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Kunnanhallitus 12.06.2017 § 204
Vanhuspalvelulaki (980/2012) velvoittaa kaikkia kuntia varmistamaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kunnan eri toimialojen
toiminnan suunnittelussa, valmistelussa ja seurannassa asioihin, joilla on
merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden
elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen
tai ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.
Lisäksi lain 4 §:n mukaan kunnan on tehtävä yhteistyötä kunnassa toimivien
julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen ja
muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Näiden velvoitteiden toteutumisen
varmistamiseksi säätää vanhuspalvelulain 11 §, että kunnan on asetettava
vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.
Kuntalain (410/2015) 5. luvun 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumisja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asettava
vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. 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.
Hallintosäännön 11 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto
ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on 24.5.2017 päivätyllä kirjeellään lähestynyt kaikkia Suomen kuntia muistuttaakseen kuntalain 27 §:n mukaisten
vanhusneuvostojen merkityksestä, kun kunnat kokoavat uutta hallintoaan. Eetu
ry suosittelee, että vanhusneuvoston jäsenet valitaan ensisijassa kunnan alueella
vaikuttavien keskeisten eläkejärjestöjen paikallisyhdistysten esittämistä
henkilöistä.
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n lähettämä kirje jaetaan esityslistan
mukana.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa toimikaudekseen vanhusneuvoston, johon kuuluu 7 jäsentä sekä edustajat kunnan hallintokunnista.

Kunnanhallitus pyytää 31.7.2017 mennessä kunnan alueella vaikuttavia keskeisiä eläkejärjestöjä esittämään edustajiaan vanhusneuvostoon sekä hallintokuntia
nimeämään omat edustajansa.
Vanhusneuvoston sihteeriksi nimetään vanhuspalvelujohtaja Marketta Uimaniemi-Honkanen.
Samalla kunnanhallitus pyytää vanhusneuvostoa sen ensimmäisessä kokouksessa nimeämään edustajansa valtuuston kokouksiin.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja asiasta antaa:
kunnanjohtaja Sirpa Hakala
puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi
Kunnanhallitus § 307
Vanhusneuvostoon on nimetty seuraavat jäsenet ja edustajat:
Eläkeliiton Ranuan yhdistys ry:n hallitus on 26.7.2017 nimennyt vanhusneuvostoon Leena Hiltulan, Laurintie (varalle Kalle Koivukangas), Tuula Karjalaisen (Irja
Hakala), Matti Paunan (Teuvo Kortsalo) ja Martta Väärälän (Elli Väärälä).
Ranuan sotaveteraanit ry on 28.7.2017 ilmoittanut vanhusneuvoston
edustajakseen Jaska Ilvesluodon.
Hyvinvointilautakunta on nimennyt 27.6.2017 § 10 viranhaltijajäseniksi apulaisosastonhoitaja Katja Piittisjärven ja sivistystoimesta kirjastotoimenjohtaja Vesa
Sarajärven.
Tekninen lautakunta on 30.6.2017 § 48 nimennyt edustajakseen vanhusneuvostoon Petra Katajan ja varalle Urpo Sarajärven.
Hyvinvointilautakunta on 14.8.2017 § 32 nimennyt edustajakseen vanhusneuvostoon Tuomas Vanhalan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ilkka Siitosen.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää vahvistaa vanhusneuvoston kokoonpanon em. ilmoitusten ja päätösten mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

