
Vanhusneuvoston tilinpäätös 2019 

 

Kunnallinen vanhusneuvosto on eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelin, joka tarkastelee 

asioita ikääntyneiden näkökulmasta. Kuntalain mukaan kunnanhallitus asettaa ikääntyneen väestön 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvoston ja huolehtii sen 

toimintaedellytyksistä. 

Vanhusneuvoston toiminta perustuu lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja 

ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Tavoitteena on parantaa palvelutarjontaa, joka vastaa 

vanhusten tarpeita kaksikielisessä ja kulttuurisessa kunnassa sekä parantaa vanhusväestön 

selviytymistä ja tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnassa. Yhdenvertaisuuslain mukaan 

vanhusneuvosto huolehtii osaltaan myös vähemmistöön kuuluvien ikäihmisten palveluiden 

riittävyydestä ja laadusta. Tässä yhteistyö eri toimialojen, muiden kunnassa olevien neuvostojen ja 

kolmannen sektorin kanssa on tärkeää. 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

velvoittaa kuntaa ottamaan "vanhusneuvoston suunnittelemaan ja arvioimaan suunnitelmaa 

toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen 

suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon 

järjestämiseksi ja kehittämiseksi".  

Vanhusneuvosto osallistuu ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevaan suunnitelman valmistelun 

ohella palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava 

mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan 

asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, 

elinympäristön, asumisen, liikkumisen, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka 

tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Hyvässä   yhteistyössä   tieto   kulkee   saumattomasti molempiin 

suuntiin: Vanhusneuvosto tuo itse aktiivisesti esiin havaitsemiaan epäkohtia. Kunnan toimielimet 

taas osaavat hyödyntää neuvoston asiantuntemusta. Vanhusneuvosto pyrkii lisäämään 

vuorovaikutusta eri ikäisten kesken sekä vahvistamaan sukupolvien välistä yhteistyötä. 

Vanhusneuvosto voi tehdä aloitteita sekä antaa   lausuntoja   ja   kannanottoja. 

Vanhusneuvoston    edunvalvonta    ja    vaikuttamistyö    ikääntyneiden    henkilöiden    osallisuuden 

vahvistamiseksi ja palveluiden parantamiseksi vuonna 2019 on ollut aktiivista. Vanhusneuvosto on 

kutsunut eri viranhaltijoita ja muita asiantuntijoita kokouksiin, osallistunut Lapin yliopiston 

tutkimukseen koskien ikääntyneiden terveyspalveluiden käyttöä, sekä toteuttanut 

tutustumismatkan saadakseen ajantasaista tietoa hyvän, tasavertaisemman    arjen    edistämiseksi    

sekä    palveluiden kehittämiseksi.   

 

 

 

 



Vanhusneuvosto on kokoontunut vuonna 2019 viisi kertaa; 15.1, 12.3, 21.5, 27.8 ja 5.12.2019. 

Vanhusneuvoston jäsenten ja varajäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2019 

Nimi 15.1. 12.3. 21.5. 27.8. 5.12. 

Outi Kurkela pj X X X X X 

Piia Juuso j  X X  X 

Ulla-Maija Syväjärvi vpj X X X X X 

Aimo Ahti j      

Ristenrauna Magga j  X  X  

Onni Niemelä j X X X X X 

Tuula Ruponen j X  X X X 

Elma Vuontisjärvi j X X X X X 

Paavo Hyvönen j     X 

      

Tuula Kivipää vj X X X X  

Seija Laurila vj  X    

Marja Näkkälä vj   X   

Salli Stoor vj   X   

Erkki Halkosaari   X   
 

Vanhusneuvoston nimetyn edustajan osallistuminen hyvinvointilautakunnan kokouksiin vuonna 

2019 

Edustaja 24.1 13.2 21.3 16.5 17.6 22.8 26.9 24.10 28.11 

Outi Kurkela X X X X - X X X - 
 

Vanhusneuvoston nimetyn edustajan tai varaedustajan osallistuminen kunnanvaltuuston 

kokouksiin vuonna 2019 

Edustaja 16.1 27.2 8.5 13.6 30.8 7.10 13.11 10.12 

Ulla-Maija Syväjärvi X X X X X X - - 

 
 
- Vanhusneuvosto käsitteli kokouksissaan (2018) ja lausui kehittämisehdotuksia 27.2.2019 

kunnanvaltuuston hyväksymään Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaan 
- Vanhusneuvoston pj ja sihteeri palkitsivat ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman 

kansikuvakilpailun voittaja, Crista Purasen, Karesuvannon koululla 
- Asiantuntijoita/muita toimijoita kutsuttiin kokouksiin yhteensä 4  

o Lapin muistiyhdistyksen toiminnan esittely, yhdistyksen kehitysjohtaja Pia-Leena Salo 
o Kelataksitoiminnan tilannekatsaus, SámiSosterin hanketyöntekijä Leena Palojärvi 
o Kunnan kuljetuspalveluiden nykytilakatsaus ja kilpailuttaminen 2019, toimisto- ja 

tapahtumasihteeri Sirpa Mannela 
o Hyvinvointiprosessin esittely, henkilöstöjohtaja Matti Ikonen 
o Vanhustenhuollon henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen, henkilöstöjohtaja Matti 

Ikonen 
 



- Vanhusneuvosto osallistui ennen omaa kokousta Lapin muistiyhdistyksen 
muistikummikoulutukseen 

- Osallistuminen Lapin yliopiston tutkimukseen terveyspalveluiden käytöstä Lapin harvaan 
asutuilla alueilla. Tutkimuksen kohderyhmänä yli 60 vuotiaat. 

- Kokous-, tutustumis-, ja virkistysmatka Kittilään ja tutustuminen tehostetun palveluasumisen 
yksikkö Koivukotiin 

- Virkistäytyminen Kittilän kokousmatkalla Levillä keilaten ja uiden 
- Enontekiön vanhusneuvoston edustaja Ulla-Maija Syväjärvi osallistui etäyhteydellä Lapin liiton 

koordinoimaan vanhusneuvostojen maakunnalliseen verkostokokoukseen 
- Voimaa vanhuuteen Lapin oppimisverkosto kesäkuussa Hetassa, vanhusneuvoston pj avasi 

tilaisuuden. Pj ja sihteeri osallistuivat 
- Osallistuminen varusmiesten kutsuntatilaisuuteen ennen kokousta 
- Väärtipäivien suunnitteluun osallistuminen 

- Osallistuminen Vie vanhus ulos –kampanjaan ja muiden vaikuttajaelinten haastaminen mukaan 

- Järjestettiin ulkoilutapahtuma vanhusten viikon ulkoilupäivänä 

- Osallistuminen valtakunnalliseen vanhusneuvostopäivään etäyhteydellä,  

2 jäsentä ja sihteeri 

- Osallistuminen Valviran ja Lapin aluehallintoviraston järjestämään Ikäihmisten laadun 

varmistamisen työkokoukseen etäyhteydellä, varajäsen ja sihteeri 

- Lausuminen kunnan investointisuunnitelmaan 

- Vanhusneuvosto on tiedottanut kokouspöytäkirjoissaan kunnallisesta päätöksenteosta, 

kunnan eri toimialojen ja yksiköiden toiminnasta, YK:n alkuperäiskansojen kielten 

juhlavuodesta, kirjastoauton 40-vuotis juhlasta, Vie vanhus ulos -kampanjasta, vanhusten 

viikosta, Saamenkielten viikosta, vanhustenhuollon henkilöstöön (mm. koulutukset) ja 

kehittämistarpeisiin liittyvistä asioista 

- Aloite Luppokodille hankittavasta kipupumpusta 

- Osallistuminen Voimaa vanhuuteen –hankkeen yhteistyöryhmän kokouksiin, vanhusneuvoston 

pj ja sihteeri   

 

Vuoden 2019 toiminnan arviointi (vanhusneuvoston kokous 21.1.2020, § 2) 

Onnistumisten itsearviointi 

- aktiivinen verkostotyö 

o tutustumiskäynti Kittilän tehostetun asumispalvelun yksikköön 

- aktiiviset osallistujat ja hyvä yhteistyö 

- ikäihmisten ulkoilutapahtuman organisointi ja toteutus 

Kehittämistarpeet 

- asiantuntijoiden monipuolinen hyödyntäminen 

- asioiden tuominen lähemmäksi enontekiöläisiä ikäihmisiä (näkökulmat 

luennoista/tilaisuuksista) 

- lähikuntien vanhusneuvostojen kanssa verkostoituminen (mahdolliset yhteistapaamiset) 

- vierailu Luppokodille (henkilöstön kuuleminen) 

- ikäihmisten yksinäisyys –teeman esille nostaminen 



Vaikutusten arviointi 

- edunvalvontatyönä esteetön kuntosali ja Lapin yliopiston terveyspalveluiden käyttöön 

liittyvään tutkimukseen osallistuminen. Tutkimuksen kohderyhmänä 60 vuotta täyttäneet, 

Lapin harvaan asutulla alueella asuvat. 

 

Vanhusneuvoston talouden toteutuminen vuonna 2019 

Budjetti 2019 Toteuma 2019 

3.400,00€  3.783,88€ (111,3%) 

 

Ylitys 383,88€ johtunee henkilöstökulujen (palkat ja palkkiot) alibudjetoinnista tai budjetoimatta 

jääneistä vakuutuskuluista, kirjallisuudesta tai koulutus- ja kulttuuripalveluista.  

Vanhusneuvosto esitti kunnanhallitukselle vuoden 2020 määrärahaksi 5 000,00 €.  Perusteina mm. 

saada toiminnan suunnitteluun vakautta tapahtumien järjestämiseen tai asiantuntijoiden 

kutsumiseen ja palkkaamiseen.  


