
 Pöytäkirja   Sivu 4. 
 VANHUSNEUVOSTO 20.10.2022  1 

        

 

 
Kokousaika  tiistai 20.10.2022 klo 10.00-11.55 
 
Paikka Kunnanhallituksen huone (etäyhteys Teams) 
 
Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet 
Outi Kurkela  pj  Elma Vuontisjärvi vj  
Satu-Marja Eira-Keskitalo vpj  Salli Stoor  vj 
Jaakko Alamattila j   Ulla-Maija Syväjärvi vj 
Ritva Yli-Ollila j  Matti Eira  vj klo 10.00-10.56 
Marja Näkkälä  j  Paula Ahopelto vj 
Pirjo Järvistö j  Marja-Leena Vieltojärvi vj                             
Antti-Oula Juuso j  Rauna Laukka vj 
Tuula Kivipää j  Ritva Palo  vj  
 
 
 
 
 
Muut saapuvilla olleet Sirkka Nissi-Onnela Ikäystävällinen Lappi –hanke klo: 10-11.48 
 Henna Saarela Ikäystävällinen Lappi –hanke klo: 10-11.48 
 Raisa Similä  Ikäystävällinen Lappi –hanke klo: 10-11.48 
 Miia Ahlholm  sihteeri 
 
 
Asiat 38 § - 44 § 
 
 
 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus puheenjohtaja 38-40 § puheenjohtaja 40-44 § 
 Outi Kurkela  Ulla-Maija Syväjärvi 
  
 
 
 sihteeri 
 
 
 
Pöytäkirjan 
tarkastajat Pirjo Järvistö   Tuula Kivipää   
 
 
 
Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä 27.10.2022 

http://www.enontekio.fi/
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Esityslista 
 
38 § Vanhusneuvoston kokouksen järjestäytyminen 
39 § Vie vanhus ulos –kampanjaan osallistumisen tulokset 
40 § Ikäystävällinen Lappi –hanke / ikäihmisten palveluiden kehittäminen 
41 § Ajankohtaiset asiat 
42 § Tiedoksi saatettavat asiat 
43 § Jäsenten esille ottamat asiat 
44 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 
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38 § Vanhusneuvoston kokouksen järjestäytyminen 
 
                        Päätös    

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Tuula Kivipää ja Pirjo Järvistö. 
 

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.  
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39 § Vie vanhus ulos kampanjaan osallistumisen tulokset 
 
 Päätös 
 Merkittiin tiedoksi. 
 
 Käsittely 

Kampanja todettiin onnistuneesti toteutetuksi. Vanhusneuvosto kiittää kaikkia kam-
panjaan osallistuneita. 

 
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Merkitään tiedoksi. 

 
Selostus 
Ikäinstituutin vuosittainen Vie vanhus ulos –kampanja oli käynnissä ajalla 7.9.-
7.10.2022. Kampanja edistää niiden ikäihmisten ulkoilua, jotka tarvitsevat ulkoiluun 
apua ja seuraa.  

 
Vuosittaisessa ulkoilukampanjassa haastetaan eri toimijoita, kuten vapaaehtoisia, jär-
jestötoimijoita, opiskelijoita, liikunnan ja hoitotyön ammattilaisia sekä läheisiä ja naa-
pureita ulkoilemaan tukea tarvitsevien iäkkäiden kanssa. 
 
Enontekiön kunnasta kirjattiin Vie vanhus ulos sivustolle yhteensä 132 ulkoilua. 

 
Enontekiöltä julkaistiin Ikäinstituutin Vie vanhus ulos internetsivustolla seuraava päi-
vitys kampanjasta: 

 
”Enontekiöllä on ulkoiltu ahkerasti Vie vanhus ulos kampanjan aikana. Ikäihmiset sai-
vat nauttia ulkoilusta, tulistelu- ja lauluhetkistä sekä hyvästä seurasta Euroopan puh-
taimmassa ilmassa. Osallisuutta ja yhteisiä kohtaamisia olivat mahdollistamassa 
Enontekiön ulkoiluystävät, ikäihmisten omaiset ja läheiset, ikääntyneiden palveluiden 
henkilökunta, Enontekiön kunnanvaltuuston, hyvinvointilautakunnan ja vanhusneu-
voston jäseniä, kyläyhdistykset, Kilpisjärven ja Hetan koululaiset sekä Hetan päiväko-
tilaiset. Iso ja lämmin kiitos kaikille hyvien hetkien ja kokemusten mahdollistajille!” 

   
Enontekiö palkitaan Tähtitarina -sarjassa vievanhusulos.fi -verkkosivulle jätetyn ulkoi-
lutarinan ansiosta. Tarina on julkaistu myös kampanjan Facebook-sivulla. 

 
  Enontekiö voitti Suomen Luonto -lehden määräaikaistilauksen 6 kk.  
 

Tiedoksi 
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
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40 § Ikäystävällinen Lappi –hanke / ikäihmisten palveluiden kehittäminen  
 
 Päätös 

Ikäihmisten palveluiden etäkotihoidon kehittämisen esittely ja SWOT analyysituotos 
merkitään tiedoksi. 
 
Kehittäjäasiakastoimintaan halukkaat voivat ilmoittautua vanhusneuvoston sihtee-
rille. Sihteeri ilmoittaa halukkaat Ikäystävällinen Lappi –hankkeen eritysasiantuntija 
Sirkka Nissi-Onnelalle.  

 
Käsittely 
Käytiin esittelykierros. 
 
Ikäystävällinen Lappi –hankkeen tavoitteena on kehittää palveluita sekä luoda yhte-
näisiä toimintamalleja hyvinvointialueelle. Lapin hyvinvointialueella on neljä palvelu-
aluetta; Pohjoisen Lapin palvelualue, Itäisen Lapin palvelualue, Kaakkois-Lapin palve-
lualue ja Lounais-Lapin palvelualue. Enontekiö kuuluu Pohjoiseen palvelualueeseen, 
jossa on 7 kuntaa; Enontekiö, Inari, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello ja Utsjoki. 
 
Hankkeen edustajat esittelivät etäkotihoitoa tablet laitteella ottamalla yhteyttä Ro-
vaniemelle teknologiaohjaaja Stina Mäkelään. Stina avasi laitteen käyttötarkoitusta ja 
mahdollisuuksia osana kotona asumisen tukemista. Etäkotihoidolla voidaan laajentaa 
asiakkaiden palveluvalikkoa sekä järkevöittää työntekijöiden työaikaa. 
 
Käytön perusperiaate: hoitaja soittaa sovitusti tablet laitteella asiakkaalle. Palvelu so-
veltuu asiakkaille, jotka hyötyvät erilaisesta etänä toteutetusta ohjauksesta, esim. 
voinnin, lääkkeenoton ja/tai verensokerin mittaamisen seuranta, ruokailu/ruoan läm-
mittäminen, jumppatuokioon osallistuminen, psykososiaalinen tuki keskustelun 
kautta, esim. yksinäisyyttä kokevat asiakkaat tai mielenterveysasiakkaat.  

 
Asiakas voi myös soittaa hoitajille, mikäli siitä on sovittu ja soittomahdollisuus asen-
nettu.  

 
Muistisairaat asiakkaat voivat myös hyötyä ohjatusta palvelusta. Etäohjauksella tue-
taan omatoimista suoriutumista, kun ei tehdä puolesta. Etäpalvelun tarkoituksena on 
tukea fyysisiä käyntejä, ei korvata niitä kokonaan. Mikäli asiakkaaseen ei saada yh-
teyttä, varmistetaan fyysisellä käynnillä, että kaikki on hyvin. 
 
Etäkotihoidon palvelutarvetta arvioidaan palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Koti-
hoidon asiakkaille laite on ilmainen. Etäpalvelun maksut määräytyvät asiakasmaksu-
lain mukaisen kotihoidon maksun mukaan. Mikäli asiakas haluaa laitteen pelkästään 
virkistyskäyttöön, tulee palvelu maksulliseksi (Rovaniemellä 45€/kk). 
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Laitteeseen on mahdollista myös omaisten soittaa. Laitteeseen voi lisätä niin monta 
omaista/läheistä kun on tarve. Omaisen/läheisen fyysisellä sijainnilla ei ole merki-
tystä (toimii myös ulkomailla). Puhelinmaksua ei synny. Etälaite on tietoturvallinen 
tapa olla yhteydessä ammattihenkilöihin ja muuhun lähiverkostoon. Liittymää voi-
daan vaihtaa kuuluvuuden mukaan.  
 
Laite sijoitetaan asiakkaan kodissa paikkaan, jossa asiakkaan on helpoin soitto kuulla 
ja soittoon vastata. 
 
Verkkovirralla toimivassa etälaitteessa on akku, jonka kestävyys on samaa tasoa kuin 
kännykän. Laite on päällä lepotilassa, kun ei ole aktiivisessa käytössä.  

 
Ikäystävällinen Lappi –hankkeen edustajat kertoivat, että tällä hetkellä ollaan käyn-
nistämässä kokeilua ryhmämuotoisesta etäpäivätoiminnasta.  
 
Sirkka Nissi-Onnela esitti tarpeen kehittäjäasiakastoiminnasta. Tarve on vähintään 1-
2 henkilöä/Pohjoisen palvelualueen kunta. 

 
Vanhusneuvosto pohti Raisan Similän johdolla SWOT-analyysiä hyödyntäen etäkoti-
hoidon vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia.  

 
Puheenjohtaja Outi Kurkela poistui kokouksesta klo klo 10.56. 
Loppukokouksen ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Järvistö.  
 
Vanhusneuvosto piti tauon klo 10.56-11.16.  
 
Tauon aikana todettiin, että Pirjo Järvistö on valittu järjestäytymisen yhteydessä pöy-
täkirjantarkastajaksi, joten puheenjohtajaksi loppukokouksen ajaksi valittiin Ulla-
Maija Syväjärvi.  
 
Puheenjohtaja totesi Matti Eiran poistuneen kokouksesta tauon aikana. 
 
Tauon jälkeen jatkettiin SWOT analyysin käsittelyä kehittäjäkahvilamuotoisesti. 
 
KEHITTÄJÄKAHVILA, ETÄKOTIHOITO SWOT ANALYYSI 
 
VAHVUUDET: 
- yksinäisyyden vähentäminen 
- kustannusten säästö asiakkaille ja palveluntuottajalle (kunta, hyvinvointialue) 
- turvallisuudentunteen lisääntyminen 
- määräaikainen palveluratkaisu 

 
HEIKKOUDET: 
- vähäiset teknologiset taidot 
- heikko motivaatio laitteen käyttöön (digipelko) 



 Pöytäkirja   Sivu 4. 
 VANHUSNEUVOSTO 20.10.2022  7 

        

 

 
MAHDOLLISUUDET: 
- voinnin seuranta (esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen yhteydessä) 
- saavutettavuus, etäkotihoidon ansiosta voidaan tarjota enemmän käyntejä 
- puhe- ja näköyhteys 
- omaisten/läheisten yhteydenotot lisääntyvät 
- toimintakyvyn edistämisen mahdollistaja 

 
UHAT: 
- ennakkoasenteet (työntekijät, asiakkaat, omaiset/läheiset) 
- läheisten käyntien väheneminen 
- sähkökatkot 
- myrskyt 
- kustannukset 
- pakkaskestävyys 
- Roaming-esto 

 
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 

 Merkitään tiedoksi. 
 

Selostus 
Ikäystävällinen Lappi –hankkeen erityisasiantuntijat Sirkka Nissi-Onnela, Henna Saa-
rela (ikäihmisten kotona asumista tukevat palvelut) ja Raisa Similä (digitaaliset palve-
lut ja teknologia) esittelevät hanketta sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia kotona 
asumisen tukemiseksi. 
 
Hanke kerää tapaamisen yhteydessä Enontekiön vanhusneuvoston ajatuksia ja arvi-
oita ikäihmisten alueellisten ja paikallisten palveluiden kehittämiseksi. 

 
Tiedoksi 
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
Ikäystävällinen Lappi –hanke; erityisasiantuntijat Sirkka Nissi-Onnela, Henna Saarela, 
Raisa Similä 
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41 § Ajankohtaiset asiat  
 

Vanhus- ja vammaisneuvostopäivä 2.11.2022. Ohjelma on jaettu edellisessä kokouk-
sessa ja ilmoittautumislinkki on lähetetty sähköpostitse.  
 
Sihteeri: ajankohtaiskatsaus ikääntyneiden palveluihin tehdyistä henkilöstövalin-
noista sekä avoimista rekrytoinneista. 
 

42 § Tiedoksi saatettavat asiat 
 Ei ollut. 
 
43 § Jäsenten esille ottamat asiat 

Ulla-Maija Syväjärvi muistutti turvallisuudesta nyt kun ulkona liikuttaessa liukkaus on 
taas ajankohtainen asia. 

 
44 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 

Seuraava kokous tiistai 13.12.2022 klo 12.00 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.55. 

 
 
 
 


