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1 § Vanhusneuvoston kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Kivipää ja Pirjo Järvistö.
Käsittely
Pirjo Järvistö esitti pöytäkirjan tarkastajaksi Tuula Kivipäätä Ja Marja Näkkälä Pirjo
Järvistöä.
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö)
Vanhusneuvoston puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
vanhusneuvosto päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi 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.
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, tulee 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 verkkosivulla www.enontekio.fi.
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2 § Vanhusneuvoston toiminta
Päätös
Talousarviovalmisteluun valmistellaan esitys kuljetuksen järjestämisestä ja ohjaajien
ohjauspalkkioista ohjattuihin ryhmätoimintoihin.
Vanhusneuvosto valmistelee kannanoton kotona asuville ikäihmisille suunnattujen
ohjaus- ja kontrollikäyntien suunnitelmallisemmaksi toteuttamiseksi.
Käsittely
Keskusteltiin yleisesti vanhusneuvoston toiminnasta ja roolista.
Hyväksyttiin, että vt. kunnanjohtaja Birgitta Eira ja kunnanhallituksen 1. vpj Pekka
Tjäderhane tulevat esittelemään klo 13 hyvinvointikeskuksen tonttivaihtoehdot,
jotka ovat päätöksenteossa kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa toukokuussa.
Kuntosali ja ulkoiluystävätoiminta ovat hyviä asioita. Toivotaan lisää aktiviteettia kotona asuville ikäihmisille. Ikäihmisille on pidetty ohjattua ryhmätoimintaa vuoden
2021-2022 aikana yht. 10 kertaa. Palautteen mukaan tasapainoharjoittelu ja sosiaalinen kohtaaminen ovat tärkeimpiä motivaatiotekijöitä ryhmätoiminnoissa. Osallistujia
ryhmissä ollut yli 10.
Ammattitaitoisten ohjaajien tukemiseksi tulisi maksaa ohjauspalkkio.
Tarvitaan ohjauskäyntejä ja kontrollikäyntejä ikäihmisten koteihin.
Mahdollisuudet kulkea ryhmätoimintoihin tulisi suunnitella jatkossa paremmin, huomioida sivukylillä asuvat ikäihmiset. Tulisi laatia suunnitelma ja esitys hyvinvointilautakunnalle talousarviovalmistelussa huomioitavaksi.
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö)
Vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet keskustelevat vaikuttajatoimielintoiminnasta ja keskustelu merkitään tiedoksi.
Vanhusneuvoston voimassa oleva toimintasääntö (oheismateriaalina, jaetaan kokouksessa) päivitetään seuraavassa kokouksessa.
Selostus
Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.
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Kunnan hallintosäännön 16 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Näihin valitaan vähintään 2 valtuutettua.
Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Vanhusneuvoston kokoonpano, valinta ja toimintatavat ovat kunnan päätettävissä.
Kunnanhallitus voi hyväksyä vanhusneuvostolle toimintasäännön, jossa todetaan vanhusneuvoston lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten lukumäärä, mitä
tahoja jäsenet edustavat, vanhusneuvoston toimikausi, kokousten koollekutsuminen,
puheenjohtajan valinta ja sihteerin tehtävien hoitaminen sekä toimintasuunnitelman
laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen.
Vanhusneuvoston tehtäväkenttä ulottuu kaikkiin niihin tehtäviin, joilla on merkitystä
ikääntyneen väestön elinolosuhteiden ja palvelujen kannalta.
Vanhusneuvoston tehtäviin voi sisältyä muun muassa aloitteiden, kannanottojen ja
lausuntojen tekeminen. Vaikuttamistehtävän hoitaminen edellyttää, että vanhusneuvosto saa hyvissä ajoin tiedot ajankohtaisista hankkeista ja myös sen oma-aloitteinen
rooli on tärkeä.
Vanhusneuvosto ei ole kuntalain tarkoittama toimielin, joten sillä ei ole oikeutta tehdä
muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä.
Vanhuspalvelulain (980/2012) nojalla vanhusneuvosto on otettava mukaan vanhuspalvelulain mukaisen ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun (5 §) ja palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin (6 §).
Toimintaedellytyksistä huolehtiminen tarkoittaa mm. sitä, että kunta osoittaa kokoustilan, huolehtii kokousten järjestämisestä ja vastaa kokouksista aiheutuneista kustannuksista. Toimintaan täytyy varata riittävät määrärahat. Erillinen määräraha talousarviossa jäntevöittää vanhusneuvoston toimintaa.
Kokouspalkkioiden maksaminen on perusteltua, mutta on kunnan harkinnassa. Kunnanhallitus voi esimerkiksi päättää, että vanhusneuvoston jäsenten palkkioista ja
muista korvauksista on soveltuvin osin voimassa, mitä hallintosäännössä määrätään
lautakunnan jäsenten palkkioista ja korvauksista.
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Kunnan hallintosäännön 94 §:n mukaan nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto voivat kukin nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Vaikuttajaelimien edustajilla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta
valtuuston suljetussa kokouksessa.
Neuvostolla on oikeus kutsua kokoukseen kuultavaksi kunnan viranhaltijoita ja tarpeelliseksi katsomiaan tahoja.

Oheismateriaali
Voimassa oleva toimintasääntö

Tiedoksi
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
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3 § Vanhusneuvoston varapuheenjohtajan valinta
Päätös
Vanhusneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Satu-Marja Eira-Keskitalo.
Käsittely
Tuula Kivipää ja Pirjo Järvistö esittivät varapuheenjohtajaksi Satu-Marja Eira-Keskitaloa.
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö)
Vanhusneuvosto keskustelee asiasta ja päättää varapuheenjohtajan tehtävään nimettävästä jäsenestä.
Selostus
Vanhusneuvoston voimassa olevan toimintasäännön mukaan vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Tiedoksi
Valittu
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
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4 § Vanhusneuvoston edustajan valinta kunnanvaltuuston kokouksiin
Päätös
Vanhusneuvoston kokouksissa kulloinkin läsnä olevista valitaan edustaja seuraavaan
kunnanvaltuuston kokoukseen. Jos valittu on estynyt, vanhusneuvoston puheenvuoron käyttää puheenjohtaja.
Käsittely
Käytiin yhteistä keskustelua edustajasta ja sopivasta tavasta toteuttaa edustajan läsnäolo kunnanvaltuuston kokouksissa.
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö)
Vanhusneuvosto keskustelee asiasta ja valitsee keskuudestaan edustajan/varaedustajan kunnanvaltuuston kokouksiin.
Selostus
Kunnan hallintosäännön 94 §:n mukaan nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto voivat nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja
puheoikeus. Vaikuttajaelimien edustajilla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetuissa kokouksissa.
Tiedoksi
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
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5 § Vanhusneuvoston kokousaikataulu 2022 (vuosikello)
Päätös
Ehdotuksen mukaan: Vanhusneuvoston kokousaikataulu 2022:
Ti 24.5.2022 klo 12.00 (toimintasäännön päivittämiskokous + tutustumismatka Kittilään koronatilanne huomioiden)
Ti 30.8.2022 klo 12.00 (ajankohtaiset ja valmistelussa olevat asiat)
Ti 1.11.2022 klo 12.00 (talousarvioon lausumisen valmistelu ja ajankohtaiset valmistelussa olevat asiat)
Ti 13.12.2022 klo 12.00 (toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman valmistelu)
Käsittely
Keskusteltiin kokousten asiasisällöistä. Asiat voivat olla ajankohtaisia tai kunnan päätöksentekoprosessissa valmistelussa olevia asioita.
Toivottiin toteutettavaksi tutustumiskäynti esim. palvelukeskukseen ja/tai hoivayksikköön.
Vanhusneuvosto piti kokoustauko klo 12.59-13.07.
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö)
Vanhusneuvosto päättää vuoden 2022 kokousaikataulun huomioiden vuoden 2022
vuosikelloon suunnitellut muiden toimielinten kokoukset ja vaikuttajaelinten lausunnot: talousarvio- ja suunnitelma 08/2022 sekä kuntalaisten mahdollisuus kommentoida kunnanjohtajan talousarvioesitystä loka-marraskuussa 2022.
Vanhusneuvoston kokousaikataulu 2022:
Ti 24.5.2022 klo 12.00
Ti 30.8.2022 klo 12.00
Ti 1.11.2022 klo 12.00
Ti 13.12.2022 klo 12.00 (esitys ylimääräinen kokous)
Selostus
Enontekiön kunnassa on käytössä talouden ja toiminnan vuosikello, johon merkitään
toimielinten kokousajankohdat päällekkäisyyksien välttämiseksi. Kokousaikataulujen
suunnittelussa huomioidaan kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu-ja päätöksentekoprosessi sekä vuosikelloon 2022 merkityt kokoukset.
Vanhusneuvoston voimassa olevan toimintasäännön mukaan vanhusneuvosto kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin.

Tiedoksi
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
Vuosikello/kirjaamo
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6 § Ajankohtaiset asiat
Kunnanjohtaja Birgitta Eira ja kunnanhallituksen 1. vpj Pekka Tjäderhane esittelivät
hoivayksikön rakentamisprosessia. Katsottiin tonttivaihtoehdot (4 kpl).
Tonttivaihtoehdot tulevat kunnan internetsivuille www.enontekio.fi kommentoitavaksi kahden viikon ajaksi. Kunnantalon alakerran aulaan toimitetaan laminoidut
tonttivaihtoehdot kuntalaisten tarkasteltavaksi.
Päätöksentekoprosessi:
10.5.2022 kunnanhallitus käsittelee paikkavaihtoehtoa ja tekee esityksen kunnanvaltuustolle
18.5 valtuuston päätös
Kokouksen yhteydessä suoritetussa pikakyselyssä ykkösvaihtoehdoksi nousi eläinlääkärin/lääkärin tontti. Samassa yhteydessä nostettiin esille, että mikäli ko. vaihtoehto
tonttivalinnassa etenee, tulee kunnan huolehtia eläinlääkäripalveluiden tilojen saatavuudesta kunnassa.
7 § Tiedoksi saatettavat asiat
Kunnanhallitus 15.2.2022, § 44 Vanhusneuvoston nimeäminen toimikaudelle 20212025
Vanhusneuvoston yhteinen sähköposti: vanhusneuvosto@enontekio.fi
Kirjautuminen https://enontekio.postit.fi
Salasana jaettu kokouksessa (ilmoitetaan poissaolleille)
8 § Jäsenten esille ottamat asiat
Ei ollut.
9 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous tiistaina 24.5.2022 tutustumismatka Kittilään, kutsuttuina jäsenet ja
varajäsenet.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.53.

