
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA   

Vanhusneuvosto 

 

Kokousaika  22.11.2018 klo  12.00-14.05 

 

Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone 

 

 

Saapuvilla 

olleet jäsenet Outi Kurkela  pj  

  Piia Juuso j 

  Aimo Ahti  j  Tuula Kivipää vj 

  Ristenrauna Magga j  

  Onni Niemelä j  

Tuula Ruponen  j  

Ulla-Maija Syväjärvi vpj  

Elma Vuontisjärvi j 

 

Muut saapuvilla 

olleet Annikki Kallioniemi  perusturvajohtaja 35 § 

    klo. 12.45–13.35 

 

Miia Ahlholm     sihteeri 

       

      

   

Asiat  § 34 § - 39 § 

 

 

 

 

Pöytäkirjan Outi Kurkela  Ulla-Maija Syväjärvi  

allekirjoitus puheenjohtaja 34-36 § puheenjohtaja 37-39 § 

  klo. 12.00-13.10 

 

 

 

  Miia Ahlholm 

  sihteeri 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus  Tuula Kivipää  Tuula Ruponen 

   

 

 

Nähtävilläpito Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi 
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ASIALISTA: 

34 § Vanhusneuvoston kokouksen järjestäytyminen 

35 § Toimiva kotihoito Lappiin – hankkeessa tuotettu kotihoidon 

     käsikirja 

36 § Tiedoksi saatettavat asiat 

37 § Vanhuspalvelusuunnitelman 2014–2017 toteutumisen 

     arviointi 

38 § Vuoden 2019 toiminnan suunnittelu 

39 § Osallistujien esille ottamat asiat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA    
Vanhusneuvosto                  22.11.2018_________________ 3 

Ltk             Khall          Kvalt      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
             

____  ____   ____ 

pj    pkt    pkt                                     Enontekiöllä ____/____ 2018 

        

                                             
 
                                    

Vanhusneuvosto 34 § VANHUSNEUVOSTON KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN  

 

Päätös 

Ehdotuksen mukaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti 

Elma Vuontisjärven esityksestä Tuula Kivipää ja Tuula Ruponen.   

 

Päätösehdotus (sosiaaliohjaaja) 

Vanhusneuvoston puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi 

ja päätösvaltaiseksi ja vanhusneuvosto päättää valita 

pöytäkirjantarkastajiksi kaksi vanhusneuvoston jäsentä tarkastamaan 

kokouksen pöytäkirjan. Edelleen vanhusneuvosto päättää hyväksyä 

tämän kokouksen työjärjestyksen. 

 

Selostus 

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on 

päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja 

päätösvaltaisuus. 

 

Vanhusneuvosto ei ole kuntalain mukainen toimielin, eikä 

vanhusneuvosto käytä kuntalain mukaista päätösvaltaa. On kuitenkin 

tarkoituksenmukaista päättää kokousten laillisuudesta ja 

päätösvaltaisuudesta kuten toimielinten kohdalla. 

 

Vanhusneuvoston kokouksen allekirjoitettu pöytäkirja on nähtävillä 

Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enontekio.fi/
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Vanhusneuvosto 35 § TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN – HANKKEESSA TUOTETTU 

KOTIHOIDON KÄSIKIRJA  

 

Päätös 

Merkittiin tiedoksi. Pykälän aikana käydyssä keskustelussa 

korostettiin että paikallisuus on erityisen tärkeää huomioida. 

Enontekiö on kylien kunta jolla on omat erityispiirteet. Asiakkaan 

edun mukainen yhteistyö eri toimijoiden kanssa on merkittävässä 

asemassa. Koordinointivastuu korostuu. Eri toimijoiden osallisuus 

kotona asumisen tukemiseksi tulee kirjata asiakkaan hoito- ja 

palvelusuunnitelmaan/asiakassuunnitelmaan. 

 

Päätösehdotus (sosiaaliohjaaja) 

Merkitään tiedoksi. 

 

Puheenjohtaja Outi Kurkelan esityksestä asialistalla 36 § 

käsiteltiin § 35. 

 

Selostus 

Toimiva kotihoito Lappiin –hanke on julkaissut Kotihoidon 

käsikirjan. Käsikirja uudistuvan kotihoidon työn suunnittelun ja 

toimeenpanon tueksi on julkaistu. Käsikirja on tarkoitettu etenkin 

ikäihmisten, heidän läheistensä, kuntien henkilöstön, sote- ja 

maakuntasuunnittelijoiden, opetushenkilöstön, järjestöjen ja 

yritysten käyttöön. Käsikirjassa kuvataan kokeilujen kautta tehtyä 

kehitystyötä, tutkimus- ja selvitystyötä, malleja, onnistumisia ja 

haasteita. 

 

Toimiva kotihoito Lappiin –hanke on toimittanut Enontekiön 

vanhusneuvostolle yhden käsikirjan. Käsikirja on toimitettu kunnassa 

lisäksi perusturvajohtaja Annikki Kallioniemelle, kotipalvelun 

molemmille tiimeille sekä kotipalvelun esimies Miia Ahlholmille. 

Käsikirja on luettavissa sähköisenä osoitteessa 

http://www.sosiaalikollega.fi/uutiset/poske/tapahtumat/hankkeet/toim

iva-kotihoito-lappiin/kasikirja  

 

 

 

 

Tiedoksi 

Hyvinvointiltk 

Kunnanhallitus 

 

 

 

 

 

http://www.sosiaalikollega.fi/uutiset/poske/tapahtumat/hankkeet/toimiva-kotihoito-lappiin/kasikirja
http://www.sosiaalikollega.fi/uutiset/poske/tapahtumat/hankkeet/toimiva-kotihoito-lappiin/kasikirja
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VANHUSNEUVOSTO 36 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Puheenjohtaja Outi Kurkelan esityksestä asialistan § 38 käsiteltiin 

§ 36. 

 

Vanhusneuvoston vuoden 2018 budjetti. 

 

Enontekiön kunnanhallitus 173 § 1.9.2018 Enontekiön kunnan 

henkilöstöraportti vuodelta 2017. 

 

Toimiva kotihoito Lappiin hankkeen tulosseminaariin 4.9.2018 

etäyhteydellä osallistuivat vpj Ulla-Maija Syväjärvi, vj Erkki 

Halkosaari, Kotipalvelun lähihoitaja Johanna Kotavuopio ja 

vanhusneuvoston sihteeri Miia Ahlholm.  

 

Lapin Sosiaali- ja terveysturvan syyspäiville 6-7.9 ei 

vanhusneuvostosta ollut osallistujia. Sosiaalitoimen 

vanhustenhuollon henkilöstöstä osallistui yhteensä 5 henkilöä.  

Luppokodin vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo, lähihoitaja 

Kaisa Ruotsalainen ja lähihoitaja Katja Stoor. Kotipalvelusta 

osallistuivat kodinhoitaja Elina Keskitalo ja lähihoitaja Tiina 

Korkalo. 

 

Maakunnallisten vaikuttajatoimielinten verkostoseminaariin 7-8.9 

Saariselällä osallistui vanhusneuvoston vpj. Ulla-Maija Syväjärvi. 

 

Enontekiön kunnanhallitus 162 § 20.8.2018 on päättänyt Enontekiön 

kunnan oheistuksesta sosiaalisen median käyttöön työtehtävissä ja 

vapaa-ajalla.  

 

Enontekiön kunnanhallitus 163 § 20.8.2018 on päättänyt tehostetun 

palveluasumisen yksikön ja palveluasumiseen soveltuvien 

senioriasuntojen rakentamisen aikataulutuksen muuttamisesta.  

 

Kunnanvaltuusto 23 § 3.10.2018 Ikäihmisten tehostetun 

palveluasumisen tilat ja toiminta sekä tulevaisuuden vaihtoehdon 

valinta.  

 

Enontekiön kunnan Voimaa vanhuuteen hankkeessa toteutettiin 20 

tunnin mittainen Vertaisveturikoulutus. Koulutukseen osallistui 9 

henkilöä Hetasta ja Palojoensuusta.  

 

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen ja henkilöstökoordinaattori Matti 

Ikonen tapasivat kotipalvelun asiakkaita ja henkilöstöä 18.10.2018.  
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Hyvinvointilautakunta 82 § 25.10.2018 hyvinvointilautakunnan päätös 

talous- ja toimintasuunnitelmaksi vanhustenhuollon ja 

vammaispalvelujen fysioterapeutin palvelujen osalta v. 2018. 

Hyvinvointilautakunta 86 § 25.10.2018 Kunnan sosiaalitoimen lausunto 

ARA:n avustushakemukseen.  

 

Kirje hyvinvointilautakunnalle 26.9.2018 yhdistyksiltä - 

Ikäihmisille soveltuva kuntosali 

 

Toimiva kotihoito Lappiin – hankkeen koordinoimaan Lapin 

maakunnalliseen vanhusneuvostojen kokoukseen 30.10.2018 

osallistuivat Ulla-Maija Syväjärvi, Onni Niemelä ja sihteeri Miia 

Ahlholm. 

 

Valtakunnalliseen vanhusneuvostopäivään 7.11.2018 osallistuivat Outi 

Kurkela, Ulla-Maija Syväjärvi ja sihteeri Miia Ahlholm. 

 

 

 

Puheenjohtaja Outi Kurkela poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen 

klo. 13.10. Vpj Ulla-Maija Syväjärvi jatkoi puheenjohtajana.  
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Vanhusneuvosto 37 § VANHUSPALVELUSUUNNITELMAN 2014–2017 TOTEUTUMISEN 

ARVIOINTI 

 

Päätös 

Ehdotuksen mukaan. Perusturvajohtaja Annikki Kallioniemen esittelyn 

yhteydessä käytiin aktiivista keskustelua. Annikki Kallioniemi 

kertoi kunnassa kehitettävästä arviointimenetelmästä 

hyvinvointikertomuksen arviointiin liittyen. Arviointiin voidaan 

lisätä erillinen kohta ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman 

arvioinnista. Arviointiraportti esitellään vanhusneuvostolle.  

 

Omaishoidon tuen myöntämiskriteereistä todettiin, että paikalliset 

erityispiirteet tulee huomioida. Todettiin että paikallista 

harkintaa tulisi voida tarvittaessa käyttää ja tämä tulisi näkyä 

kirjattuna kriteereissä. Kyseessä on omaishoidontuen saajan 

kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvästä päätöksestä ja 

toteutumisen seurannasta.  

 

Päätösehdotus (sosiaaliohjaaja) 

Perusturvajohtaja Annikki Kallioniemen esittely 

vanhuspalvelusuunnitelman 2014-2017 toteutumista merkitään tiedoksi.  

 

Selostus 

Vanhusneuvosto on kutsunut perusturvajohtaja Annikki Kallioniemen 

esittelemään vanhuspalvelusuunnitelman (Suunnitelma ikääntyneen 

väestön tukemiseksi) 2014-2017 toteutumista. Suunnitelman 

toteutumisen arviointi perustuu Vanhuspalvelulakiin (Laki 

ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista 2 luku, 5 §), jonka mukaan 

suunnitelman toteutumista on arvioitava valtuustokausittain ja 

raportti toteutumisesta on toimitettava kunnanvaltuustolle 

valtuustokausittain.  

 

 

 

 

Tiedoksi 

Hyvinvointiltk 

Kunnanhallitus 

Kunnanvaltuusto 
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Vanhusneuvosto 38 § VUODEN 2019 TOIMINNAN SUUNNITTELU  

 

Päätös  

Esityksen mukaan, toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys 

pöytäkirjan oheismateriaalina. Kunnanhallitukselle esitetään 

vanhusneuvoston talousarvioon 4100,00€ vuodelle 2019.  

 

Talousarvioesityksen perusteluina, vanhusneuvosto toivoo että 

vanhusneuvoston jäsenet pääsevät osallistumaan alueen suunnittelu- 

ja kehittämistyöhön. Esimerkkeinä tehostetun palveluasumisyksikön 

rakentaminen ja paikallisen muistityön kehittäminen. Huomioitava 

myös, että toimintasuunnitelmavuoden tutustumismatka edellyttää 

enemmän matkustusvaroja.  

 

Vanhusneuvoston puheenjohtaja ja sihteeri sopivat vuoden 2019 

vanhusneuvoston kokousaikatauluista.  

 

Päätösehdotus (sosiaaliohjaaja) 

Vanhusneuvosto suunnittelee vuoden 2019 toiminnan pääpainoalueet ja 

kunnanhallitukselle esitettävän talousarvion.  

Yhteisen keskustelun pohjalta sihteeri valmistelee ja lähettää 

tulevan vuoden toimintasuunnitelman tämän kokouksen pöytäkirjan 

liitteenä. Toimintasuunnitelma hyväksytään vuoden 2019 ensimmäisessä 

kokouksessa. Sihteeri toimittaa talousarvioesityksen 

hallintojohtajalle toimitettavaksi edelleen kunnanhallitukselle.  

 

Vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessa arvioidaan vuoden 2018 

toimintaa ja toimintasuunnitelman toteutumista. Sihteeri kirjaa 

yhteisen arvion toimintakertomukseen.  

 

Selostus 

Vanhusneuvosto on laatinut toimintasuunnitelman ja talousarvion 

vuodelle 2018. Vuoden 2019 osalta laaditaan uusi toimintasuunnitelma 

tai päivitetään edellisen vuoden suunnitelma. Samalla määritellään 

vuoden 2019 talousarvio ja tehdään esitys kunnanhallitukselle.   

 

 

 

Tiedoksi 

Hyvinvointiltk 

Kunnanallitus 
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VANHUSNEUVOSTO 39 § OSALLISTUJIEN ESILLE OTTAMAT ASIAT 

 

Elma Vuontisjärvi: ikäihmisille soveltuva kuntosali tehostetun 

asumispalveluyksikön yhteyteen.  

 

Risten-Rauna Magga: muistisairaiden kuntoutuksessa tärkeää tehdä 

yhteistyötä SámiSosterin kanssa. 

 

Ulla-Maija Syvjärvi: yhteistyö Lapin Muistiyhdistys ry:n kanssa. 

Kutsutaan vanhusneuvoston kokoukseen keväällä 2019.  

 

Ristenrauna Magga: menettely kun haluaa luopua kokouspalkkioista ja 

matkakuluista? 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


