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Kokousaika Tiistai 05.052020 klo 12.00-14.07 
 
Paikka Virastotalo, kunnanhallituksen huone ja etäyhteys Teams 
 
Saapuvilla olleet  
jäsenet Outi Kurkela   pj Teams 
 Ulla-Maija Syväjärvi  vpj Teams 
 Piia Juuso  j Teams, poistui 12.55 
 Paavo Hyvönen  j  
 Tuula Kivipää    vj  
 Ristenrauna Magga j Teams 
 Onni Niemelä  j 
 Salli Stoor  vj Teams 
 Tuula Ruponen  j  
 Elma Vuontisjärvi  j 
 
 
 
 
Muut saapuvilla olleet Jari Rantapelkonen  kunnanjohtaja 
 Miia Ahlholm  sihteeri 
 
 
 
 
Asiat    7 § - 13 § 
 
 
 
 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus   puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan  
tarkastajat Tuula Ruponen  Tuula Kivipää 
 
 
 
 
Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä 12.05.2020 

http://www.enontekio.fi/
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7 § Vanhusneuvoston kokouksen järjestäytyminen 
 

Päätös    
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Tuula Ruponen ja Tuula Kivipää.  
 

Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö)  
Vanhusneuvoston puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja 
vanhusneuvosto päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi vanhusneuvoston jä-
sentä 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 ko-  
kouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
Vanhusneuvosto ei ole kuntalain mukainen toimielin, eikä vanhusneuvosto käytä 
kuntalain mukaista päätösvaltaa. On kuitenkin tarkoituksenmukaista päättää kokous-
ten laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta kuten toimielinten kohdalla. 
 
Ennen nähtävillä pitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja 
pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai 
estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tu-
lee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. Jotta vältyttäisiin 
ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita 
tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja 
joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 
Vanhusneuvoston kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Enontekiön kunnan verk-
kosivulla www.enontekio.fi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enontekio.fi/
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8 § Tilinpäätös 2019 
 

Päätös    
Ehdotuksen mukaan seuraavalla lisäyksellä; Lapin liiton koordinoima vanhusneuvos-
tojen maakunnallinen verkostokokous, johon Enontekiön edustaja Ulla-Maija Syvä-
järvi osallistui etäyhteydellä.  
 
Käsittely  

 Keskusteltiin tilinpäätöksen sisällöstä ja muutostarpeista. 
 

Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Vanhusneuvosto hyväksyy tilinpäätöksen toimitettavaksi osaksi kunnan tilinpäätöstä. 
 
Selostus 
Vanhusneuvoston tehtävänä on valmistella kuntalain mukaiseen kunnan tilinpäätök-
seen toimintakertomus omalta osaltaan. Toimintakertomuksessa arvioidaan ja analy-
soidaan vuositasolla omien tavoitteiden toteutumista sekä vaikuttajaelintoiminnan 
vaikuttavuutta kunnassa. 
 
Liite 
Vanhusneuvoston tilinpäätös 2019 
 
Tiedoksi 
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
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9 § Koronaepidemia ja ikääntyvä väestö Enontekiöllä 
 

Päätös   
Ehdotuksen mukaan.  
 
Käsittely 
Keskusteltiin keskeytyneistä palveluista ja käytettävissä olevista palveluista Enonteki-
öllä.  
Todettiin, että kunnan toiminta poikkeusoloissa on ollut nopeaa ja kuntalaisille tie-
dottaminen aktiivista. 
Omaishoitajien jaksaminen huolen aiheena.  
Ministeriöstä tulossa ohjeistus palveluiden asteittaisesta avaamisesta.  
Pohdittiin, mitkä tulevat olemaan pitkän aikavälin vaikutukset koronan jälkeen? 

 
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Vanhusneuvosto keskustelee poikkeusoloista ja Enontekiön kunnan toimenpiteistä 
ikääntyneiden kuntalaisten arjen tukemiseksi, merkiten keskustelun tiedoksi. 
 
Selostus 
Kiinasta alun perin lähtenyt koronaviruksen aiheuttama COVID-19 –tartuntatautiepi-
demia koskettaa koko maailmaa. Koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yh-
teensä yli 3 miljoonaa, Euroopassa yli 1,4 miljoona ja pohjoismaissa on raportoitu yh-
teensä yli 40 000 tapausta. Suomessa ilmoitettuja tapauksia on yhteensä 5051. Enon-
tekiöllä ei ole toistaiseksi rekisteröity yhtään tartuntaa. Valtaosa tartunnan saaneista 
on parantunut. 
 
Suomen hallitus on todennut yhdessä tasavallan presidentin kanssa, että Suomessa 
vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Hallituksen linjaamat toimenpi-
teet on saatettu voimaan mm. tartuntatautilain ja valmiuslain perusteella. Esimer-
kiksi julkisia kokoontumisia, liikkumista ja vierailuja terveydenhuollon yksiköihin on 
rajoitettu, sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia lisätty ja rajaliikennettä rajoi-
tettu. Toimien tavoitteena on hidastaa epidemian etenemistä, jotta terveydenhuolto 
pystyy huolehtimaan mahdollisista sairastuneista. Linjaukset ovat voimassa 
13.5.2020 saakka.  
 
Koronaviruksen aiheuttamat toimet ja muutokset palveluihin Enontekiöllä; 
https://enontekio.fi/koronaviruksen-aihettuamt-muutokset-tapahtumiin-ja-kokoon-
tumisiin/  

 
Terveyspalvelut poikkeusolojen aikana; 
https://enontekio.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/  
 
Tiedoksi 
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 

https://enontekio.fi/koronaviruksen-aihettuamt-muutokset-tapahtumiin-ja-kokoontumisiin/
https://enontekio.fi/koronaviruksen-aihettuamt-muutokset-tapahtumiin-ja-kokoontumisiin/
https://enontekio.fi/sosiaali-ja-terveys/terveyspalvelut/
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10 § Yksinäisyys –teemaan liittyvän tapahtuman suunnittelu 
 

Päätös 
Vanhusneuvosto päätti, että päätapahtuma järjestetään Hetassa ja striimataan sivu-
kylille (Kilpisjärvi, Karesuvanto, Peltovuoma ja mahdollisesti Hetan koulukeskus) vii-
kolla 47, vaihtoehtoisina päivinä 18 tai 19.11.2020. Tapahtuman alustava aikataulu 
klo. 12.00-14.45. 
 
Tilaisuuden tarkoituksena on tavoittaa eri ikäryhmiä sekä erityisryhmät.  
Tilaisuuden tavoitteena mm. jakaa eväitä yksinäisyyden helpottamiseksi. 
 
Selvitetään päätapahtuman järjestämismahdollisuus Hetan koulukeskuksen liikunta-
hallissa (esteettömyys, turvavälit) sekä opetustoimesta oppilaiden mahdollisuus osal-
listua tapahtumaan.  
Kutsutaan vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto mukaan suunnittelemaan tilaisuu-
den sisältöä. Tarjoiluun panostetaan.  
 
Alustavina vaihtoehtoajatuksina: 
- yksinäisyys ja syrjäytyneisyys 
- monologi, esitys striimattuna 
- kokemusasiantuntija? Paneelikeskustelu? 
- luennoitsijaksi psykologi tai gerontologian professori 
- onko onni vanheta yksinäisyydessä? 
- arjen tilanteet, mitä yksinäisyys tarkoittaa, mitä tunteita ja tarpeita herättää? 
 
Pyydetään kyläyhdistykset mukaan, vetovastuu omissa kylissä markkinoinnin ja tar-
joiluiden osalta. Kyläyhdistyksille maksetaan 150€ yhteistyökorvaus.  
Järjestökumppaniksi kutsutaan SámiSoster.  
 
Vanhusneuvoston alustavaksi budjetiksi päätettiin 1500€. 
 
Vanhusneuvosto käsittelee tapahtumaa seuraavassa kokouksessa elokuussa. Tarpeen 
mukaan jatketaan sähköpostikeskustelua ennen elokuuta. 
Vanhusneuvoston sihteeri toimeenpanee yhteistyön ja selvittää tilan käytön mahdol-
lisuuden. 
 
Käsittely 
Keskusteltiin asioista ja teemoista. 
 
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Vanhusneuvosto päättää yksinäisyys –teemaan liittyvän tapahtuman ajankohdasta, 
sisällöstä, toteutustavasta, kutsuttavista yhteistyökumppaneista ja tarkennetusta ni-
mestä.  
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Selostus 
Vaikuttajaelinten yhteisessä kokouksessa 21.1.2020 on sovittu, että vanhusneuvosto 
suunnittelee, toimeenpanee ja toimii koollekutsujana marraskuussa 2020 toteutetta-
vaan, vaikuttajaelinten yhteiseen, yksinäisyys –teemaa koskevaan tapahtumaan. 

 
Tiedoksi 
Hyvinvointilautakunta 
Vammaisneuvosto 
Nuorisovaltuusto 
Hyvinvointiprosessi 
Hallinnollinen rehtori 
SámiSoster, Leena Palojärvi 
Kilpisjärven kyläyhdistys 
Karesuvannon kyläyhdistys 
Peltovuoman kyläyhdistys 
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11 § Tiedoksi saatettavat asiat  
 
 Hyvinvointilautakunta 23.1.2020; 

§ 2 Lähihoitajan toimen täyttäminen kotipalvelu 
 § 3 Lähihoitajan toimen täyttäminen Luppokoti 
 § 5 Sosiaalihuollon asiakasmaksut vuonna 2020 
 § 6 Sosiaalitoimen käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020 

Kuukausisiivouksen ostaminen Ounasmajojen asumispalveluyksikön ja Hetanrannan 
asiakkaille ajalla 1.1.-31.12.2020 kokonaisedullisimman tarjouksen määräaikaan 
mennessä jätti Rakennus Mäkitalo Oy 
Veteraanisiivouksen osto ajalle 1.1.-31.12.2020 Rakennus Mäkitalo Oy 
Hyvinvointilautakunta 20.2.2020: 
§ 14 Perhehoidon toimintaohje ja perhehoidon palkkiot 1.2.2020 alkaen 

 Kunnanvaltuusto 11.03.2020; 
§ 15 Perusturvan talousarvion ylityshakemus 
Hyvinvointilautakunta 19.3.2020; 
§ 27 Evästyskeskustelu sosiaalitoimen tukipalvelutarjonnan päivittämiseksi 
Kunnanhallitus 30.3.2020; 
§ 61 Tilannekatsaus / Enontekiön kunnan toimenpiteet koronavirusepidemian ehkäi-
semiseksi 
Kunnanvaltuusto 9.4.2020; 
§ 21 Hallintosäännön muuttaminen/ Kunnanjohtajan erityistoimivalta häiriötilan-
teissa ja poikkeusoloissa 
Elinvoimalautakunta 21.4.2020; 
§ 38 Kilpisjärven asemakaava-alueella olevien rakentamattomien teiden: Naalitien, 
Skierrikujan ja Revontulentien rakennuttamisasiakirjojen hyväksyminen 
Hyvinvointilautakunta 23.4.2020; 
§ 31 Sosiaalihuollon asiakasmaksut 2020; kauppa-asiointimaksu poikkeusoloissa 
§ 32 Hyvinvointiohjaajan toimen täyttäminen 
§ 33 Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen vuodelle 2022/ Saa-
melaiskäräjien pyyntö 
 
Valtakunnallinen vanhustenviikko 4.-11.10.2020. Teemana Onni on vanheta 
Valtakunnallinen vanhusneuvostopäivä 21.10.2020 
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12 § Jäsenten esille ottamat asiat 
 

Ristenrauna Magga osallistui Oikeusministeriön vanhusasiavaltuutetun tehtävän val-
mistelu- kuulemistilaisuuteen ja kertoi terveisit tilaisuudesta. Lausunnot tulevat ke-
vään aikana kommenteille kuntiin.  

 
13 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 
 

Seuraava kokous 18.8.2020 klo. 12.00. Sähköpostikeskustelua käydään tarpeen mu-
kaan välikuukausina. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.07.  

 
 
  


