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Käsitellyt asiat
§ 11

Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen

§ 12

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

§ 13

Pöytäkirjan tarkastus

§ 14

Ajankohtaiset asiat

§ 15

Vanhusneuvoston toimintasuunnitelman 2020 päivittäminen

§ 16

Muut asiat

Lisäpykälät
§ 17

LISÄPYKÄLÄ: Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2025.
Vanhusneuvoston edustajien nimeäminen ohjausryhmään.
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Saapuvilla olleet jäsenet
Raili Kerola, puheenjohtaja
Hilkka Kotila-Martti, poistui 14:47
Juhani Inkeröinen
Juhani Juuruspolvi, poistui 14:59
Kaarina Kapraali
Lasse Aro
Aarne Jänkälä
Johanna Pikkuaho
Muut saapuvilla olleet
Riina Koskiniemi, vs. erityisasiantuntija, sihteeri
Antti Itkonen, Vestintäpalvelut, Digitaalisen viestinnän asiantuntija , saapui 14:33,
poistui 15:08
Poissa

Leena Jakkula, puheenjohtaja
Hilla Haajanen
Henri Ramberg

Allekirjoitukset

Leena Jakkula
Puheenjohtaja

Riina Koskiniemi
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Juhani Inkeröinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tämä pöytäkirja on 16.3.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.
fi
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§ 11
Kokouksen avaus ja osanottajien toteaminen
Ehdotus
Avataan vanhusneuvoston kokous ja todetaan osanottajat.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin osanottajat.
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§ 12
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Vanhusneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi,
sekä hyväksyy työjärjestyksen.
Päätös
Vanhusneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sekä
hyväksyi työjärjestyksen muutoksella §17 käsitellään ennen §16.
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§ 13
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastaja ja hänelle varatarkastaja.
Päätös
Tarkastajaksi valittiin Juhani Inkeröinen ja varatarkastajaksi Aarne Jänkälä.
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§ 14
Ajankohtaiset asiat
Liitteet

1 Liite 1 Vanhusneuvoston toimintasääntö
Lautakuntien jäsenet vanhusneuvostossa, § 61 Vanhusneuvoston kokoonpanon
muuttaminen organisaatiouudistuksesta johtuen (KH 10.2.2020)
Kaupunginhallitus päätti muuttaa vanhusneuvoston toimintasääntöä niin, että
kaupunginhallitus-, perusturva-, elinvoima- ja sivistyslautakunta valitsevat
vanhusneuvostoon kukin yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen.
Uudet valitut lautakuntien jäsenet
Elinvoimalautakunta: Aarne Jänkälä (varajäsen Lauri Ylipaavalniemi)
Perusturvalautakunta: Henri Ramberg (varajäsen Hilpi Ahola)
Sivistyslautakunta: Hilla Haajanen (varajäsen Reetta Mustonen)
Liitteenä 1 Vanhusneuvoston toimintasääntö ja liitteenä 2 toimintasuunnitelma 2020
Vanhustenviikko 2020
Vanhustenviikon suunnittelu ja työryhmän tapaaminen 21.2. Viikon ohjelmarunko
oheismateriaalina kokouksessa.
Esteettömyyskävely 2020
Esteettömyysryhmä kokoontui 12.2. ryhmä päätti, että kävely järjestetään torstaina
2.4. klo 12.00 alkaen.
Esteettömyyskävelyn eteneminen ja reitti alustavasti: Lähtö Piekkarilta- Pohjolankatu -
Kairatie - Korundin vierestä kävelysillan yli- Ruokasenkatu - Rovakatu - Kansalaistalo
Osallistuja kutsukäytännöllä: Kaupunginhallituksen jäsenet, Valtuustoryhmien
puheenjohtajat, elinvoimalautakunta, elinvoimajohtaja Jukka Kujala, Alltimen ja
kaupungin vastuuhenkilöt katujen kunnossapidosta, yhdyskuntatekniikka,
liikenneturva. Nuorisovaltuuston jäseniä tai opikselijoit pyydetään kirjaamaan reitillä
muistiinpanoja, joiden pohjalta laaditaan raportti.
Ryhmä kokoontuu seuraavan kerran 10.3.
Näsmänkiepin suunnittelu
Suunnitteluryhmän jäsen Raili Kerola kertoo asian etenemisestä.
Ehdotus
Vanhusneuvosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi
Päätös
Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti.
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§ 15
Vanhusneuvoston toimintasuunnitelman 2020 päivittäminen
ROIDno-2019-3502
Valmistelija / lisätiedot:
Riina Koskiniemi
riina.koskiniemi@rovaniemi.fi
vs. erityisasiantuntija
Liitteet

1 Liite 1 Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2020, päivitetty 11.2.2020.pdf
Ehdotus
Vanhusneuvosto päivittää toimintasuunnitelmaa siten, että Ranuan vierailu perutaan.
Neuvosto päättää myös muista tarvittavista muutoksista suunnitelmassa.
Päätös
Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti.
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§ 16
Muut asiat
Rovaniemi.fi -verkkosivut uudistuu 2020
Kaupungin verkkosivut (rovaniemi.fi) uudistetaan toukokuussa 2020. Uudistuksen
keskeisiä tavoitteita ovat palveluiden löydettävyyden, käytettävyyden ja
saavutettavuuden parantaminen sekä kaupunkimarkkinoinnin ja kriisiviestinnän
kehittäminen. Rovaniemen kaupungin digitaalisen viestinnän asiantuntija Antti
Itkonen esittelee asiaa.
Ehdotus
Vanhusneuvosto merkitsee muun asian tiedoksi.
Päätös
Vanhusneuvosto päätti esityksen mukaisesti.
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§ 17
LISÄPYKÄLÄ: Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2025. Vanhusneuvoston
edustajien nimeäminen ohjausryhmään.
ROIDno-2020-523
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Lohtander
johanna.lohtander@rovaniemi.fi
palvelualuepäällikkö
Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 26.2.2020 §32, että Ikääntyneen väestön
hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2025 laaditaan ja laadintaa ohjaamaan perustetaan
ohjausryhmä. Perusturvalautakunta nimeää edustajansa ohjausryhmään ja pyytää
vanhusneuvostoa ( 2 edustajaa), kaupunginhallitusta (1), sivistyslautakuntaa (1),
elinvoimalautakuntaa (1) ja vammaisneuvostoa (1) nimeämään edustajansa
ohjausryhmään. Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2025 esitetään
sen valmistuttua edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tavoitteena on, että
suunnitelma on valmis kesällä 2020.
Hyvinvointisuunnitelman laatiminen edellyttää yhdessä työskentelyä kaupungin eri
hallinnonalojen henkilöstön ja alueen eri toimijoiden mm. järjestöjen kanssa sekä
ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua suunnitelman laadintaan. Yhteinen
työskentely ja osallistuminen tapahtuu työpajatyöskentelyn avulla maalis -
huhtikuun aikana.
Hyvinvointisuunnitelman viranhaltijavalmistelu tapahtuu sivistys- ja
hyvinvointitoimialan ja elinvoimatoimialan työryhmässä ja se käsitellään myös
hyvinvointityöryhmässä ja edelleen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaostossa.
Taustaa, edellytykset ja tavoitteet suunnitelmalle:
Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020 ja siihen sisältyvä
toimenpideohjelma vuosille 2015 – 2017 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa
23.3.2015. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen sisältyy myös osana kaupungin
hyvinvointisuunnitelmaa ja vuosina 2017 – 2019 on ikäihmisten
palvelujen kehittämistä ja järjestämistä ohjattu myös erillisillä suunnitelmilla mm.
Ikäihmisten palvelujen strateginen suunnitelma vuosille 2016 – 2018 NHG:n tuella.
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista (980/2012, 5 §) niin kutsuttu vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntia
tarkistamaan ja laatimaan suunnitelman toimenpiteistä ikääntyneen väestön
hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä
iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja
kehittämiseksi. Lain mukaan suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on
tarkastettava valtuustokausittain.
Suunnitelmassa (5 §) tulee olla esitettynä:
1. Arvio ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilasta, heille tarjottavista palveluista ja
palvelurakenteeseen vaikuttavista tekijöistä
2.
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2. Tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen
suoriutumisen tueksi sekä tarjottavien palveluiden kehittämiseksi
3. Toimenpiteet, joilla kunta vastaa tavoitteiden toteutumisesta, sekä arvio
voimavaroista, jotka tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseen
4. Määritelmä eri tahojen vastuista toimenpiteiden toteuttamisessa
5. Määritelmä yhteistyön toteuttamisesta eri tahojen kanssa
Edellisessä Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmassa vuoteen 2020 on
kaupungin vanhuspolitiikan visioksi kuvattu: Rovaniemellä ikääntyvä kokee olonsa
turvalliseksi ja arvostetuksi ja voi elää hyvää elämää. Arvoiksi on määritelty
turvallisuus, kumppanuus ja merkittäväksi kokeminen.
Nyt päivitettävässä hyvinvointisuunnitelmassa
huomioidaan kaupunkistrategia vuoteen 2025, jonka tavoitteina ovat sujuvat ja
asiakaslähtöiset palvelut, elämyksellinen ja toimiva elinympäristö sekä elinvoimaiset ja
monipuoliset elinkeinot. Strategian arvopohjana on inhimillisyys, luotettavuus,
turvallisuus ja luovuus. Kaupunkistrategian toteutus tapahtuu hallinto- ja
organisaatiorajat ylittäen. Kaupunkistrategiaa toteutetaan ohjelmilla, joista Ikääntynen
väestön hyvinvointisuunnitelman päivittäminen vuoteen 2025 on yksi osa ja joka
huomioidaan strategian toimenpanon yhteydessä. Tavoitemittaristo on
talousarviokirjassa ja mittaaminen tapahtuu osana talousarvioprosessia ja
hyvinvointikertomusta.
Rakentamisen, kaavoituksen ja esteettömän ympäristön kysymykset korostuvat
väestön ikääntyessä. Ikäystävällinen ympäristö huomioi iäkkäiden ihmisten tarpeet
ja voimavarat sekä tukee heidän aktiivisuuttaan, hyvinvointiaan ja turvallisuuttaan.
Tällainen ympäristö mahdollistaa kaikkien osallisuuden. Ikäystävälliset
asuinympäristöt ovat viihtyisiä, helposti hahmotettavia ja esteettömiä. Liikkumisen
mahdollisuuksiin, opasteisiin, kulkuväyliin ja käveltävyyteen on kiinnitetty erityistä
huomiota. Tavallisten asuntojen ohella tarjolla on myös iäkkäille suunnattuja
asumisratkaisuja. Asuinalueet ja -rakennukset on suunniteltu kaikille sopivan
suunnittelun mukaisesti (design for all). Asuinalueella on riittävästi palveluja ja niiden
saavutettavuus on varmistettu. Tarjolla on myös kohtaamispaikkoja, toiminta- ja
osallistumismahdollisuuksia sekä viihtyisiä ja virikkeellisiä viherympäristöjä.
Asuinalueiden kehittämisessä on mukana monia toimijoita, etenkin ikäihmiset itse.
Ikäystävällinen ympäristö soveltuu kaikenikäisille ja mahdollistaa omassa kodissaan ja
itselleen tutussa ympäristössä ikääntymisen (ageing in place). (Rappe ym. 2018).
Sosiaali- ja terveysministeriö linjaa ikääntymispolitiikkaa strategiassaan,
lainsäädännöllä, laatusuosituksilla, ohjelmilla ja hankkeilla. Ikääntymispolitiikan
tavoitteena on edistää ikäihmisten toimintakykyä, itsenäistä elämää ja aktiivista
osallistumista yhteiskuntaan. Sosiaalisesti kestävä on yhteiskunta, jossa ihmisiä
kohdellaan yhdenvertaisesti, varmistetaan kaikkien osallisuus sekä edistetään
jokaisen terveyttä ja toimintakykyä. (Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020.Sosiaali- ja
terveysministeriön julkaisuja 2011:1) Suunnitelmassa sitoudutaan myönteiseen ja
aktiiviseen vanhuskäsitykseen (sosiokulttuurinen vanhuskäsitys), jossa keskitytään
ikäihmisen voimavaroihin eli pääomaan sairauksien, toimintarajoitteiden ja
menetysten korostamisen sijasta.(Koskinen 2012)
Suunnitelman laadinnassa huomioidaan kaupunkistrategian ja
hyvinvointikertomuksen painotukset sekä valtakunnallisten kehittämisohjelmien
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tulokset muun muassa Ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon uudistus
2016 - 2018 ja laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen
parantamiseksi 2017–2019 (päivittyy 2020) ja hallituksen sote-uudistuksen
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus – ohjelman painotukset.
Ehdotus
Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi edustajaa ohjausryhmään.
Päätös
Vanhusneuvosto päätti yksimielisesti valita ohjausryhmään edustajiksi Raili Kerolan ja
Lasse Aron.
Tiedoksi
Johanna Lohtander, Marika Ylipieti
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Muutoksenhakukielto
§15, §17
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja
virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.

