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Kaupunginkanslialle 
 
 
 
SELVITYS VANHUSNEUVOSTON VUODEN 2014 TOIMINTAMÄÄRÄRAHAN KÄYTÖSTÄ 
 

Kaupunginjohtaja myönsi päätöksellään 18.12.2014 (30§) sosiaali- ja terveysviras-
tolle 5 500 euroa käytettäväksi vanhusneuvoston toimintaan. Lisäksi kaupunginjoh-
taja päätti, että määrärahojen käytöstä on tehtävä selvitys kaupunginkanslialle 
31.1.2015 mennessä. 

 
Vanhusneuvoston toteutuneet menot vuodelta mennessä ovat kirjanpitoraportin 

mukaan 6302,18 euroa.   

 

 
 
 

   



 

 

 

Käyttö on toiminnallisesti toteutunut seuraavasti: 

 

MENOT  € 

Vanhusneuvoston esitteen suunnittelu, käännös, painatus ja 
jakelu 

3073,75 

Vanhusneuvoston kokousten ja seminaarien tarjoilumenot 3095,33 

Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen yhteiskokous 931,00 

Asiantuntijapalkkiot, kirjallisuus, materiaalit  0 

Osallistuminen maksullisiin tilaisuuksiin  0 

Huomionosoitukset, muistamiset  133,10 

YHTEENSÄ 6302,18 
 

 
Vanhusneuvoston määrärahahakemus vuodelle 2014 oli 8 500 euroa, perusteena 
mm. uuden esitteen tekeminen. Esitteen kustannukset arvioitiin 3 000 euroksi.   
Määrärahaa myönnettiin vain 5 500 euroa, mikä rajoitti vanhusneuvoston toiminta-
mahdollisuuksia. Esitteestä jouduttiin ottamaan kaksi lisäpainosta. Toisen painok-
sen kustantamiseksi (512 euroa) jouduttiin turvautumaan sosiaali- ja terveysviras-
ton määrärahoihin. Todelliset toteutuneet menot olivat näin ollen 6 814,75 euroa.  
 
Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen kokouksen järjestämiseen jouduttiin ha-
kemaan erillismäärärahaa kaupunginkansliasta. Määrärahaa myönnettiin 2 300 eu-
roa, josta käytettiin 931 euroa. 
 
Tutustumismatkaa, joka on ollut neuvoston ohjelmassa joka vuosi, ei voitu järjestää, 
eivätkä neuvoston jäsenet voineet osallistua maksullisiin tilaisuuksiin. Kirjallisuutta 
ei voitu hankkia. Seminaareihin ja yleisötilaisuuksiin voitiin pyytää ainoastaan mak-
suttomia asiantuntijoita ja tilaisuudet järjestettiin aina tiloissa, joista ei aiheutunut 
kustannuksia. Kaikissa tilaisuuksissa oli halvin mahdollinen kahvitarjoilu.  
 
Riittämätön toimintamääräraha vaikeutti vanhusneuvoston pitkäjänteistä toimintaa 
ja erillismäärärahojen hankinta aiheutti lisäksi runsaasti hallinnollista työtä. 
 
Määrärahan niukkuus asetti neuvoston toimintamahdollisuuksiltaan erilaiseen ase-
maan kuin esim. vapaaehtoistoiminnan neuvottelukunnan. Vanhusneuvosto halu-
aakin kiinnittää huomiota neuvottelukuntien ja neuvostojen tasapuoliseen kohteluun 
ja siihen, että vanhusneuvoston tehtävät ovat lakisääteiset (Laki ikääntyneen väes-
tön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012, 
11§). Laki velvoittaa kuntaa myös huolehtimaan neuvoston toimintaedellytyksistä.  
 
Vanhusneuvosto tulee tekemään määrärahahakemuksen vuosille 2015–2016 heti, 
kun uusi neuvosto on aloittanut toimintansa. Alustava määräraha-arvio on 16 000 
euroa, josta 7 500 euroa vuodelle 2015 ja 8 500 euroa vuodelle 2016. 
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