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Kokousaika  Tiistai 17.11.2020 klo 13.05-14.45 
 
Paikka  Kieppi ja virtuaalikokous Teams 
 
Saapuvilla olleet  
jäsenet  Outi Kurkela   pj Etäyhteys Teams 
  Ulla-Maija Syväjärvi   vpj Etäyhteys Teams 
  Piia Juuso   j 
  Paavo Hyvönen   j   

Marja Näkkälä   j  
Onni Niemelä   j  
Tuula Ruponen   j  
Elma Vuontisjärvi   j  

 
 
 
Muut saapuvilla olleet Jari Rantapelkonen  kunnanjohtaja 

 
Miia Ahlholm  sihteeri 

 
 
Asiat    22 § - 28 § 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus   puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan  
tarkastajat Marja Näkkälä  Tuula Ruponen 
 
 
 
 
 
Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä 25.11.2020. 

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

Päätös    
Ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Ruponen ja Marja 
Näkkälä.  

 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Pöytäkirja    Sivu 4. 
 VANHUSNEUVOSTO 17.11.2020  4 

        

 

 
23 § Vanhusneuvostopäivän antia 
 

Päätös     
Aineisto merkittiin tiedoksi. Dialogiryhmän tuotos käsitellään seuraavassa kokouk-
sessa ja tuotokset jaetaan oheismateriaalina. 
 
Käsittely 
Ulla-Maija Syväjärvi ja sihteeri kertoivat vanhusneuvostopäivän sisällöstä. 

 
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Aineisto merkitään tiedoksi.  
 
Selostus  
 
Valtakunnallista vanhusneuvostopäivää teemalla ikäihmiset yhteiskunnan voimava-
rana järjestettiin 21.10.2020 virtuaaliseminaarina. Enontekiöltä osallistuivat vpj Ulla-
Maija Syväjärvi ja sihteeri. Sihteeri osallistui lisäksi iltapäivän osuuden dialogiryh-
mään; Monitoimijaisen yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet. Ryhmätöiden koos-
teet julkaistaan myöhemmin. 
 
Vanhusneuvostopäivän (julkaistu 12.10.2020) aineistoa: 
Avoimen hallinnon strategia luonnos 1.10.2020 
Elämänote-ohjelma ja -tutkimus arjen osallisuudesta 
Ihmisoikeuskeskus käynnistää selvityksen vanhusneuvostojen tilanteesta (linkki Ih-
misoikeuskeskuksen nettisivuille) 
Ihmisoikeuskeskus käynnistää selvityksen vanhusneuvostojen tilanteesta (PDF-tie-
dosto) 
Työkaluja kaatumisten ehkäisyyn. Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy kuntien ja maakun-
tien yhteiseksi tehtäväksi hanke. UKK-instituutti 
Vahvikelinja, Vanhustyön keskusliitto 
Vanheneminen.fi – vanhuuteen varautumisen aineistokokonaisuus  

  
Tiedoksi 
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

https://avoinhallinto.fi/assets/files/2020/10/Avoimen-hallinnon-STRATEGIA_luonnos_011020.pdf
https://avoinhallinto.fi/assets/files/2020/10/Elämänote_esittely_Vanhusneuvostopäivä-2020.pdf
https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/vanhusten-oikeudet/?x7912750=9690223
https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/vanhusten-oikeudet/?x7912750=9690223
https://avoinhallinto.fi/assets/files/2020/10/Ihmisoikeuskeskuksen-selvitys-vanhusneuvostojen-tilanteesta.pdf
https://avoinhallinto.fi/assets/files/2020/10/Ihmisoikeuskeskuksen-selvitys-vanhusneuvostojen-tilanteesta.pdf
https://avoinhallinto.fi/assets/files/2020/10/Työkaluja-kaatumisten-ehkäisyyn-Vanhusneuvostopäivä.pdf
https://avoinhallinto.fi/assets/files/2020/10/Työkaluja-kaatumisten-ehkäisyyn-Vanhusneuvostopäivä.pdf
https://avoinhallinto.fi/assets/files/2020/10/Vahvikelinja_VTKL.pdf
https://avoinhallinto.fi/assets/files/2020/10/Vanheneminen.fi_varauduvanhuuteen.pdf
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24 § Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi  
         vanhusasiavaltuutetusta 
 

Päätös 
Ehdotuksen mukaan. 

 
Käsittely 
Keskusteltiin vanhusasiavaltuutetun roolista ja merkityksestä. 

 
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Vanhusneuvosto antaa lausunnon hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi van-
husasiavaltuutetusta. Sihteeri laatii kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta alusta-
van lausunnon. Lopullinen lausunto käsitellään 8.12. kokouksessa. Sihteeri valtuute-
taan toimittamaan lausunto lausunto.fi sivustolle määräaikaan, 15.12.2020 men-
nessä.   
 
Selostus 
Oikeusministeriö pyytää vanhusneuvostoilta lausuntoa aiheesta: 
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhusasia-
valtuutetusta. 

 
Esityksen tavoitteena on luoda itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka seuraisi 
ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista laajasti kaikilla yhteiskuntasekto-
reilla ja toisi havaintojaan sekä ikääntyneiden näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskus-
teluun ja päätöksentekoon. 
 
Kyseessä olisi ikääntyneiden oikeuksia edistäviä ja valvovia viranomaisia ja muita toi-
mijoita täydentävä viranomainen. Tavoitteena on välttää päällekkäisiä tehtäviä ja toi-
mivaltuuksia muiden viranomaisten kanssa eikä esityksellä puututa olemassa olevien 
viranomaisten tehtäviin ja toimivaltuuksiin. 
 
Tavoitteena on luoda valtuutetulle hallinnollinen organisaatio, joka olisi linjassa mui-
den perus- ja ihmisoikeusalan erityisvaltuutettujen kanssa. 
 
Linkki luonnokseen: 
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?at-
tachmentId=12714  
 
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä 15.12.2020 men-
nessä (erillinen ohje).  
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 

 
  
 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=12714
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=12714
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Tiedoksi 

 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
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25 § Ajankohtaiset asiat 

Keskusteltiin kunnanvaltuuston päätöksestä koskien lentokentän ostoa. Todettiin, 
että vanhusneuvosto suhtautuu myönteisesti kunnanvaltuuston päätökseen. 
 
Sihteeri jakoi tiedotteen eduskunnan IKÄ-verkoston 23.11.2020 tilaisuudesta: Ratkai-
suja ikäihmisten muuttuviin asumistarpeisiin.  
 
Vanhusneuvosto piti tauon klo 13.49-14.00, jonka jälkeen kokous jatkui samalla ko-
koonpanolla. 
 
Ristenrauna Magga on eronnut vanhusneuvostosta. Kunnanhallituksen päätöksellä 
uusi varsinainen jäsen on Marja Näkkälä ja varajäsen Rauna Laukka. 

 
26 § Tiedoksi saatettavat asiat  

Ikäihmisten perhehoitoa Pohjoiseen –hankkeen perhehoitajavalmennus on käyn-
nissä.  

 
Liikenneturvallisuustyönä ikääntyneiden palveluissa on jaettu heijastavia kauppakas-
seja asiakkaiden ja henkilöstön käyttöön. Kassit lahjoitti Ramboll Finland Oy. 

 
Perusoikeuksien toteutuminen ja tartuntojen ehkäisy sosiaalihuollossa (perusoikeuk-
sien ohjauskirje oheismateriaalina) 

 
Kunnanhallitus 9.11.2020 
- § 192 Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2021 
- § 193 Enontekiön kunnan tonttien hinnat ja luovutusehdot sekä varausperiaat-

teet 
- § 196 Tilannekatsaus II Lentoaseman toiminnan jatkumiseen 
- § 197 Kunnan omistamien kiinteistöjen myynnistä päättäminen ja luovutuskirjo-

jen allekirjoittajat/Toimivallan siirtäminen 
- § 198 Vuosien 2021-2023 talousarvion ja –suunnitelman hyväksyminen 
- § 201 Jäsenen valinta vanhusneuvostoon 
- § 203 Osallistuminen Työhyvinvointia saamelaisalueella hankkeeseen 

 
Hyvinvointilautakunta 22.10.2020 
- § 72 Lähihoitajan toimen täyttäminen ja haastatteluryhmän nimeäminen/Luppo-

koti 
 

Kunnanhallitus 19.10.2020 
- § 178 Eronpyyntö vanhusneuvoston jäsenyydestä 
- § 181 Sitoutuminen Tunturi-Lapin Leader ry.:n toimintaan 2021-2027 
- § 182 Edustajan nimeäminen saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnit-

telun yhteistyöryhmään 
- § 183 Edustajien nimeäminen alueellisen päivystyspalveluiden valmisteluryh-

mään (LSHP/PTH-yksikkö) 
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- § 186 Edustajan nimeäminen Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveysasiain yhteis-

työelimeen toimikaudeksi 2020-2023 
 

Hyvinvointilautakunta 24.9.2020 
- § 59 Katsaus Kotiseutumuseon korjaustarpeisiin 
- § 60 Lähihoitajan toimen täyttäminen ja haastatteluryhmän nimeäminen/Luppo-

koti 
- § 61 Lähihoitajan toimen täyttäminen/ Luppokoti 
- § 62 Lähihoitajan toimen täyttäminen/ Luppokoti 
- § 63 Hakemus määräaikaisesta osa-aikatyöstä 
- § 64 Sosiaalitoimen toimialan osavuosikatsaus 1-7/2020 
- § 65 Sosiaalitoimen toimialan talousarvio 2021 
- § 66 Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan osavuosikatsaus 1-7/2020 
- § 67 Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan talousarvio 2021 
- § 68 Lausunto investointisuunnitelmaluonnoksesta 2021-2023 

 
Kunnanhallitus 21.9.2020 
- § 156 Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023/ evästyskeskustelu 
- § 157 Lausunnon antaminen hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosi-

aali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimenjärjestämisen uudistusta ja maa-
kuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 

- § 158 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kuntarakenne-
lain muuttamisesta 

- § 159 Tilannekatsaus Enontekiön lentoaseman toiminnan jatkumiseen 
 

Kunnanhallitus 4.9.2020 
- § 138 Kunnanhallituksen vastine arviointikertomuksesta vuodelta 2019 
- § 139 Talousarvion toteutuminen 2020/1-7 
- § 140 Investointisuunnitelma vuosille 2021-2023 
- § 141 Lausunto LSHP ky:n toiminta-ja taloussuunnitelmaan vuosille 2021 –2023 ja 

talousarviota vuodelle 2021 varten 
- § 142 Esitys Kolpeneen palvelukeskuksen ky:n vuoden 2021 talousarviota varten 

 
Hyvinvointilautakunta 13.8.2020 
- § 53 Lähihoitajan toimen täyttäminen, kotipalvelu 
- § 54 Luppokodin lähihoitajan toimien (2 kpl) täyttäminen 
- § 55 Hakemus palkattomasta virkavapaasta 
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27 § Jäsenten esille ottamat asiat 
 

Ulla-Maija Syväjärvi; seuraavaan kokoukseen kutsutaan myös varajäsenet. Keskustel-
tiin käsivarren kotipalvelusta. 

 
Outi Kurkela; vanhusneuvoston pj on kutsuttu eläkeläisyhdistykseen esittelemään 
vanhusneuvoston toimintaa. 
 
Keskusteltiin kuljetustuen tarpeesta ohjattuihin kuntosaliryhmiin. Vanhusneuvosto 
laatii asiasta kirjallisen aloitteen ja toimittaa sen hyvinvointilautakunnalle. 
 
Vanhusneuvosto on tyytyväinen perusterveydenhuollon palveluihin. 

 
28 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 
  
 Seuraava kokous ti 8.12.2020 klo. 12.00 Kiepissä.  
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45. 
 
 


