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1. Suunnitelman tausta ja tarkoitus 

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys-

palveluista (980/2012) edellyttää kunnilta vanhuspalvelusuunnitelmaa ikääntyneen väes-

tön tukemiseksi. Suunnitelmassa tulee kuvata toimenpiteet ikääntyneen väestön hyvin-

voinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden 

henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. 

Suunnittelussa tulee painottua kotona asumista ja kuntotutumista edistävät toimenpiteet. 

Suunnitelma laaditaan osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy 

kunnanvaltuusto ja se tarkistetaan valtuustokausittain.  

 

Suunnitelman arvioinnin kohteet: 

1. Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tila, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palve-

lujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palvelutarpeeseen vaikuttavia 

tekijöitä; 

2. Määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäi-

sen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen 

määrän ja laadun kehittämiseksi; 

3. Määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden 

toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden 

toteuttamiseksi; 

4. Määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 

toteuttamisessa; 

5. Määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen ta-

hojen kanssa.  

 

Suunnitelma on laadittu paikallisella ja alueellisella poikkisektorisella yhteistyöllä kunnan 

eri toimialojen, luottamuselinten, vaikuttajaelinten (vanhusneuvosto), perusterveydenhuol-

lon, järjestötoimijoiden ja saamelaiskäräjien kanssa. Suunnitelman lopussa esitetty hyvin-

vointi- ja toimenpidesuunnitelma vuosille 2019–2021 (Liite 1) on laadittu tasapainotetun 

tuloskortin (BSC) mukaisesti kunnan kolmeen ydinprosessiin; hyvinvointi-, elinvoima- ja 

johtaminen. Suunnitelma on toteutettu osana vanhustenhuollon palvelupäällikkö Miia Ahl-

holmin hyvinvointialojen johtamisen YAMK opintoja.  
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Suomen väestö ikääntyy. Ikärakenteen muutokset näkyvät työikäisten ja lasten määrä vä-

henemisenä samalla kun ikääntyneen väestön määrä kasvaa. Ennusteiden mukaan iäk-

käiden määrä kasvaa voimakkaimmin erityisesti vanhimmissa ikäryhmissä. Väestön ikära-

kenteen muutoksen myötä yhteiskunnan on mukauduttava laaja-alaisesti entistä iäk-

käämmän väestön tarpeisiin. Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja palvelujen turvaaminen 

edellyttää kunnilta myönteistä ikääntymispolitiikkaa ja sitoutumista kaikilla päätöksenteon 

tasoilla. Tuleva sote- ja maakuntauudistus muuttaa kuntien roolia ja toimintaa palveluiden 

järjestäjästä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjän rooliin.  

Kuntalain (410/2015) tavoitteet ovat kuntalaisten hyvinvoinnin, palveluiden ja alueen elin-

voiman edistämisessä sekä kuntalaisten oikeudessa osallistua ja vaikuttaa kunnan toimin-

taan.  Lain tarkoituksena on myös edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja talou-

dellista kestävyyttä. (Kuntalaki 410/2015 1 §.) Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen 

Kuntaliitto ovat antaneet ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevia laatusuosituksia vuodes-

ta 2011 alkaen. Vuonna 2017 uusitun suosituksen tarkoituksena on antaa tukea kuntien ja 

maakuntien päättäjille ja johdolle palvelujen uudistamis- ja arviointityöhön.  

Maakunta- ja soteuudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy 

tämänhetkisen tiedon mukaan maakunnille 1.1.2021. Tämä tarkoittaa, että kunnan lakisää-

teinen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2021 alusta Enonte-

kiön kunnalta Lapin maakunnalle. Maakunnat vastaavat tulevaisuudessa sosiaali- ja ter-

veyspalveluiden lisäksi alueellisesta kehittämisestä, ympäristöterveydenhuollosta, työ- ja 

elinkeinopalveluista, pelastustoimesta, maaseudun kehittämisestä ja lomituspalveluista 

sekä tienpidosta ja liikennejärjestelmäsuunnittelusta. 

Uudistamalla hallintoa ja organisaatioita luodaan edellytykset vaikuttavampiin ja tehok-

kaampiin toimintatapoihin. Palvelujen järjestämisen ja rahoituksen siirtämisen tavoitteena 

on pyrkimys tuottaa palvelut tehokkaasti ja yhdenvertaisesti kaikille. Jatkossa maakunnat 

pystyvät kohdentamaan resursseja ja palveluita alueellisten tarpeiden mukaan. Muutoksilla 

on mittavat vaikutukset valtakunnan tasolla, mutta erityisesti pieniin pohjoisen alueen kun-

tiin.  
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2. Enontekiö ikäihmisten asuin- ja toimintaympäristönä 
 

Enontekiö on Lapin maakunnassa, Suomen käsivarressa ja kolmen valtakunnan rajalla 

sijaitseva kunta. Rajanaapureina ovat Norja ja Ruotsi, rajakuntina Inari, Kittilä ja Muonio. 

Enontekiö on ympäristönä ainutlaatuinen. Kunnan ainutlaatuisuus rakentuu monelta osin 

luonnosta. Enontekiöllä sijaitsee Suomen kaikki yli tuhat metriset tunturit. Ilma ja vesistö 

ovat Euroopan puhtaimpia, revontulinäkymät Euroopan parhaimpia. Enontekiö on saame-

laisalueen kunta, eli elämme monikulttuurisessa ympäristössä. 

Lapin maakunta 

 

 

Kuvio 1. Enontekiön sijoittuminen Lapin maakunnassa 

 

Pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen ohella kunnan haasteena ovat edelleen väestön 

väheneminen ja ikääntyminen, työttömyys, työpaikkojen säilyttäminen, uusien työpaikkojen 

luominen sekä osaavan henkilöstön rekrytointi ja pysyvyys. Kunta pyrkii kaikin keinoin 

edistämään aktiivista elinvoimapolitiikkaa. Kunnan elinvoimaisuuden lähtökohtina ovat jat-

kuva uudistuminen sekä hyvinvoivat kuntalaiset. Kunta tarvitsee elinvoiman rakentamises-

sa aktiivisia kuntalaisia, järjestöjä, vapaaehtoistoimintaa, yrityksiä sekä muita sidosryhmiä.  

Kunnan tavoitteena on parantaa toiminnan tuottavuutta ja tuloksellisuutta mm. tehostamal-

la toiminnan ja prosessien suunnittelua sekä panostamalla esimiestyön ja johtamisen ke-
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hittämiseen. Tuottavuutta voidaan parantaa henkilöstösuunnittelun, osaamisen kehittämi-

sen, innovaatioiden sekä teknologian hyödyntämisen avulla. Digitalisaatio avaa uusia 

mahdollisuuksia kunnan toimintaan. Ikääntyvien työikäisten ja ikäihmisten hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämiseen voidaan vaikuttaa kustannustehokkaasti myös panostamalla en-

naltaehkäiseviin työmenetelmiin, oikea-aikaiseen ja riittävään asiakasohjaukseen ja neu-

vontaan sekä palveluihin. Ennakoinnin ja kehittämisen edellytyksinä voidaan pitää suunni-

telmallista toimeenpanoa ja arviointia, hyvää yhteistyötä eri sidosryhmien ja verkostojen 

kanssa sekä monikanavaisen viestinnän hyödyntämistä.  

 

 

  

Kuvio 2. Esimerkkejä etäisyyksistä Enontekiön kuntakeskus Hetasta ja pohjoisimmasta 

kylästä, Kilpisjärveltä tarkasteltuna. 

3. Kuntastrategia ohjaa enontekiöläisten ikäihmisten hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämistä 

 

Enontekiön kunnan tärkein asiakirja on kunnanvaltuuston joulukuussa 2017 hyväksymä 

”Met tehemä yhessä” kuntastrategia vuoteen 2025. Kuntastrategia osoittaa kaikille kunta-

laisille, yrityksille, yhdistyksille, vapaa-ajan asukkaille ja matkailijoille mihin suuntaan kun-

nan toimintaa kehitetään ja johdetaan. Enontekiön kuntastrategia on arvoperustainen. Tär-
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keimmät ydinarvot ovat luonto, terveys ja yhteistyö. Näiden keskeisimpien arvojen ympäril-

le rakentuu kunnan toiminnan kehittäminen.  

Strategia toimii sekä perustana että johtamisen välineenä vuosittaisille talousarvioille ja 

toimintasuunnitelmille. Kuntastrategia perustuu ydinarvojen ohella toimintaympäristön ku-

vaukseen ja jäsentelyyn, kuntalain määrittämiin tehtäviin sekä kunnassa oleviin voimava-

roihin. Enontekiön kuntastrategian tärkeimmäksi tavoitteeksi on nostettu hyvinvoiva 

enontekiöläinen.  

4. Enontekiöläisten vanhuseläkeikäisten määrä ja kehitys 
 

Enontekiöllä yli 64-vuotiaiden % osuus väestöstä on ollut kasvusuuntainen pitkään. Vii-

meisen kymmenen vuoden tarkastelujaksolla vuonna 2007 % osuus oli 17,8 % ja vuonna 

2017 edelleen kasvua, 26,1 %. Koko maan vastaava luku vuoden 2017 osalta oli 21,4 %.  

Taulukko 1. Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, prosenttiosuudet ajanjaksolla 1987–2017. 

 

Taulukko 2. (sivu 9). Tilastokeskuksen väestöennuste vuodelta 2015 kertoo 65 vuotta täyt-

täneiden enontekiöläisten määrän kehityksestä vuosina 2020–2040. Väestöennuste 2015 

muuttujina ovat alue, vuosi, sukupuoli ja ikä. Taulukossa ovat yhteenlaskettuina molemmat 

sukupuolet.  
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Väestöennuste 2015 muuttujina alue, vuosi, sukupuoli ja ikä 

  
Molemmat sukupuolet 

65 - 

Enontekiö 

2020 569 

2030 680 

2040 678 

 

Taulukko 3. alla vertailee Lapin maakunnan ja Enontekiön kunnan väestöennustetta vuo-

teen 2040 (Tilastokeskus 2015). Muuttujina alue, vuosi, molemmat sukupuolet ja väes-

tönmuutos. Nyt kun Lapin maakunnan ja Enontekiön kunnan osalta on käytettävissä vuo-

den 2018 lopulliset väkilukutiedot, nähdään että ennustetieto on molemmissa vertailuissa 

todellista väkilukua korkeampi. Enontekiöllä väestön määrän ennustetaan olevan hieman 

kasvusuuntainen, kun taas Lapin maakunnan osalta väkiluku nousee hieman vuoteen 

2020, jonka jälkeen hieman laskua vuosien 2020-2040 tarkasteluvälillä.   

Vuosi 2018 todelli-
nen tieto 

2018 ennuste 2020 ennuste 2030 ennuste 2040 ennuste 

Lappi 178 530 180 045 179 500 177 642 175 166 

Enontekiö 1 856 1 910 1 926 2 001 2 009 

Kasvua %   3,77 % 3,89 %  0,40 % 

 

Taulukoiden 2 ja 3 väestöennusteiden mukaan vuonna 2020 noin 30 % (29,79 %) enonte-

kiöläisistä on vanhuuseläkeikäisiä eli yli 65-vuotiaita ja vuonna 2030 lähes 34 % (33,98 %) 

on saavuttanut 65 vuoden iän.  

Taulukko 4. Ikäihmisten määrä eri kylissä sekä kyläkohtaiset kokonaisasukasluvut posti-

numeroiden mukaan (Tilastokeskus).  

Asukasrakenne 2016   

  

 
65–69 

vuotiaat 
 

70–74 
vuotiaat 

75–79 
vuotiaat 

80–84 
vuotiaat 

85 vuotta 
täyttäneet 

 
65v- 
yht. 

 
Asukaat 

yht. 

99400 Enontekiö Keskus 74 43 32 11 23 183 689 

99410 Vuontisjärvi  12 10 3 3 2 30 109 

99420 Peltovuoma 14 4 8 2 5 33 167 

99430 Nunnanen 11 4 7 3 2 27 79 

99440 Leppäjärvi  17 8 11 3 2 41 146 

99450 Palojoensuu- 
Kuttanen  

 
22 

 
15 

 
7 

 
5 

 
4 

 
53 

 
104 

99460 Kuttanen 3 4 1 2 1 11 59 
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Asukasrakenne 2016   

  

 
65–69 

vuotiaat 
 

70–74 
vuotiaat 

75–79 
vuotiaat 

80–84 
vuotiaat 

85 vuotta 
täyttäneet 

 
65v- 
yht. 

 
Asukaat 

yht. 

99470 Karesuvanto  26 8 8 11 5 58 272 

99490 Kilpisjärvi  9 6 3 2 0 20 158 

 

Ikäihmiset sijoittuvat suhteellisen tasaisesti Enontekiön kyliin, kuitenkin niin että kuntakes-

kus Hetassa asuu selkeästi enemmistö ikäihmistä.  

Enontekiöllä asuvien saamelaisten lukumäärä Saamelaiskäräjien vuoden 2015 vaaleissa 

oli yhteensä 430. Vanhuseläkeikäisiä heistä oli yhteensä 98, eli 22,79 %.  

Taulukko 5. Saamelaisten vanhuseläkeikäisten lukumäärä vuoden 2015 Saamelaiskärä-

jien vaaleissa.  

65-74 vuotiaat 75-84 vuotiaat 85- vuotiaat Yhteensä 

50 32 16 98 

 

Kunnassa asuu tulevaisuudessa enenevässä määrin pääosin työelämän ulkopuolella ole-

via, virkeitä kolmasikäläisiä. Monet haluavat toimia yhteisön hyväksi yhdistyksissä ja pää-

töksentekoon osallistumalla. Useimmilla on ostovoimaa työeläkkeiden ansiosta.   

Toisaalta palveluja tarvitsevien osuus kasvaa. Tämä on jo nähtävissä kotipalveluissa, jos-

sa palvelutarve on viimeisten vuosien aikana lisääntynyt. Säännöllisen kotipalvelun piirissä 

olevien asiakkaiden hoitoisuus on noussut ja tarvittavien palveluiden tuntimäärä on kasva-

nut asiakaskohtaisessa tarkastelussa. On myös arvioitu, että noin viidennes (20 %) yli 75.-

vuotiaista tarvitsee julkisia hoiva- ja huolenpitopalveluja.  Palvelun tarve keskittyy usein 

viimeisiin elinvuosiin.  

Taulukko 6. Yli 75-vuotiaiden enontekiöläisten määrä väestöennusteen mukaan (Tilasto-

keskus).  

Väestöennuste 2015 muuttujina alue, vuosi, sukupuoli ja ikä 

 

Molemmat sukupuolet 

75 - 

Enontekiö 

2020 200 

2030 360 

2040 418 
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Väestöennusteen mukaisella ikärakenteella hoiva- ja huolenpitopalvelujen piirissä olisi 75 

vuotta täyttäneistä; 

v. 2020 40 henkilöä,  

v. 2030 72 henkilöä ja  

v. 2040 84 henkilöä  

Kunnan palvelut uhkaavat vähentyä, jos asukasmäärä ja samalla työelämässä mukana 

olevan väestön määrä pienenee. Uhkana voi olla lisääntynyt turvattomuus, kun kylässä tai 

seudulla asuu paljon vanhuksia. Ikäihmisten käyttämät julkiset ja yksityiset palvelut tarvit-

sevat työvoimaa. Enontekiön kunnanvaltuusto onkin asettanut tavoitteeksi työikäisten 

määrän kasvattamisen kunnassa.   

5. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja ennaltaehkäisevän toiminnan 
vahvistaminen 

 

Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kunnan keskeisempiä tehtäviä. 

Terveydenhuoltolain (1326/2010 § 12) mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa ter-

veyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palve-

luissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kunta-

laisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava val-

tuustolle vuosittain. Tämän lisäksi valtuustolle valmistellaan kerran valtuustokaudessa laa-

jempi hyvinvointikertomus. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikalli-

siin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, 

määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hy-

vinvointi- ja terveysosoittimia. 

Enontekiön vuosiraportissa on tarkasteltu enontekiöläisten hyvinvointia vuonna 2017 sekä 

arvioitu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteitä vuoden 2017 sekä vuoden 

2018 aikana. Hyvinvoinnin tilaa on arvioitu tilastotiedon sekä kuntalaiskyselyn avulla.  

Yhteistyö järjestöjen ja yhdistysten kanssa korostuu. Kunnassa arvioidaan ja huomioidaan 

avustusten kohdentamista talousarviossa siten, että hyvinvointia edistävää työtä tuetaan 

avustuksilla. Kunta tiedottaa haettavista avustuksista eri mediakanavissa. Yhdistysasiakir-

ja ja yhdistyssopimukset määrittelevät kunnan ja yhdistysten yhteistyön pelisäännöt. Yh-

densuuntaiseen toimintaan päästään vahvistamalla viranhaltijoiden ja luottamushenkilöi-

den yhteistyötä, hyvällä johtoryhmätyöskentelyllä, toimivalla kunnan hyvinvoinnin ja ter-
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veyden edistämistyöllä, kunta-, yritys-, ja yhdistysfoorumeissa sekä ikäihmisten liikunta-

raadissa. 

Tutkimusten mukaan iäkkäät hyötyvät sekä henkilökohtaisesta että ryhmämuotoisesta lii-

kuntaneuvonnasta. Ohjatut liikuntatoiminnot on todettu vaikuttaviksi aktiivisuuden lisääjiksi. 

Usein aktiivisuus kaipaa saman henkistä kaveria. Voima- ja tasapainoharjoittelu on pys-

tyssä pysymisen edellytys. Useammat ikäihmiset pääsevät harjoittelemaan voima- ja tasa-

painoharjoittelua, kun kunta panostaa suunnitelmakauden aikana ikäystävälliseen, erityis-

ryhmät huomioivaan kuntosaliin. 

Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen ohjelma on edistänyt vuosia kotona asuvien, toimintaky-

vyltään heikentyneiden ikäihmisten liikunnallista toimintaa yhdessä kuntien ja järjestöjen 

kanssa. Kehittämiskohteina ovat olleet toimivat terveysliikuntakäytännöt ja niiden levittä-

minen. Enontekiön kunta on valittu Voimaa vanhuuteen ohjelmaan vuosille 2017-2019. 

Kunnassa on pidetty luottamushenkilöt, ikäihmiset sekä eri ammattihenkilöt kokoava liikun-

taraati, koulutettu 5 voima- ja tasapainoharjoittelun (VoiTas) ohjaajaa, joista 1 fysiotera-

peutti. Lisäksi 4 henkilöä on kouluttautunut senioritanssiohjaajiksi. VoiTas koulutetut ovat 

kouluttaneet 9 vertaisveturia, joiden avulla toivotaan kylissä käynnistyvän ikäihmisten ryh-

mämuotoista liikuntatoimintaa. Poikkisektorisena yhteistyönä on järjestetty toiminnalliset 

hyvinvointipäivät Peltovuomassa ja Palojoensuussa. Koulutuksen kautta on haettu osaa-

mista mm. iäkkäiden liikuntaneuvontaan. Vuoden 2019 yhteistyösuunnitelmaa laaditaan, 

juurruttamiskäytänteitä mietitään. Hankkeen kokonaisvaikuttavuutta arvioidaan hankkeen 

päätyttyä. Valtakunnallisesti Voimaa vanhuuteen ohjelman tulokset ovat olleet hyviä.  

Suunnitelmakauden aikana tehostetaan kokonaisvaltaista ennaltaehkäisevää työtä käyn-

nistämällä seniorineuvolatoiminnan suunnittelu- ja kehittämistyö sekä toiminta yhteistyössä 

LSHP:n perusterveydenhuollon kanssa. 

6. Asiakas- ja palveluohjaus 
 

Palveluohjauksella tarkoitetaan asiakaslähtöistä ohjausta asiakkaiden yksilöllisten tarpei-

den mukaan. Enontekiön sosiaalitoimessa ei ole erikseen pelkästään asiakas- ja palve-

luohjaukseen nimettyä työntekijää. Palveluneuvonta ja asiakasohjaus toteutuvat yhtey-

denottojen perusteella pääosin vanhustenhuollon palvelupäällikön työpanoksella. 

Valtakunnallinen kärkihanke; kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäis-

ten omaishoitoa (I&O-kärkihanke) on kehittänyt maakunnallisesti yhtenäistä asiakas- ja 
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palveluohjausta. Tulevan Lapin maakunnan tavoitteena on järjestää asiakas- ja palveluoh-

jausta keskitetysti.  

Palvelutarpeen arvioinnissa tullaan käyttämään yhtenäisiä ja luotettavia arvioinnin välineitä 

eri ammattilaisten osaamista hyödyntäen. Asiakkaille annetaan palvelupäätökset maakun-

nallisesti yhtenäisiin kriteereihin perustuen. Asiakassuunnitelma laaditaan yhteistyössä 

asiakkaan, hänen läheistensä sekä palveluun osallistuvien muiden tahojen kanssa. Enon-

tekiön kunta on ollut mukana hankkeessa. Kunnan tavoitteena on ottaa maakunnallisesti 

yhtenäiset kriteerit käyttöön vuoden 2019 aikana.  

Enontekiön kunta on ostanut kokeiluluonteisesti kesäkuusta 2018 alkaen Kelan asiointi-

palveluna ohjausta ja neuvontaa saamelaisten sosiaali- ja terveysjärjestö SámiSosterilta. 

Palvelua tuotetaan kerran viikossa, torstaisin klo. 9-15 välisenä aikana SámiSosterin tilois-

sa Luovatuvalla. Asiointipiste avustaa lomakkeiden tulostamisessa, täyttämisessä sekä 

hakulomakkeiden ja asiakirjojen postittamisessa. Asiointipalvelun jatkumisesta neuvotel-

laan SámiSosterin kanssa.  

7. Ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytila ja kehittämistavoitteet 
 

Ikäihmisten lakisääteiset palvelut muodostuvat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. 

Sosiaalihuollon palveluista vastaa Enontekiön kunta ja perusterveydenhuollon palvelut 

siirtyivät Lapin sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle 1.10.2017 alkaen.  

Saamelaisilla on oikeus saada omakielisiä ja omakulttuurisia palveluita. Enontekiön kun-

nan vanhustenhuollossa saamenkielisiä palveluita on suhteellisen hyvin saatavilla. Kunta 

pyrkii tukemaan henkilöstön saamenkielen osaamista mahdollistamalla palkalliset opinto-

vapaat saamenkielen opiskelua varten. Kunta tekee sosiaali- ja terveyspalveluissa tiivistä 

yhteistyötä SámiSoster ry:n kanssa. SámiSoster on valtakunnallinen sosiaali- ja terveys-

alan yhdistys, jonka tarkoituksena on valvoa, ylläpitää ja edistää saamelaisten asemaa ja 

oikeuksia alkuperäiskansana sosiaali- ja terveysalalla sekä hyvinvoinnin ja saamelaiskult-

tuurin aloilla.  

SámiSoster ry:llä työskentelee Enontekiöllä 4 työntekijää, joista 3 toimii vanhustenhuollos-

sa. SamiSoster ry:n toimintamuotoina ovat arkipäivisin ikäihmisten matalan kynnyksen 

kohtaamispaikka- toiminta Hetassa, toimintakykyä ja sosiaalista kanssakäymistä tukeva 

ryhmätoiminta Hetassa, Karesuvannossa ja Peltovuomassa sekä erikseen muistioireisille 

säännölliset muistelupiirit Hetassa ja Karesuvannossa. Lisäksi kotona asumista tukevana 

toimintana on järjestölähtöinen kotikäyntityö. 
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Taulukossa 7. kuvataan 75 vuotta täyttäneiden nykytilaa Enontekiöllä verrattuna valtakun-

nallisiin laatusuosituksiin. Vertailussa on käytetty vuoden 2017 tietoja.  

Taulukko 7. Palvelut Enontekiön sosiaalipalveluissa 75 vuotta täyttäneiden ikäihmisten 

palvelujen laatusuositukseen verrattuna vuoden 2017 tietojen mukaan (THL). 

Vuosi 2017 Yli 75 vuoti-
aat  
kunnassa 

75 vuotta täyttä-
neet asiakkaat 
ja % osuus 

Suositus palve-
luiden piirissä 
olevista 75 
vuotta täyttä-
neistä  

Suosituksen 
mukainen asia-
kasmäärä  

Kotipalvelu 173 39 (22,5%) 13–14 %  24 

Omaishoidontuki  173 18 (10,4%)  5-6 %  10 

Laitoshoito van-
hainkoti ja pitkä-
aikainen vuode-
osastohoito 

173 21 (12,1%),  
18 vanhainko-
dissa, 3 vuode-
osastolla 

1 % 2 

Tehostettu palve-
luasuminen  

173 1 (0,6%) 
ostopalvelu-
paikka (muualla) 

5-6 %  7-8  

 

Vuonna 2017 Enontekiön kotipalvelussa oli 75 vuotta täyttäneitä säännöllisen kotipalvelun 

asiakkaita 39, eli 22,5 %. Asiakkuuksien määrä on korkea siitäkin huolimatta, että valta-

kunnalliset tavoitteet ovat kotona asumisen tukemisessa ja kotiin annettavien palvelujen 

kehittämisessä. Korkeampaa asiakasmäärää selittäviksi tekijöiksi arvioidaan asiakkaiden 

niukat tukiverkostot, yksinasuminen, pitkät välimatkat, kuljetuspalveluiden käytettävyyden 

rajoitteet sekä yksityisten palveluntarjoajien vähäisyys. Kotipalvelua on ollut kokonaisuute-

na hyvin saatavilla.  

Omaishoidontuen piirissä olevien, 75 vuotta täyttäneiden määrään vaikuttavina tekijöinä 

ovat mm. korkea halukkuus hoitaa iäkästä puolisoa sekä toisaalta keskitasoa alhaisempi 

tulotaso, jolloin ulkopuolisen avun hankkiminen vaikeutuu.  

Valtakunnallisina tavoitteina ovat kotona asumisen tukemisen ja kotiin annettavien palvelu-

jen kehittämisen ohella laitoshoidon vähentäminen. Enontekiöllä laitoshoidon osuus ylittää 

suositukset reilusti, mutta tätä selittää se, että kunnassa ei tällä hetkellä ole ympärivuoro-

kautista tehostettua palveluasumista. Yksityisten palveluiden tarjonta on vielä vähäistä, 

joskin kehityssuunta on positiivinen.  

Ikäihmisen palvelukokonaisuudessa olisi tärkeää siirtää painopiste hoito- ja sairaanhoito-

keskeisyydestä asiakaslähtöiseen, voimavarakeskeiseen, ikäihmisten normaalin elämän 

tukemiseen. Maakunta- ja soteuudistuksen tavoitteina ovat mm. eriarvoisuuden vähentä-
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minen ja tasavertaisten palveluiden saatavuus. Huolena on, miten pienten kuntien tarpeet 

ja erityispiirteet tulevat huomioiduiksi. Enontekiön keskeisimpiä erityispiirteitä ovat pieni 

väestöpohja, pitkät välimatkat ja saavutettavuus, matala tulotaso, saamelaisuus, kaksikie-

lisyys ja monikulttuurisuus, lähipalveluiden turvaaminen sekä osaavan henkilöstön rekry-

tointi ja pysyvyys.  

7.1 Kotiin annettavat palvelut 
 

7.1.1 Tukipalvelut 
 

Sosiaalihuoltolain mukaiset tukipalvelut ovat ensisijaisia kotona asumista tukevia palvelui-

ta. Enontekiön kunnan tukipalveluihin kuuluvat ateriapalvelu, turvapuhelin- ja ovihälytin, 

kauppa-asiointi, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu, siivous sekä pyykki-, sauna ja 

asiointipalvelu Ounasmajojen asumispalveluyksikössä.  

7.1.2 Kotipalvelu ja kotisairaanhoito 
 

Kotipalvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 § mukaista asumiseen, hoi-

toon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin 

sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai 

niissä avustamista. Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-, vaatehuolto-, 

sauna- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Annettava 

palvelu on palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaista säännöllistä tai tilapäistä palvelua asi-

akkaan asuinpaikassa, kotona tai siihen verrattavassa paikassa. Kotipalvelun asiakkuuksia 

oli vuonna 2017 yhteensä 52, joista 11 oli saamelaisia asiakkaita. Kunnassa on saatavana 

saamenkielistä kotipalvelua Saamelaiskäräjien myöntämän erityisvaltionavustuksen turvin.  

Kaikista asiakkaista 65 vuotta täyttäneitä oli 43, eli 83 % säännöllisen kotipalvelun asiak-

kaista oli vanhuseläkeikäisiä. Kotipalvelua hakeneille, kriteerit täyttäville asiakkaille on pys-

tytty tarjoamaan palveluita. Kotipalveluhenkilöstö tuottaa palvelut myös perhetyöhön sekä 

lapsiperheiden kotipalveluun. Lapsiperheiden palvelua on annettu yhteensä 5 talouteen 

(saamelaisiin ja suomalaisiin perheisiin) vuonna 2017.  

Kunnan tuottamiin kotiin annettaviin palveluihin kohdistuvaa asiakaskyselyä ei ole tehty 

viime vuosina säännöllisesti. Edellinen kysely on toteutettu vuonna 2015. Asiakkailta, lä-

heisiltä ja yhteistyökumppaneilta saadun palautteen mukaan kotipalvelun tuottamiin palve-

luihin ja laatuun ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä.  
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Taulukko 8. Vakinaisen kotipalveluhenkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2018.  

Henkilöstö Määrä 

Vanhustenhuollon palvelupäällikkö  1 

Lähihoitaja  6,5 

Saamenkielinen lähihoitaja 1 

Kodinhoitaja 1,5 

Veahkki, saamenkielinen kotiavustaja 1 

 Yhteensä 11 

 

Enontekiön kotipalvelussa oli vuonna 2018 vakinaisessa virka- tai työsuhteessa yhteensä 

11 työntekijää. 

SHL:n mukaisessa kotipalvelussa on kaksi tiimiä, Hetan tiimi ja Karesuvannon tiimi. Hetan 

tiimi työskentelee Ounasmajojen asumispalveluyksikössä, kuntakeskus Hetassa, itäkylissä 

(Vuontisjärvi, Peltovuoma, Nunnanen, Ylikyrö) sekä Leppäjärvi-Palojärvi-Näkkälä alueella 

ja Palojoensuussa. Karesuvannon tiimin tehtäväkenttänä on käsivarren alue aina Palojo-

ensuuhun asti. Asiakas- ja palvelutarpeen mukaan henkilöstö liikkuu koko kunnan alueella.  

Esimiehen työpiste on kunnan virastotalolla. Kotipalvelun kokonaisuudesta vastaa vanhus-

tenhuollon palvelupäällikkö.  

Kotipalvelun tulosidonnaiset asiakasmaksut vuonna 2018 määräytyivät hyvinvointilauta-

kunnan 18.1.2018, 5 § antaman päätöksen mukaisesti. Kotipalvelun todellinen tuntihinta 

oli vuonna 2018, 61,87€ (vuonna 2017, 54,47€). 

Kotisairaanhoitoa järjestetään terveydenhuoltolain 25 §:n nojalla. Enontekiöllä kotisairaan-

hoitoa toteuttaa osa-aikaisesti 5 työntekijää; 1 perushoitaja, 1 sairaanhoitaja ja 3 tervey-

denhoitajaa, joista 1 osa-aikaisena saamenkielisenä terveydenhoitajana. Kotisairaanhoi-

don henkilöstöstä 2 toimii pääsääntöisesti käsivarren alueella Kilpisjärveltä Palojoensuu-

hun ja 3 kuntakeskus Hetassa, itäkylissä; Vuontisjärvi, Peltovuoma, Nunnanen, Ylikyrö 

sekä Leppäjärvi-Palojärvi-Näkkälä alueella ja Palojoensuuhuun kylässä. Kotipalvelun ja 

kotisairaanhoidon henkilöstö ovat tiiviillä yhteistyöllä kotiin vietävien palveluiden keskei-

simmät toimijat. Enontekiön perusterveydenhuollossa toimii 1 kokoaikainen fysioterapeutti, 

toimintakenttänä koko kunnan alue. Fysioterapeutin työpanos on merkittävä ikäihmisten 

kotona asumisen tukemisessa sekä ammattihenkilöstön ohjauksessa. Lisäksi LSHP:n 

päihde- ja mielenterveyspalveluista saadaan tarvittaessa psykologin ja psykiatrisen sai-

raanhoitajan tukea.  
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Vuonna 2017 LSHP:n perusterveydenhuollossa kotisairaanhoidon piirissä oli 24 asiakasta, 

joista suurin osa oli ikäihmisiä. Määrä on väestöpohjaan ja muihin kuntiin verrattuna suuri. 

Asiakkuuksien suurta määrää selittää sivukylillä asuvat ikäihmiset, joilla on huonojen kul-

kuyhteyksien vuoksi vaikeuksia tulla kuntakeskus Hettaan laboratorioon näytteenottoon. 

Toimiva kotihoito Lappiin – monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen hankkeessa 

(2016-2018) on kehitetty monipuolisesti maakunnallista kotona asumisen tukemista sekä 

kotihoidon toimintamalleja. Enontekiön kunnassa on tavoitteena ottaa hankkeessa valmis-

tellut maakunnalliset kotihoidon kriteerit sekä maakunnallinen RAI arviointialusta käyttöön 

vuoden 2019 aikana. Kotona asumista tukevaa arki- ja kotikuntoutusta kehitetään suunni-

telmakauden aikana tavoitteellisesti paikalliset erityispiirteet huomioiden.  

7.1.3 Omaishoidon tuki 
 

Omaishoidontuen myöntäminen perustuu lakiin omaishoidontuesta. Omaishoidontuki 

muodostuu hoitajalle annettavasta palkkiosta, vapaapäivistä (2-3 pv/kk) sekä moniamma-

tillisesti sovituista ja kirjatuista palveluista. Vapaapäivät järjestetään pääsääntöisesti lyhyt-

aikaishoitona vanhainkoti Luppokodilla tai läheislomituksen turvin.  

Omaishoidontuen tavoitteena on mahdollistaa hoidettavan kotona asuminen ja siellä an-

nettava hoiva, hoito ja kuntoutus. Enontekiöllä omaishoito mahdollistaa omassa kotikyläs-

sä asumisen sekä omakulttuurisen ja omakielisen tuen. Omaishoidontukea on myönnetty 

pääasiassa henkilöille, joiden mahdollista siirtymistä ympärivuorokautiseen hoitoon asu-

mis- tai laitosyksikköön on voitu siirtää omaishoidon tuen avulla sekä lapsille, joilla omais-

hoidontuen myöntämisessä on huomioidu vammaisuuden tuottamat haitat ja hoidon ja 

huolenpidon tarve ja sitovuus sekä kotona että kodin ulkopuolella. Omaishoidontuessa 

hoitoisuutta on arvioitu RAVA-toimintakykymittarilla ja Omaishoitajat ja läheiset-liiton toi-

mintakykymittarilla. Rava-mittaria voi käyttää vain yli 65-vuotiaiden toimintakyvyn arvioin-

nissa. Omaishoitajaliiton mittari kartoittaa toimintakykyä laajemmalti huomioiden kokonais-

tilanteen ja hoidon sitovuuden sekä omaishoitajan tilanteen ja tuen tarpeen ja se soveltuu 

eri-ikäisille hoidettaville. Vuoden 2019 aikana myös omaishoidon tarpeen arvioinnissa tul-

laan ottamaan käyttöön maakunnallinen RAI arviointialusta. Omaishoidon tuen myöntämi-

sestä vastaa saamenkielinen sosiaalityöntekijä.  

Enontekiöllä omaishoidon tuen piirissä vuonna 2017 oli 34 henkilöä, joista vanhuseläke-

ikäisten määrä oli 22 henkilöä, eli 64,7 % omaishoidon tuen piirissä olevista on saavutta-

nut vanhuseläkeiän. Omaishoidon tukeen vuosittainen talousarviovaraus ei ole mahdollis-

tanut omaishoidon tuen myöntämistä kaikille hakijoille hakuvuoden aikana.  
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Valtakunnallinen kärkihanke; kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäis-

ten omaishoitoa (I&O-kärkihanke) on valmistellut yhteistyössä Lapin kuntien kanssa maa-

kunnallisesti yhtenäisiä omaishoidon tuen myöntämiskriteereitä. Tulevan Lapin maakun-

nan tavoitteena on myöntää omaishoidon tukea maakunnallisten kriteereiden ja mittaristo-

jen mukaan. Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 22.8.2018 päättänyt omaishoidon 

tuen maakunnallisten kriteereiden käyttöönotosta 1.1.2019 alkaen. Käyttöönoton siirtymä-

vaihe toteutetaan niin, että kaikkien omaishoidontuen piirissä olevien sopimukset on tarkis-

tettu uusien perusteiden mukaisiksi 1.3.2019 mennessä.  

7.2 Asumispalvelut ja laitoshoito 
 

7.2.1 Palveluasuminen 
 

Palveluasuminen järjestetään Ounasmajojen asumispalveluyksikössä. Yksikössä on tällä 

hetkellä asiakkaiden käytettävissä 16 asuntoa, yksi kaksio (60m2) ja 15 yksiötä (30m2). 

Yksi yksiö on kotipalveluhenkilöstön sosiaali- ja toimistotilana 31.12.2019 saakka ARA:n 

määräaikaisella käyttötarkoituksen muutospäätöksellä. Asumispalvelut järjestetään Hetan 

kotipalvelutiimiin tukemana kaikkina viikonpäivinä klo. 7.00-21.00 välillä. Luppokodin hen-

kilöstö vastaa yöaikaisesta avusta tarpeen mukaan. Säännöllisen yöaikaisen avun tar-

peessa olevia asumispalveluasiakkaita on ollut keskimäärin 3.  

Asumispalveluiden käyttöaste oli 100% vuonna 2017. Asumispalveluasuntoa odottavia ja 

kriteerit täyttäviä on ollut satunnaisesti yksittäisiä henkilöitä. Senioriasumisen lisääminen 

lähivuosien aikana tulee vastaamaan ikäihmisten tarpeeseen päästä lähemmäs arjen pal-

veluita.  

Ounasmajojen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Kiinteistöyhtiö Hetanrannan vuokrarivi-

talo, jossa on neljä kaksiota. Hetanrannan asukkaille voidaan palvelutarpeen mukaan tar-

jota tehostettua kotipalvelua ja yöaikaista apua tarpeen mukaan. Säännöllistä yöaikaista 

apua on tarjottu Hetanrantaan kahdelle asukkaalle.  

7.2.2 Perhehoito 
 

Enontekiön kunnan perhehoidon toimintaohje on päivitetty v. 2016.  Toimintaohjeen mu-

kaan perhehoitajalle maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset ovat maan keskitasolla, mutta 

perhehoitajiksi ryhtyviä ei ole löytynyt. Tällä hetkellä Enontekiön kunnassa ei ole perhehoi-

toa tuottavia yrittäjiä eikä toimeksiantosuhteessa perhehoitoa antavia. 
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Valtakunnallisesti perhehoito nähdään kodinomaisena vaihtoehtona pitkäaikaisessa ja ly-

hytaikaisessa vanhustenhuollossa. Valtakunnallisena tavoitteena on lisätä lyhytaikaista 

vanhusten perhehoitoa. Perhehoitajakoulutukseen on ollut yhteistä koulutusta tarjolla mut-

ta koulutus ei ole saavuttanut toivottua kiinnostusta. Enontekiöllä sosiaalitoimi ei ole saa-

nut perhehoitajia rekrytoitua.  

7.2.3 Tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito 
 

Vanhainkoti Luppokoti tuottaa Sosiaalihuoltolain mukaista laitoshoitoa ympärivuorokautista 

hoivaa tarvitseville ikäihmisille. Pitkäaikaisen asumisen paikkoja on 16 ja kotona asumista 

tukevia lyhytaikaispaikkoja 3.  

Luppokodin vuorokausihinta vuonna 2018 oli todellisten hoitopäivien mukaan 181,80 

€/pv (2017 183,19 €) ja paikkaluvun mukaan 176,40 €/pv (2017 176,64 €). 

Taulukko 9. kuvaa Luppokodin vakinaisen henkilöstön määrää sekä rakennetta vuonna 

2018.  

 

Taulukko 9. Luppokodin vakinaisen henkilöstön määrä ja rakenne.  

 

Henkilöstö Määrä 

Vastaava sairaanhoitaja 1 

Sairaanhoitaja 1 

Lähihoitaja 13,5 

Osastoapulainen 1 

 Yhteensä 16,5 

Muu Luppokodilla työskentelevä henki-

löstö 

Määrä 

Keittiötyöntekijä (keskuskeittiön alainen) 1 

Siivoustyöntekijä (keskuskeittiön alainen) 1 

 Yhteensä 2 

 

 

Valtakunnallisen suosituksen mukaan Luppokodin henkilöstömitoitus on hyvä, kun vaki-

naista, asiakkaan hoitoon osallistuvaa henkilöstöä on 0,8 hoitajaa asukasta kohti. Suosi-

tuksen mukaan tehostetun palveluasumisen yksiköissä tulee olla vähintään 0,5 hoitajaa 

asukasta kohden.  
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Hoitopäivät 2017: 

Pitkäaikaisten asukkaiden hoitopäivät 5366 päivää. 

Lyhytaikaisten asukkaiden hoitopäivät 1321 päivää.  

Vuoteen 2016 verrattuna pitkäaikaisten asukkaiden hoitopäivät olivat vähentyneet 579 hoi-

topäivällä ja lyhytaikaisten asukkaiden hoitopäivät nousseet 368 hoitopäivällä.  

Hoitopäivien muutoksia selittää pitkäaikaisten asukaspaikkojen vähentäminen 2 paikalla ja 

lyhytaikaisten paikkojen lisäyksen 2 paikasta 3 paikkaan. Vanhainkodin kokonaisuudesta 

vastaa Luppokodin vastaava hoitaja.  

 

Terveydenhuoltolain mukaista laitoshoitoa järjestetään Lapin sairaanhoitopiirin peruster-

veydenhuollon vuodeosastolla Muoniossa. Vuodeosastohoitoa saavat lääketieteellisin pe-

rustein sairaalahoitoa tarvitsevat ikäihmiset. Perusterveydenhuollon osastohoitoa saavat 

lisäksi ne monisairaat ikäihmiset, jotka eivät voi avopalveluiden turvin asua turvallisesti 

kotona tai palveluasumisen piirissä ja eivät ole saaneet asumispaikkaa ympärivuorokautis-

ta hoivaa tarjoavasta Luppokodista. 

 

Ennen laitoshoitoon sijoittamista tulee aina selvittää muut vaihtoehdot sekä huolehtia siitä, 

että asiakkaan tai potilaan lääketieteellinen tila on asianmukaisesti selvitetty ja hän on 

saanut riittävän kuntoutuksen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteensovittami-

nen ja kokonaiskoordinointi ovat erityisen tärkeässä asemassa iäkkäiden palveluiden ko-

konaisuudessa. Tavoitteena on iäkkäiden yhdenvertaisuus ja yhteen sovitetun palveluko-

konaisuuden rakentaminen ja juurruttaminen.   

 

Vanhainkoti Luppokoti on vanha ja epäkäytännöllinen toiminta- ja asuinympäristö enonte-

kiöläisille ikäihmisille. Enontekiön kunnassa on valmistelussa uusi, nykystandardit täyttävä 

ja väestöennusteen (2015, yli 75 vuotiaat) huomioiva tehostettu asumispalveluyksikkö. 

Enontekiön kunnan elinvoima- ja hyvinvointilautakunnat ovat esittäneet tehostetun palve-

luyksikön malliksi hybridimallia; 20 tehostetun palvelun asuntoa + 10 palveluasuntoa. 

 

Kunnanhallitus on esityslistallaan 18.2.2019 nostanut esille valmisteluprosessin ja oikeelli-

sen päätöksenteon näkökulmasta keskeisen asian; hyvän ja riittävän valmistelutyön merki-

tyksen. Hallintolain (31 §) mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asi-

anmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvi-

tykset.  
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Valmistelu ei tehostetun palveluyksikön rakennuttamisen kaikilta osin asiakokonaisuuden 

laajuus huomioiden täytä vielä hallintolain henkeä, koska valtio-, maakunta-ja kuntatasolla 

asiat ovat epävarmoja. Kunnan on harkittava tehostetun palveluyksikön rakentamisen 

ajankohtaa ja malleja uudelleen sen jälkeen, kun valtio päättää maakunta- ja sote-

uudistuksesta tai sote-laeista tai mikäli muuten sote-uudistukseen liittyvät asiat selkiinty-

vät. Perusteet uudelle tarkastelulle ovat valtuuston päätöksen (13.6.2018, 14 §) mukaisesti 

olemassa. 

8. Hyvinvointiyrittäjyys ikäihmisten palveluissa  
 

Kunnan tai maakunnan järjestämät palvelut kattavat vain pienen osan ikäihmisten tarpeis-

ta. Kunnan tai maakunnan järjestämiä palveluja saadakseen pitää toimintakyvyn olla huo-

mattavasti alentunut.  Tulevaisuudessa julkisten palvelujen piiriin pääseminen ei tule hel-

pottumaan. Vanhuseläkeikäisten hyvinvoinnille on tärkeää, että kunnassa on palveluja tar-

joavia yksityisiä yrityksiä. 

Yksityisten palvelujen ostoa tukee kotitalousvähennys. Lisäksi yksityisiksi sosiaalipalvelu-

jen tukipalveluita (siivous, kotityöapu tai henkilökohtainen avustaminen) tuottaviksi yrityk-

siksi rekisteröityneet tai sosiaalipalvelujen tuottajiksi ilmoittautuneet voivat laskuttaa ilman 

arvonlisäveron lisäämistä laskuun.  

Kunnan järjestäessä ikäihmisten palvelut maakunnallisten linjausten mukaan yksityisille 

yrityksille jää markkinoita. Kunnan tulee kannustaa ikäihmisiä ja muita kuntalaisia käyttä-

mään yksityisiä palveluja mm. tiedottamalla omilla tiedotuskanavillaan kotitalousyrityksistä. 

Myös tiedotusta kotitalousvähennyksestä tehostetaan kunnan kanavilla. Yksityisiä yrityksiä 

kannustetaan tiedotuksella rekisteröitymään ja ilmoittautumaan Laki yksityisistä sosiaali-

palveluista mukaisiksi yksityisiksi sosiaalipalveluyrittäjiksi. Palvelusetelin käyttöön ottoa 

mm. omaishoidontuen vapaapäivien hankkimisessa selvitetään. 

Toisaalta keskimäärin yhä varakkaampi vanhuseläkeikäinen väestö luo työtä ja toimeentu-

loa.  Enontekiöllä tässäkin pieni väestöpohja muodostaa uhan; pieni väestöpohja ei pysty 

kannattelemaan monipuolista palvelurakennetta.  

9. Hyvä hallinto ja johtaminen 
 

Kuntasektorilla sekä johtamisessa ja henkilöstöasioiden hoitamisessa noudatetaan julkis-

oikeudelliselle yhteisölle kuuluvaa hyvää hallintoa.  Vastuullinen ja oikeudenmukainen 

henkilöstötyö perustuu luottamukseen ja siihen, että henkilöstöä kohdellaan oikeudenmu-
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kaisesti. Kuntajohtamisessa virkamiesjohdon kivijalan muodostaa kunnan johtoryhmä. 

Johtoryhmä vastaa tavoitteellisesta ja tuloksellisesta yhteistoiminnasta kunnan palvelujen 

tuottamisessa. Johtoryhmä sovittaa yhteen toimialojen sekä hallinto-, henkilöstö- ja talous-

prosessien toimintaa, suunnittelua ja kehittämistyötä. Johtoryhmä vastaa yhteistoiminnalli-

sesti muiden toimielinten kanssa kunnan toimintojen suunnittelusta, valmistelusta, toi-

meenpanosta ja valvonnasta sekä palveluiden tuottamisesta. Lisäksi johtoryhmä toimii 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmänä.  

Johdon ja esimiesten kehittymistä on tuettu koulutuksella sekä järjestämällä luottamus-

miehille ja johdolle/esimiehille yhteisiä seminaareja ja työpajoja. Johtamista ja esimiestyötä 

tukemaan on perustettu vuonna 2018 määräaikainen henkilöstökoordinaattorin toimi. Teh-

tävänimike on muutettu henkilöstöjohtajan nimikkeeksi. Henkilöstöjohtajan tehtävinä ovat 

mm. keskitetyt henkilöstöasiat ja niiden kehittäminen, KT-yhteyshenkilön tehtävät, työnan-

tajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta vastaaminen, rekrytointiprosesseista vas-

taaminen, henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen sekä työsuojelupäällikön 

tehtävät työnantajan edustajana.  

Enontekiön kunnan henkilöstöstrategian henkilöstöpoliittista toimintaa ohjaavina toiminta-

periaatteina ovat: 

- johtaminen 

- henkilöstön pysyvyys ja rekrytointi 

- henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 

- kannustava ja motivoiva palkitseminen 

- henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen 

- monikulttuurisuus ja moninaisuus 

Henkilöstöstrategian mukaisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain kunnan  

henkilöstöraportissa tai toimintakertomuksessa.  

 

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (2017–

2019) painottaa, että riittävä määrä osaavaa henkilöstöä on välttämätöntä turvallisen ja 

laadukkaan palvelun takaamiseksi iäkkäille henkilöille. Lisäksi sillä on suuri merkitys henki-

löstön työhyvinvoinnin, työturvallisuuden, oikeusturvan ja työssä pysyvyyden kannalta. 

Riittävän henkilöstömäärän ohella osaaminen, osaamisen oikea kohdentaminen ja osaava 

lähijohtaminen ovat yhteydessä hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen sekä asiakas- ja potilas-

turvallisuuteen. Laatusuositus korostaa myös riittävien geriatristen ja gerontologisten 
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osaamistarpeiden ja – konsultaatiomahdollisuuksien tärkeyttä eri sosiaali- ja terveyden-

huollon- sekä erikoissairaanhoidon palveluissa. Laatusuosituksen painotukset soveltuvat 

myös Enontekiön kunnan henkilöstövoimavarojen johtamiseen.  

Väestöennusteen mukaiseen ikäihmisten määrälliseen nousuun perustuen tarvitaan lisä-

resursseja ennaltaehkäiseviin sekä kuntouttaviin palveluihin. Tämä turvataan hankkimalla 

suunnitelmakauden aikana fysioterapiapalveluita ostopalveluina tarpeen ja käytettävissä 

olevan määrärahan mukaan. Lisäksi vuodelle 2020 esitetään yhden lähihoitajan toimen 

lisäystä avopalveluihin.  

Vanhusneuvostolla on aktiivinen rooli ikäihmisten vaikutuskanavana. Enontekiön kunnan 

vanhusneuvosto toimii enontekiöläisten vanhusten puolestapuhujana ja edesauttaa ikäih-

misten osallistumista ja vaikuttamista kunnallisessa päätöksenteossa ja edistää viran-

omaisten, ikääntyneiden sekä järjestöjen välistä yhteistoimintaa. 

10. Hyvän ikääntymisen yleisten edellytysten turvaaminen 
 

Mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen on tärkeimpiä va-

rautumistoimia nopeasti ikääntyvässä Suomessa. Terve ikääntyminen tukee työurien pi-

dentämistä, edistää ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista ja vaikuttamismahdolli-

suuksia, parantaa heidän elämänlaatuaan ja vähentää raskaiden sosiaali- ja terveyspalve-

lujen tarvetta. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyö sekä ennaltaehkäisevää toimintaa 

vahvistavat toimenpiteet tulee kohdentaa jo työiässä oleviin kuntalaisiin.  

10.1 Edunvalvonta 
 

Tulevaisuuden kunnan rooli, tehtävät ja resurssit uudistuvat merkittävästi maakunta- ja 

sote-uudistuksen myötä. Kunnan rooli muuttuu palvelujen järjestäjästä enemmän kunta-

laisten edunajajaksi suhteessa palveluntuottajiin. Jatkossa kunnan tehtäväkeskiössä ko-

rostuvat mm. roolit asukkaiden paikallisyhteisönä, sivistäjänä, aluetalouden kehittäjänä ja 

lähidemokratian toteuttajana. Enontekiön kunnan edunvalvontatyöhön osallistuvat poliitti-

nen johto, kuntakonsernin johto, kunnanjohtaja, toimialajohto ja toimialat sekä jokainen 

palvelusuhteessa oleva.  

Enontekiön kunnassa edistetään yhteisiä asioita osallistumalla toimintaan, pitämällä yh-

teyttä eri toimijoihin, tapaamalla toimijoita henkilökohtaisesti, antamalla erilaisia lausuntoja 

ja kannanottoja sekä panostamalla mediavaikuttamiseen. Enontekiön kunnassa määrite-
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tään vuosittain edunvalvonnan painopistealueet, joihin edunvalvontaa määrätietoisesti 

kohdennetaan.  

Enontekiön kunnan keskeisimmät edunvalvonnan tavoitteet ja painopisteet jaetaan kunnan 

ydinprosessien mukaan kolmeen pääryhmään; hyvinvointi, elinvoima ja johtaminen.  

Hyvinvoinnin painopistealueet vuonna 2019 

- sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen 

- poliisin toiminnan jatkuminen 

- Saamenkieliseen kulttuuriin liittyvät toimet 

Elinvoiman painopistealueet vuonna 2019 

- saavutettavuuden parantaminen 

- talouskasvun tukeminen 

Hyvän hallinnon ja johtamisen painopisteet vuonna 2019 

- sote- ja maakunta-uudistus ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 

- rajat ylittävä yhteistyö 

- digitalisaatio 

Ikäihmisten näkökulmasta tarkasteltuna kunnan edunvalvontatehtäviin kuuluvat keskeises-

ti lähipalveluiden, saamenkielisten palveluiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelui-

den turvaaminen. Ikäihmisten palveluissa kunnan edunvalvontatyötä tukevat ikäystävälli-

nen poliittinen päätöksenteko, vanhusneuvoston aktiivinen rooli, eri toimialojen ja järjestö-

jen välinen yhteistyö sekä jokaisen työntekijän toiminta kunnan edunvalvonnan edistä-

miseksi.  

10.2 Osallisuus 
 

Vapaaehtoistyö, osallistuminen yhteisten asioiden hoitoon antaa merkitystä elämälle ja 

tukee kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä terveyttä. Kunnan tavoitteena on, että kuntalai-

set ovat toimivia ja kunnan kehittämiseen osallistuvia myös vanhuseläkeikäisinä.  Kunta 

kannustaa ja tukee kaikenikäisiä kuntalaisia vapaaehtoistyöhön, harrastamiseen ja vaikut-

tamiseen. Ikäihmisille luodaan mahdollisuuksia käyttää voimavarojaan ympäristönsä hy-

väksi yhteistyössä kunnan, yhdistysten ja seurakunnan kanssa. 
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10.3 Kunnan rooli ikääntyneiden asumisen ja elinympäristön kehittämisessä 
 

Ara eli valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus myöntää vähävaraisille vanhusikäi-

sille sekä vammaisille avustusta asuntojen korjaamiseen. Tavoitteena on, että kuntalaiset 

ennakoisivat oman asumisen tulevaisuutta varautumalla toimintakyvyn muutoksiin. Asun-

non voi rakentaa tai remontoida niin, että samassa asunnossa asuminen onnistuu elä-

mänkaaren eri vaiheissa. Tavoitteeseen pääsemistä edistetään säännöllisellä viestinnällä 

sekä oikea-aikaisella ohjauksella ja neuvonnalla. Lisäksi kunnassa päivitetään parhaillaan 

vuokra-asumisen kehittämissuunnitelmaa, jossa huomioidaan senioriasumisen tarpeet 

sekä mahdollisuudet.  

Ulkoilun ja liikkumisen edistämisen osalta voidaan todeta, että Liikuntalain mukaan kuntien 

on tuettava eri kohderyhmien liikuntaa järjestämällä liikuntapalveluja, rakentamalla ja yllä-

pitämällä liikuntapaikkoja sekä kehitettävä yhteistyötä paikallisella ja alueellisella tasolla. 

Lisäksi liikunnan mahdollisuuksia edistämällä saadaan kustannussäästöjä, lisätään koko-

naisvaltaista hyvinvointia ja vähennetään raskaan, elämän loppuvaiheen hoivan tarvetta. 

Liikennejärjestelyihin ja liikkumisturvallisuuden edistämiseen vaikutetaan osallistumalla 

liikenneturvallisuusryhmään.  

Kokonaisvaltainen, koko elämänkaaren huomioiva yhdyskuntasuunnittelu vahvistaa hyvin-

vointia sekä aktiivisen arjen mahdollisuuksia. 

10.4 Kuljetuspalvelut 
 

Sosiaalihuoltolain mukaan kunta tukee liikkumista. Esteetön joukkoliikenne, mukaan lukien 

kutsutaksiliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Enontekiön 

pieni väestöpohja heikentää joukkoliikenteen kannattavuutta.  

Enontekiöllä matkat ovat pitkiä ja jos ei ole ajokorttia sekä omaa autoa käytettävissä, liik-

kuminen vaikeutuu vähäisen joukkoliikenteen vuoksi.  

Kunta järjestää kutsutaksiliikennettä eli taksiliikennettä kuntakeskukseen tai lähimpään 

kauppaan kaikista kylistä kulkijoiden määrästä riippuen joko viikoittain tai 2-3 kertaa kuu-

kaudessa. Lisäksi eri kylien koulukuljetuksia voivat käyttää myös muut asiakkaat, mikäli 

autoissa on tilaa.  

Vaikeavammaisille järjestetään yksilöllisiä taksimatkoja. Sosiaalihuoltolain mukaista kulje-

tuspalvelua järjestetään vähävaraisille ikäihmisille, jotka kotona asumisen turvaamiseksi 

tarvitsevat yksilöllisiä taksimatkoja. Yksilöllisiä taksimatkoja haetaan paljon, eivätkä lähes-
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kään kaikki hakemukset tule hyväksytyksi. Useimmin hylkäävän päätöksen perusteena on 

se, että hakija kykenee käyttämään julkista liikennettä avustettuna. Sosiaalihuoltolain mu-

kaisessa kuljetuspalvelussa myöntämisen esteenä voi olla asiakkaan säästöjen määrä, 

vaikka säännölliset tulot olisivatkin matalat. Kuljetuspalveluita haetaan asiointimatkojen 

lisäksi muuhun virkistykseen.   

11. Suunnitelma tavoitteista ja toimenpiteistä  
 

Kunnan varautumisessa ja ennakoinnissa on keskeistä tavoitteiden- ja eri vastuutahojen 

määrittely, kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen suunnittelu, vaikutusten ja riskien arviointi, 

aikataulutus ja toimeenpano. Työskentelyssä korostuvat strateginen johtaminen, prosessi-

työskentelyn hallinta, monikanavainen viestintä sekä yhteistoiminnallinen sitoutuminen. 

Enontekiön kunnan ikäihmisten hyvinvointi- ja toimenpidesuunnitelma vuosille 2019–2021 

(Liite 1) on laadittu tasapainotetun tuloskortin (BSC) mukaisesti kunnan kolmeen ydinpro-

sessiin; hyvinvointi-, elinvoima- ja johtaminen. Tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyssä 

on huomioitu maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu sekä aikataulutus.  
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13. Liitteet 
 

Liite 1. Enontekiön kunta; ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman 2019-2021 tavoitteet, toimenpiteet, mit-

tarit, aikataulu ja vastuutahot 

Hyvinvointiprosessi ikäihmisten palveluissa 

Tavoite Toimenpiteet Mittarit Aikataulu Vastuutahot 

93-95 % ikäihmi-
sistä asuu koto-
na itsenäisesti 
tai oikea-
aikaisten,  riittä-
vien ja omakie-
listen palvelujen 
turvin 

Oikea-aikainen ja riit-
tävä ohjaus sekä pal-
velutarpeen arviointi, 
yhteistyö eri sidos-
ryhmien, läheisten ja 
kolmannen sektorin 
toimijoiden kanssa 
 

Toimintakerto-
mus, 
ikäryhmien % 
osuus 
 
 
 
 

Toiminta- ja  
talousarvio vuosit-
tain 

Perusturva toimiala 
+ LSHP perustervey-
denhuolto, 
hyvinvointilautakun-
ta 
kunnanhallitus- ja 
valtuusto 

13-14 % ikäihmi-
sistä säännölli-
sen kotihoidon 
piirissä 

Säännöllisen kotihoi-
don asiakkuuksien 
seuranta, 
moniammatillinen 
palvelutarpeen arvi-
ointi ja tuki, 
Lapin maakunnallisten 
kriteereiden käyt-
töönotto 

Toimintakerto-
mus; asiakkuuk-
sien % osuus 

Toiminta- ja ta-
lousarvio vuosit-
tain 
 
 
 
2019 

Perusturva toimiala 
/vanhustenhuollon 
palvelupäällikkö + 
LSHP perustervey-
denhuolto, 
hyvinvointilautakun-
ta, 
kunnanhallitus- ja 
valtuusto 

Vanhuseläkeikäi-
set omaishoi-
dontuen piirissä 
olevat 5-6 % 

Omaishoidon tuen 
myöntäminen  
 
 
Lapin maakunnalliset 
kriteerit käytössä 

Toimintakerto-
mus; ikäryhmän 
% osuus 

Toiminta- ja 
talousarvio vuosit-
tain 
 
2019 

Perusturva toimiala 
/sosiaalityöntekijä + 
vanhustenhuollon 
palvelupäällikkö +  
LSHP perustervey-
denhuolto, 
hyvinvointilautakun-
ta, kunnanhallitus- 
ja valtuusto 

Vuodeosastolla 
pitkäaikaisessa 
laitoshoidossa 1 
% ikäihmisistä 

Riittävä määrä palve-
luasumisasuntoja, 
onnistunut kotiutus-
prosessi, riittävät ko-
tihoidon resurssit ja 
oikea-aikainen palvelu 

Toimintakerto-
mus;  
% osuus 

Toiminta- ja  
talousarvio vuosit-
tain  

Perusturva toimiala 
+ LSHP perustervey-
denhuolto, 
hyvinvointilautakun-
ta, 
kunnanhallitus- ja 
valtuusto 

Oikea-aikainen 
ja riittävä mata-
lan kynnyksen 
asiakasohjaus ja 
palveluneuvonta 
 
 
 

Palvelutarpeen arvi-
ointi lainsäädännön 
rajoissa, ajantasaiset 
oppaat ja ohjeet, yh-
teiset tilaisuudet, 
monikanavainen vies-
tintä 

Palautteet, kyse-
lyt, itsearvio, 
toimintakerto-
mus 

Toiminta- ja  
talousarvio vuosit-
tain 

Perusturva toimiala 
+ LSHP perustervey-
denhuolto, 
hyvinvointilautakun-
ta, 
kunnanhallitus- ja 
valtuusto 

Ennaltaehkäise-
vän toiminnan 
kehittäminen 
kohdistuen 
ikäihmisiin sekä 

Seniorineuvolatoi-
minnan käynnistämi-
nen 
 
 

Toimintakerto-
mus, 
palautteet, 
itsearvio 
 

Moniammatillisen 
suunnittelutyön 
käynnistäminen 
2019, toiminnan 
käynnistäminen 

Perusturva toimiala 
+ LSHP perustervey-
denhuolto, 
hyvinvointilautakun-
ta, kunnanhallitus- 
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työikäisiin,  
osallisuuden ja 
aktiivisen arjen 
edistäminen 

 
 
 
 
 
Ikäystävällisen kunto-
salin valmistuminen  
 
 
 
Arki- ja kotikuntou-
tuksen kehittäminen  
 
 
 
Voimaa vanhuuteen 
hanke 
 
Yhteistyön kehittämi-
nen kolmannen sekto-
rin toimijoiden kanssa 

 
 
 
 
 
Kävijämäärät, 
palautteet, 
toimintakerto-
mus  
 
Riittävä ja osaa-
va henkilöstö 
 
 
 
Hankeraportti 
 
 
Sopimukset, 
kurssit, 
yhteiset tilai-
suudet, 
kummitoiminta, 
avustukset yh-
distyksille 

2019–2020 
 
 
 
 
Liikuntahallin re-
montti 2019 
 
 
 
Jatkuvaa 2019–
2021 
 
 
 
2020 
 
 
Toiminta- ja ta-
lousarviovuosit-
tain, 
jatkuvaa, 2019–
2021 

ja valtuusto 
 
 
 
 
Infrastruktuuri toi-
miala, elinvoimalau-
takunta, kunnanhal-
litus, valtuusto 
 
Vanhustenhuollon 
palvelupäällikkö + 
LSHP perustervey-
denhuolto  
 
Vanhustenhuollon 
palvelupäällikkö  
 
Järjestöt, yhdistyk-
set, Revontuliopisto, 
srk,  
kunnan eri toi-
mialat, 
kunnanjohtaja 

 

Elinvoimaprosessi ikäihmisten palveluissa 

Tavoite Toimenpiteet Mittarit Aikataulu Vastuutahot 

Ikääntyvät kun-
talaiset huo-
mioiva yhdys-
kuntarakenne 

Ikääntyvien tarpeet 
huomioiva maan-
käyttösuunnitelma 

Palautteet, 
toimintaker-
tomus 

Jatkuvaa, 2019–
2021 

Infrastruktuuri + kehi-
tys ja elinvoima toi-
mialat,  
kunnanhallitus- ja val-
tuusto 
 

Ikääntyneiden 
palveluraken-
teen ajantasais-
taminen 

Laitoshoidon purka-
minen 

Tehostetun 
palveluasumi-
sen yksikkö 
rakennettu 

Tehostetun palve-
luasumisen yksikön 
suunnittelu 2018–
2019, rakentaminen 
2019-2020  

Infrastruktuuri + perus-
turva toimialat, 
kunnanhallitus- ja val-
tuusto 
 

Riittävä määrä 
ikäihmisille so-
veltuvia asu-
mispalveluita 

Vuokra-asumisen 
kehittämissuunni-
telma 

Ikääntyneille 
soveltuvien 
vuokra-
asuntojen 
määrä 

Vuokra-asumisen 
kehittämissuunni-
telman päivitys 
2018-2019 

Infrastruktuuri + perus-
turva toimialat, KOY 
isännöitsi-
jä/toimitusjohtaja, 
kunnanhallitus- ja val-
tuusto 
 

Yksityisen palve-
lutarjonnan 
lisääminen ja 
hyödyntäminen 

Viestintä ja tiedot-
taminen 
kotitalousvähennyk-
sestä, ilmoittautumi-
set yksityiseksi pal-
velun tuottajaksi 

Yritysten mää-
rä, toiminta-
kertomus 

Jatkuvaa, 2019-
2021 

Kehitys ja elinvoima 
toimiala 
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Johtamisprosessi ikäihmisten palveluissa 

Tavoite Toimenpiteet Mittarit Aikataulu Vastuutahot 

Hyvä hallinto sekä 
ennakoiva ja kes-
tävä talous, joh-
tamiskäytäntöjen 
yhdenmukaista-
minen ja byrokra-
tian vähentäminen 
 
 
 
 
 
 
Sote- ja maakun-
tauudistuksen 
valmistelu 

Johtamiskoulutus, 
yhteiset seminaarit 
ja työpajat luotta-
mushenkilöiden 
kanssa, yhteiset 
ohjeet, säännöt ja 
suunnitelmat käy-
tössä,  
henkilöstökyselyn 
toteutus, 
360 arviointi 
 
 
Tehostetun palvelu-
asumisen yksikkö, 
suunnitelma, työ-
ryhmät, valmennuk-
set ja koulutukset 
sopimukset, viestin-
tä 

talouden seuranta, 
tilinpäätös ja toi-
mintakertomus, 
asiakaspalaute, 
itsearvio 
 
 
 
Henkilöstökyselyn 
ja johtamisarvioin-
nin tulokset ja ana-
lysointi 
 
Kyselyt, palautteet, 
lausunnot, itsearvio 

Toiminta- ja  
talousarvio vuo-
sittain, jatkuvaa, 
2019-2021 
 
 
 
 
2019-2021 
 
 
 
 
Jatkuvaa, 2019-
2021 

Luottamushenkilöt 
ja toimielimet, 
vastuuviranhaltijat  

Hyvinvoiva, sitou-
tunut, vastuullinen 
ja myönteisesti 
ajatteleva henki-
löstö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henkilöstösuunni-
telman laatiminen,  
hyvä lähiesimiestyö,  
rekrytointiprosessit, 
sitoutuminen, (huo-
neentaulu), 
perehdytys, 
saamenkielen ja 
kulttuurin huomioi-
minen, 
kehityskeskustelut, 
koulutukset, ko-
koukset, muistiot, 
työyhteisövalmiuk-
sien lisääminen, 
toimiva työterveys-
huolto ja työsuojelu,  
savuttomuuden 
johtaminen, 
selkeä vastuunjako, 
osallistaminen, ver-
kostotyö, 
viestintäohjeen laa-
timinen 

Henkilöstösuunni-
telma tehty ja käy-
tössä, 
toimiala- ja yksik-
kökohtaisesti yhte-
näiset käytännöt, 
toimintakertomuk-
set, itsearvio 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteis-
työ/sopimukset 
työterveyshuollon 
kanssa 
 
 
 
Viestintäohje tehty 
ja käytössä 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-2019 

Luottamushenkilöt 
ja toimielimet, 
vastuuviranhalti-
jat, 
henkilöstö 

Vanhuspalveluissa 
on riittävä ja osaa-
va henkilöstö  

Fysioterapiapalve-
luiden hankinta os-
topalveluna 
 
 
Lähihoitajan toimi 
kotipalveluun 

Väestöennuste, 
osaamisen varmis-
taminen, 
ennaltaehkäisevä 
työ,  
kotona asumisen 
tukeminen, toimin-

2019-2021 jatku-
vaa/tarpeen mu-
kaan 
 
 
2020 

Perusturva ja va-
paa-aika toimialat,  
hyvinvointilauta-
kunta, 
kunnanhallitus 
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takertomus 
 

Vanhusneuvoston 
osallistuminen 
ikääntyviä koske-
vaan päätöksente-
koon 

Toimintasuunnitel-
ma, kokoukset, 
osallistuminen hy-
vinvointilautakun-
nan, elinvoimalauta-
kunnan ja kunnan-
valtuuston kokouk-
siin sekä Lapin maa-
kunnalliseen vaikut-
tajatoimielinten 
verkostoon, 
yhteistyö muiden 
vaikuttajaelinten 
kanssa 

Vuosikello, 
pöytäkirjat, itsear-
vio, toimintaker-
tomus 

Toiminta- ja  
talousarviovuosit-
tain   

Vanhusneuvosto, 
vanhustenhuollon 
palvelupäällikkö, 
kunnanhallitus, 
valtuusto  

 

 


