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Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemisesta ja vanhustenpalveluista 

31.12.2017 saakka 

Yhteenveto toimenpiteistä suunnitelmakaudella  

 2015 2016 2017 

Ennaltaehkäisevä 

ja edistävä työ 

Ikäihmisten entistä toimintakykyisempi ikääntyminen 

tavoitteena: 

70-vuotiaiden terveystarkastukset M-E ky 

Vanhusfoorumi kaksi kertaa vuodessa, sos.toimi 

Ikäihmisten kerhot Sámi Soster ry, Enontekiön srk 

Revontuliopiston kerhot; liikunta (kestävyys-, lihaskunto-, ja 

kehon hallinta), tietotekniikka 

 

Vanhusneuvosto vakiinnuttaa asemansa, kunnanhallitus 

 

Ikäihmisten tarpeiden huomioiminen kaavoituksessa, 

tekninen toimi 

Elinkaariajattelu asumisessa, tekninen toimi 

Kunnanviraston valaistuksen muutostyöt 2016 (n 5000 € ), 

kunnanhallitus 

 

Kutsutaksiliikenne Enontekiön kehitys Oy 

 

Ikäihmisten osallistuminen koulun ja päivähoidon 

toimintaan, sivistystoimi 

 

Ikäihmisten hyvinvoinnin hyväksi työskentelevien kokous 

”Vanhusfoorumi” kaksi kertaa vuodessa,´. Sosiaalitoimi 

koollekutsujana. 

 

Sosiaalitoimi kutsuu koolle kokouksen ystävä- ja 

tukihenkilötoiminnan aloittamisesta v.2015  

 

Omaishoitajien vertaistukiryhmä  

 

Arviointi: 

Toimintakykyistä vanhuutta on tuettu yhdistysten , ja 

seurakunnan kerhotoiminnalla. Myös Revontuliopistolla on 

ollut ikääntyneille suunnattu + 65 kuntosalikurssi. 
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70 vuotiaiden terveystarkastuksia ei ole ollut johtuen mm. 

ajokorttiuudistuksen vaatimasta terveystarkastuksesta. 

Ikäihmiset ovat saaneet ohjausta suunnitelmakaudella oman 

toimintakykynsä edistämiseen Oulun yliopiston 

tutkimushankkeeseen liittyen jota tutkimushanketta johti 

Yrjö Perkkiö ja jonka toteuttamiseen Muonion-Enontekiön 

terv 

eydenhuollon kuntayhtymä osallistui. 

Seniorineuvolatoiminta on kehitteillä 

perusterveydenhuollossa. 

 

Perusterveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyi Lapin 

sairaanhoitopiirille 1.10.2017.  

 

 

Kunta ja järjestöt toteuttavat Enontekiöllä Voimaa 

vanhuuteen ohjelmaa vv.2017-2019 saaden tänä aikana 

ohjausta Ikäinstituutilta. Ohjelmalla pyrittään parantamaan 

liikunnan avulla , toimintakyvyltään heikentyneiden 

ikäihmisten ja muiden ikäihmisten liikkumis-ja 

toimintakykyä. 

 

Vanhusneuvosto on vakiinnuttanut asemansa 

vaikuttajaelimenä.  

 

 

Vanhusfoorumin kokoontumisia järjestettiin vuoteen 2017 

saakka. Kunnassa toteutettiin v.2017 hallintouudistus jonka 

mukaan kunta järjestää kuntalaisfoorumin kunnan asioiden 

kaikille avoimen käsittelyn mahdollistumiseksi sekä 

yhdistysfoorumin järjestöyhteistyön, ja järjestöjen keskeisen 

yhteistyön mahdollistamiseksi.  Nämä foorumit ovat suurelta 

osin tehneet ns. vanhusfoorumin tarpeettomaksi.  

 

Kunnanviraston remontti on suunnitteilla ja selvitettävänä 

on löytyykö rahoitus. Kunnanviraston valaistusta ei ole 

uudistettu.  

 

Peruskoulu ja päivähoito ovat kutsuneet ikäihmisiä koulun 

tilaisuuksiin mm. itsenäispäivän juhlallisuudet . 

 

Kutsutaksiliikenne on toteutunut samoin omaishoidon 

vertaistukiryhmä joka toteutettu yhdessä Sámi Soster ry.:n 
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kanssa.   Omaishoitajille on Sámi Soster ry. järjestänyt 

vuosittain myös virkistysleirin.  

 

Vapaa-ehtoistoiminta on toteutunut muistisairaita koskien 

Lapin muistiyhdistyksen ”muistikaveri ” ja 

muistitukihenkilötoimintana.  

 

 

 

Palvelut 2015 2016 2017 

 Vuoteen 2017 mennessä enontekiöläisiä ikäihmisiä on 

palvelujen piirissä valtakunnallisen laatusuosituksen 

mukainen  määrä , mikä tarkoittaa sitä että palvelujen 

piirissä olevien suhteellinen osuus pienenee hieman. Tähän 

päästään jatkamalla työskentelyä toimintakyvyn 

säilyttämiseksi ja edistämiseksi sekä siten, että palvelujen 

myöntämisperusteita tiukennetaan vastaamaan 

seutukunnallista tasoa.  

 

 

 

Edelleen Enontekiön kunnassa pitkäaikaisessa laitoshoidossa 

ja kotipalvelun piirissä on valtakunnallista suositusta ja 

Suomen kuntien keskimäärää suurempi osuus ikäihmisistä. 

 

Vanhuspalvelujen kriteerit uusittiin yhteistyössä Muonion 

kunnan ja Muonion-Enontekiön perusterveydenhuollon 

kuntayhtymän kanssa v.2016. Enontekiön kunta on ottanut 

käyttään maakunnaliset kriteerit omaishoidontuessa 2018. 

Kunta on osallistunut ”Toimiva kotihoito-”hankkeeseen 
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2016-2018 jonka hankkeen puitteissa on valmisteltu 

maakunnalliset kotihoidon kriteerit ja perusteet.  Kunnassa 

ei kuitenkaan ole otettu vielä käsittelyyn siirtymistä 

maakunnallisiin perusteisiin laitoshoidossa, 

palveluasumisessa ja kotihoidossa. 

 

 

Palveluasumisen ja laitoshoidon suunnittelua varten 

perusturvalautakunta asettaa työryhmän v. 2015. 

Työryhmän raportti valmis 31.12.2015 mennessä. 

Raportti valmistui määräajassa ja lautakunta hyväksyi 

työryhmän esityksen Luppokodin korvaamisesta tehostetun 

palveluasumisen yksiköllä. Ko. yksikön rakentamisen 

suunnittelu merkittiin investointiohjelmaan vuodelle 2018. 

Valtuusto on päättänyt 2018 uusien , ajanmukaisten tilojen 

hankkimisesta Luppokodin korvaavalle tehostetun 

palveluasumisen yksikölle.  

 

Moniammatillinen asiantuntemus käytettävissä 

vanhustenhuollossa 1.1.2015. Asiantuntemusta saatu 

terveydenhoidosta, mutta ajoittain henkilöstötilanne siellä on 

vaikeuttanut asiantuntija-avun saamista.  

Vastuutyöntekijä-malli käytössä 1.1.2015 Kotipalvelussa ja 

Luppokodilla on käytössä omahoitaja-työskentely.  

Muistisairaan palvelupolku, muistisairauksia koskeva 

tietämyksen lisääminen; ”Lapin seniorikaste ”1.11.2014-

31.10. 2016” Muistipolku käytössä terveydenhuollossa ja 

kotipalvelussa.  

 

Koulutustilaisuuksien ajaksi tarvitaan jonkin verran sijaisia. 

Määrärahatarve n. 10 000 € /vuosi.  On voitu varata rahaa 

sijaisiin koulutuksiin ja valmennuksiin esim. Toimiva 

kotihoito-hanke.  Ostettu siivousta Ounasmajojen asukkaille 

joka helpottanut kodinoitajan irrottautumista. 

 

 
 


