvinvoinnin kannalta.  

- Edistää ikääntyneiden terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä ja arjesta 

selviytymistä kunnassa.  

- Tiedottaa toiminnastaan.  

3. Vanhusneuvosto päättää käsiteltäväkseen otettavista asioista. Kunnan eri 

toimielimet voivat myös pyytää vanhusneuvoston lausuntoa tai kannanottoa. 

Muonion-Enontekiön perusterveydenhuollon osalta vanhusneuvosto voi tehdä 

esityksen tai antaa lausunnon perusterveydenhuollolle sen toimialaan liittyvän asian 

käsittelystä vanhusneuvostossa, mikäli katsoo tämän aiheelliseksi.  

4. Kunnanhallitus valitsee vanhusneuvostoon kahdeksan (8) vanhuseläkeikäistä 

jäsentä ja heille varajäsenet. Valinnassa huomioidaan, että kunnan eri alueet, 

kummatkin sukupuolet sekä kunnan kieli- ja kulttuuriryhmät ovat edustettuina. 

Kunnan hallintosäännön (16 §) mukaan vanhusneuvostoon valitaan vähintään 2 

valtuutettua.  

5. Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.  

6. Vanhusneuvosto laatii toimintakaudekseen tai toimintavuodeksi 

toimintasuunnitelman.  

7. Vanhusneuvoston kokous on päätösvaltainen, mikäli läsnä on vähintään viisi 

jäsentä (kuntalaki 103 §). Vanhusneuvoston puheenjohtaja toteaa kokouksen 

laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.  



8. Vanhusneuvosto voi kutsua kunnan viranhaltijoita, työntekijöitä, muiden 

sidosryhmien toimijoita sekä hyvinvointialueen valmistelijoita asiantuntijoina 

kuultavaksi vanhusneuvoston kokouksiin.  

9. Vanhusneuvosto kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin. 

Vanhusneuvosto päättää kokousten ajankohdan ja paikan. Vanhusneuvosto voi 

järjestää myös seminaareja, kehittämistilaisuuksia ja koulutustilaisuuksia tai tehdä 

tutustumiskäyntejä yhteisesti sovittuihin kohteisiin.  

10. Vanhusneuvoston kokouksista pidetään pöytäkirjaa ja pöytäkirjat julkaistaan 

Enontekiön kunnan internet sivuilla www.enontekio.fi ja pöytäkirja on nähtävillä 

sosiaalitoimistossa.  

11. Palkkiosäännöstä päättää valtuusto (hallintosääntö 17 luku). Vanhusneuvoston 

kokouksista maksetaan palkkio ja jäsenten matkat korvataan kunnan 

luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan.  

12. Sihteeri järjestää vanhusneuvostolle toimitilat, huolehtii kokousten koolle 

kutsumisesta, asiantuntijoina kuultavaksi kutsumisesta ja muista järjestelyistä.  

13. Sihteeri lähettää kokouskutsut, esityslistat ja antaa edellisen kokouksen 

pöytäkirjan seuraavassa kokouksessa läsnä oleville tarvittaessa. Kokouskutsu 

lähetetään sähköisesti tai tekstiviestillä, mikäli jäsenellä/varajäsenellä ei ole 

sähköpostia käytettävissä.   

14. Vanhusneuvoston jäsenen olleessa estynyt osallistumaan kokoukseen, hän 

ilmoittaa siitä sihteerille mahdollisimman pian. Sihteeri kutsuu varajäsenen 

kokoukseen ja lähettää kokousasiakirjat.  

15. Kunnanhallitus varaa vuosittain vanhusneuvoston kuluihin määrärahan. 


