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Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista eli ns. vanhuspalvelulaki (28.12.2012/980)
säätää kunnan velvollisuudesta asettaa ikääntyneen väestön osallistumisja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto. Lisäksi
kunnan on huolehdittava vanhusneuvoston toimintaedellytyksistä.
Karkkilan kaupungin vanhusneuvoston toimintaohjeen 2 §:n mukaan:
"Kaupunginhallitus valitsee vanhusneuvostoon kahden vuoden
toimikaudeksi kuudesta kymmeneen (6-10) jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
Kaupunginhallitus valitsee vanhusneuvostoon kaupungin alueella toimivan
eläkeläisjärjestön ehdotuksesta yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen, kuitenkin niin, että eläkeläisjärjestöjä edustavien jäsenten
enimmäismäärä on viisi, aktiivisesti vanhustyön parissa toimivien muiden
tahojen ehdotuksesta vähintään yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen, Karkkilan seurakunnan ehdotuksesta yhden jäsenen ja
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä kaupungin tai kuntayhtymän
sosiaali- ja terveydenhoidon alalla työskentelevän henkilön
asiantuntijajäseneksi ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen."
Vanhusneuvostot eivät ole kuntalaissa tarkoitettuja toimielimiä. Näin ollen
vanhusneuvoston jäsenet eivät muodollisesti ole kunnan
luottamushenkilöitä, vaikka heidän asemansa on lähes vastaava.
Tasa-arvovaltuutettu on katsonut, että vanhus- tai vammaisneuvostot eivät
ole luonteeltaan sellaisia kunnallisia suunnittelu- ja päätöksentekoelimiä,
joita kiintiösäännöksessä tarkoitetaan. Tasa-arvovaltuutettu pitää kuitenkin
tärkeänä sitä, että sekä naiset että miehet ovat varsinkin järjestöjensä
edustajina mukana tämän tyyppisessä yhteistyössä.
Kunnan on vanhuspalvelulain mukaan huolehdittava vanhusneuvoston
toimintaedellytyksistä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kunta
osoittaa toimitilat kokousten järjestämistä varten, huolehtii kokousten
järjestämisestä ja niistä aiheutuneiden kustannusten maksamisesta.
Vanhusneuvoston toimintaedellytyksiä vahvistaa myös se, että kunnan
palveluksessa oleva henkilö toimii vanhusneuvoston sihteerinä.
Pyyntö nimetä edustaja ja varaedustaja vanhusneuvostoon on lähetetty
seuraaville tahoille: Karkkilan Eläkeläiset ry., Karkkilan Eläkkeensaajat ry.,
Eläkeliiton Karkkilan yhdistys ry., SPR, Karkkilan seurakunta ja
Perusturvakuntayhtymä Karviainen.
Lisäksi Hiiden Omaishoitajat ry on ilmaissut liitteenä olevalla hakemuksella

halunsa esittää edustajaansa jäseneksi ja varajäseneksi
vanhusneuvostoon toimikaudelle 2019-2020.
Kaupungille on saapunut seuraavat ehdotukset:
Karkkilan Eläkeläiset ry
Varsinainen jäsen: Tauno Koivunen
Varajäsen: Pentti Lopina
Karkkilan Eläkkeensaajat ry
Varsinainen jäsen: Anja Kinnunen
varajäsen: Anna Pehkonen
Eläkeliiton Karkkilan yhdistys ry
Varsinainen jäsen: Raili Mäki
Varajäsen: Pekka Paavilainen
SPR
Varsinainen jäsen: Irma Ekola
Varajäsen: Irja Suikka
Karkkilan seurakunta
Varsinainen jäsen: Tiina Martin
Varajäsen:
Perusturvakuntayhtymä Karviainen
Varsinainen jäsen: Raija Salmi
Varajäsen: Kirsi Gustafsson
Hiiden omaishoitajat ry
Varsinainen jäsen: Eeva-Liisa Kataja
Varajäsen: Pirkko Gröndahl
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
1) asettaa Karkkilan kaupungin vanhusneuvoston toimikaudeksi 2019-2020
2) valita vanhusneuvoston jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi
varajäseniksi seuraavat henkilöt:
Jäsen
Tauno Koivunen
Anja Kinnunen
Raili Mäki
Irma Ekola
Tiina Martin
Raija Salmi
Eeva-Liisa Kataja

Varajäsen
Pentti Lopina
Anna Pehkonen
Pekka Paavilainen
Irja Suikka
varajäsen
Kirsi Gustafsson
Pirkko Gröndahl

3) pyytää Karkkilan seurakuntaa nimeämään Tiina Martinille varajäsenen
Karkkilan kaupungin vanhusneuvostoon sekä ilmoittamaan siitä
kaupunginhallitukselle
4) että vanhusneuvoston jäsenille ei makseta kokouspalkkioita tai muita
korvauksia.
Päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

Valitut, Karkkilan eläkeläiset ry., Karkkilan eläkkeensaajat ry., Eläkeliiton
Karkkilan yhdistys ry., SPR, Karkkilan seurakunta, Perusturvakuntayhtymä
Karviainen, Hiiden Omaishoitajat ry

