
Vanhusneuvoston toiminta- ja käyttösuunnitelma vuodelle 2023  
  
  

Kuntalain (410/2015) 22 §:n mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on 
oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.   
  
Vanhusneuvosto on kuntalain 27 §:n mukainen vaikuttamistoimielin, joka 
kunnanhallituksen on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja huolehdittava sen 
toimintaedellytyksistä.  
  
Kuntalain mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan 
eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on 
merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, 
elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen 
taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.  
   
Vanhuspalvelulain (980/2012) 11 §:n mukaan vanhusneuvosto on otettava mukaan 
vanhuspalvelulain 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 §:ssä 
tarkoitettuun arviointiin.  
  
Kaupungin toimialojen tulee antaa vanhusneuvostolle riittävästi tietoa ja varata 
vaikuttamismahdollisuus päätösten valmistelussa sekä antaa hyvissä ajoin tiedot 
ajankohtaisista hankkeista.   
  
Kaupunginhallituksen 28.1.2019 § 33 hyväksymän toimintasäännön mukaan 
Kouvolan vanhusneuvoston tehtävänä on   
  

1. edistää viranomaisten ja ikääntyneen väestön sekä heitä edustavien 
järjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa   
2. osallistua vanhuspalvelulain 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman 
valmisteluun ja 6 §:ssä tarkoitettuun arviointiin  
3. osallistua hyvinvointialueen neuvostotyöhön aktiivisesti 
3. seurata ikääntyneen väestön selviytymistä yhteiskunnan eri 
toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri- ja 
harrastustoiminnassa sekä muissa kunnallisissa palveluissa  
4. seurata kunnallista päätöksentekoa ikääntyneen väestön näkökulmasta 
ja tuoda viranhaltijoiden ja päätöksentekijöiden tietoon ikääntyneen väestön 
tarpeita ja ajatuksia  
5. vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen  
6. tehdä aloitteita ja kannanottoja sekä antaa lausuntoja ikääntynyttä 
väestöä koskevissa kysymyksissä  
7. järjestää kaupungin toimielimien kanssa kaupungin alueella toimivien 
eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen edustajille info, yhteistyö- ja 
neuvottelutilaisuuksia, jossa käsitellään vanhuksia ja vanhustyötä koskevia 
ajankohtaisia kysymyksiä  
8. koordinoida vanhusten viikon tapahtumat  
9. tehdä vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelma ja antaa toiminnastaan 
kertomus kaupunginhallitukselle   

  
Toimintasäännössä hyväksyttyjen tehtävien lisäksi vanhusneuvosto tekee yhteistyötä 
nuorisovaltuuston kanssa.  
  
 



   

Kokoukset  

  
Vuonna 2022 pidetään kahdeksan kokousta, neljä kevätkaudella ja neljä 

syyskaudella. Kevään kokoukset ovat selvillä ja ne ovat ti 24.1.2023, ke 22.2.2023, 

ke 22.3.2023 ja ke 24.5.2023. 

 

Yhteistyö Kymenlaakson vanhusneuvostojen kanssa  

  
Vanhusneuvosto osallistuu Kymenlaakson vanhusneuvostojen yhteisiin tilaisuuksiin, 
joita järjestään vuoden aikana. Kouvola järjesti Kymenlaakson vanhusneuvostojen 
yhteistapaamisen vuonna 2021. 
 

Yhteistyö nuorisovaltuuston ja järjestöjen kanssa  

  
Toimintasäännössä hyväksyttyjen tehtävien lisäksi vanhusneuvosto tekee yhteistyötä 
nuorisovaltuuston ja järjestöjen kanssa. 
 

Koulutus ja opintomatkat  

  
Vanhusneuvoston jäsenet osallistuvat erilaisiin koulutustilaisuuksiin ja 
opintomatkoihin tarpeen mukaan määrärahojen puitteissa ja koronatilanteen 
salliessa.  
 

Vanhusten viikko  
 

Vanhustenpäivän valtakunnallista pääjuhla pidetään seuraavan kerran Iisalmessa 
1.10.2023 ja Vanhustenviikkoa vietetään 1.-8.10.2023 teemalla: Tehdään iästä 
numero. Vanhusneuvosto käynnistää perinteiseen tapaan vanhusten viikon 
tapahtumien järjestämisen eri puolilla kaupunkia koronatilanteen salliessa.  

  

Vuoden Vanhusteko – palkinnon saajan valitseminen  
 

Vanhusneuvosto julkistaa vanhusten viikolla haettavaksi vuoden 
vanhustekopalkinnon ja valitsee marraskuun kokouksessa palkittavan. 
Palkitsemistilaisuus järjestetään joulukuussa. Vuonna 2023 aloitetaan viestintä 
ajoissa palkinnon haun suhteen. Viestinnän teemaksi otetaan aiemmat palkinnot. 
 

Viestintä  
 

Vanhusneuvostolla on Kouvolan kaupungin sivuilla omat kotisivut 
https://www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/osallistu-ja-
vaikuta/neuvostot/vanhusneuvosto/.   

  
Vanhusneuvoston esite uusitaan. Lisäksi vanhusneuvosto järjestää tilaisuuksia 
tiedottaakseen toiminnastaan. Aikomus on osallistua Senioreiden Suhinat 
tapahtumaan syksyllä 2023. 
  
  

https://www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/osallistu-ja-vaikuta/neuvostot/vanhusneuvosto/
https://www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/osallistu-ja-vaikuta/neuvostot/vanhusneuvosto/


 
 

Käyttösuunnitelma  

  
Vuoden 2023 käyttösuunnitelma  
  

  

Kokoukset (8)     6 200 €  

Koulutus (mm. yhteistilaisuudet, ulkopuolisiin 
koulutuksiin osallistuminen)  

  1 500 €  

Vanhusneuvostojen yhteistilaisuus    800 €  

Senioreiden suhinat 900€   

Muut kulut (mm. ilmoitukset, Vuoden vanhusteko-
palkinto)  

    600 €  

Yhteensä   10 000 €  

 

 

 

 

 


