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Kokousaika Torstai 14.11.2019 klo. 12.00 – 16.05 
 
Paikka Kunnanhallituksen huone 
 
Saapuvilla olleet jäsenet      
 Birgitta Eira  pj Per Oula Juuso  vj 
 Heidi Risto vpj, poistui klo 14.33. Anu Ollila  vj 
 Reijo Mannela j Satu-Marja Eira Keskitalo vj 
 Timo Leppäjärvi j Riitta Vieltojärvi    vj 
 Maarit Rinne  j Asta Niemelä  vj 
 Jari Stoor  j Jenniina Eira  vj 
 Virpi Labba  j Ulla Keinovaara    vj 
 
Muut saapuvilla Jari Rantapelkonen  kunnanjohtaja 
olleet Matti Ikonen   henkilöstöjohtaja 35 §, sihteeri 
 Anne-Maria Näkkäläjärvi  vs. perusturvajohtaja 36 § 
 Miia Ahlholm   sihteeri 
 
 
Asiat   34 § - 42 § 
 
 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus Birgitta Eira, puheenjohtaja Matti Ikonen, sihteeri 
   
  
Pöytäkirjan   
tarkastajat Jari Stoor   Asta Niemelä   
 
Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivuilla www.enontekio.fi  
nähtävänä 20.11.2019 
 
Asialista 
34 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 
35 § Vammaisten henkilöiden ja läheisten työhyvinvointi 
36 § Sosiaalipalveluiden nykytila 
37 § Vuoden 2019 toimintakertomus 
38 § Vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja kokousaikataulu (vuosikello) 
39 § Muut asiat 
40 § Tiedoksi saatettavat asiat 
41 § Jäsenten esille ottamat asiat  
42 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen  
 
 
  

http://www.enontekio.fi/


Pöytäkirja 
VAMMAISNEUVOSTO         14.11.2019 Sivu 4. 

       2 

 

 
34 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 
 

Päätös     
Ehdotuksen mukaan. 
 
Käsittely 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Stoor ja Asta Niemelä.   
 
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Vammaisneuvoston puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja 
vammaisneuvosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi vammaisneuvoston 
jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Edelleen vammaisneuvosto päättää hy-
väksyä 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. 

 
Vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä pöytäkirjan 
tarkistuspäivämäärää seuraavana arkipäivänä kunnan virastotalolla ja Enontekiön 
kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 

 
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 kokouk-
sen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta 
esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 
Vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosi-
vuilla www.enontekio.fi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enontekio.fi/
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35 § Vammaisten henkilöiden ja läheisten työhyvinvointi 
 
 Päätös 

Henkilöstöjohtaja selvittää työosuusrahan korottamismahdollisuudet. Esteetön 
Enontekiö tavoitteeseen liittyen varataan investointisuunnitelmaan määrärahat säh-
köovien sekä riittävän valaistuksen toteuttamiseen kunnan kiinteistöihin. Lisäksi 
avustajien kouluttamisen ja työllistämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Vam-
maisten läheisten tukemisen palvelua, esimerkiksi ”loman”-merkeissä, olisi tuettava. 
Kunnan tulisi näyttää esimerkkiä erityisihmisten palkkaamisessa erikseen selvitettä-
viin tehtäviin. 

 
 Käsittely 

Henkilöstöjohtaja alusti asiaa palvelujen käytettävyyden kannalta. Palvelujen tulee 
olla kaikkien käytettävissä. Puheenvuoroissa tuotiin esille, että esimerkiksi ASPA:ssa 
tuotetaan hyvää palvelua. Sosiaalitoimiala tuottaa osaltaan myös hyvää palvelua. 
Mahdollisen monitoimitalon suunnittelussa tulee huomioida vaaleat sisätilat, kunnol-
liset ovien ja kynnysten merkitsemiset tavoitteena, että tila on hahmotettavissa. Ul-
kovalaistuksen riittävyyteen ja kirkkauteen tulee myös kiinnittää huomiota. Esteetön 
Enontekiö edellyttää, että toimintakeskus Hyrylän sisään kulkua on parannettava kai-
kissa olosuhteissa niin, että kulku on mahdollista ilman avustajaa mm sähkötoimisten 
ovien asentamisella. Lisäksi kunnan investointisuunnitelmassa tulisi ottaa huomioon 
virastonkiinteistöjen kulun esteettömyys (sähkökäyttöiset ovet). Avustajien saata-
vuus kaikille tarvitsijoille on haasteellista myös vapaa-ajalla tapahtuvaan avustami-
seen. Työllistämisen haasteet on tiedostettu, mutta kunta on kyennyt tarjoamaan 
kuitenkin näitä työllistämismahdollisuuksia. Vammaisten läheisten tukemisen palve-
lua, esimerkiksi ”loman”-merkeissä, ei ole kyetty tarjoamaan.  Vapaa-ajan harrastus-
mahdollisuuksia kyetään parantamaan avustajien palkkaamisella. Lisäksi virastotalon 
kulkemisen esteet on poistettava.  

 
Esitys (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Vammaisneuvosto päättää yhteisen keskustelun pohjalta, mitkä asiat vammaisten 
henkilöiden ja heidän läheisten työhyvinvoinnin edistämiseksi ovat tärkeimpiä työhy-
vinvoinnin edistämisessä ja mitä asioita ryhdytään viemään edelleen eteenpäin.   
 
Selostus 
Henkilöstöjohtaja Matti Ikonen on kutsuttu kokoukseen keskustelemaan vammaisten 
henkilöiden ja vammaisten henkilöiden läheisten työhyvinvoinnin nykytilasta sekä 
kehittämistarpeista. Keskustelun pohjana hyödynnetään soveltuvin osin vammais-
neuvoston 16.5.2019 kokouksen pöytäkirjan 14 §.  
 
Asian aiempi käsittely: 
Vammaisneuvosto 16.5.2019 14 § Kehitysvammaisten ihmisten tilanne Enonteki-
öllä  
Päätös: 
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Ehdotuksen mukaan. Lisäksi esitetään hyvinvointilautakunnalle työosuusrahan tason 
tarkistamista. Kunnan henkilöstöstrategiassa tulisi huomioida, että henkilöstön 
määrä on riittävä ja henkilöstöllä on riittävä pätevyys, jotta kehitysvammahuollossa 
lain mukaiset palvelut tulisi turvattua. 
 
Käsittely: 
Keskustelussa pidettiin suotavana palkkasuhteessa työskentelyä. Asiaa tulisi kehittää. 
Keskustelun kuluessa esitettiin, että kunta selvittäisi voisiko kunta korottaa työosuus-
rahaa tai subjentoida ruokailua. Huolta kannettiin henkilöstön riittävyydestä. Kun-
nalla tulisi olla riittävästi ja päätöksenteko tulisi olla lähellä asiakasta.  
 
Miia Ahlholm poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 15.40. 
 
Ehdotus: 
Vammaisneuvosto keskustelee kehitysvammaisten ihmisten tilanteesta Enontekiöllä. 
Vammaisneuvosto antaa lausunnon: Toimintakeskus Hyrylälle tulee järjestää toimi-
vat tilat vastaisuudessakin. Sosiaalitoimen henkilöstöjärjestelyissä on huomioitava 
kehitysvammaisten erityishuollon vaatimien voimavarojen turvaaminen. Vammais-
neuvosto pitäisi suotavana, että eri tahot järjestävät kaikille avointa harrastus-ja kult-
tuuritoimintaa, johon myös kehitysvammaiset voivat osallistua.  Tukihenkilö-ja ystä-
vätoiminnan saaminen paikkakunnalle olisi toivottavaa.  
 
Selostus: (perusturvajohtaja, vammaisneuvoston sihteeri) 
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) mukaan kehitysvammahuollon 
piiriin on päässyt, jos henkilön kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriinty-
nyt synnynnäiseen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi. Lakiin on 
tullut 2016 muutoksia joissa on korostettu kehitysvammaisten ihmisten itsemäärää- 
misoikeutta mm. oikeutta vaikuttaa palveluihin. Henkilöstön tulee tukea kehitysvam-
maisen itsemääräämisoikeutta.  
 
Vammaispalvelulaki ja Laki kehitysvammaisten erityishuollosta on tarkoitus korvata 
uudella Vammaispalvelulailla. Lakiesitys raukesi viime eduskuntakaudella ja voimassa 
on edelleen kaksi erillistä lakia. 
 
Enontekiöllä on kunnan sosiaalitoimen viranhaltija päättänyt ottaa kehitysvammais-
ten erityishuollon piiriin 21 enontekiöläistä. Heistä 6 henkilöä on alle 18-vuotiaita ja 
aikuisia on 15 henkilöä.  Erityishuollon piiriin ottaminen tapahtuu yleensä Kolpeneen 
palvelukeskuksen kuntayhtymän tutkimusjakson perusteella tekemän suosituksen 
perusteella. Jos epäillään kehitysvammaa, lapsi lähetetään yleensä Lapin keskussai-
raalaan tutkimuksiin, josta ohjataan tarvittaessa Kolpeneen palvelukeskuksen tutki-
mukseen. Erityishuollon piiriin otetulle tulee kunnan viranhaltijan tehdä erityis-
huolto-ohjelma. Ohjelmaan kirjataan palvelusuunnitelmassa sovitut palvelut ja niiden 
toteuttamistapa.  Ohjelma sitoo kuntaa.  
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Lasten ja nuorten osalta Kolpene vastaa kuntoutussuunnittelusta. Lapset ja nuoret 
käyvät Kolpeneen tutkimus-ja kuntoutusjaksoilla vuosittain tai harvemmin. Aikuisten 
osalta yleensä terveyskeskuslääkäri vastaa kuntoutussuunnitelmasta, mutta tarvitta-
essa voidaan myös aikuinen lähettää Kolpeneelle tutkimukseen tai kuntoutukseen.  
 
Kehitysvammaiset aikuiset ovat yleensä työkyvyttömyyseläkkeellä. He käyvät Toimin-
takeskus Hyrylässä vanhan Sosiaalihuoltolain mukaisessa työtoiminnassa tai Vam-
maispalvelulain mukaisessa päivätoiminnassa. Toimintakeskus Hyrylässä päivä-ja työ-
toimintaa järjestetään, loma-aikoja lukuun ottamatta, klo 9.00-14.00 välisenä aikana. 
Toimintakeskuksessa työskentelee yksi täysiaikainen ohjaaja ja yksi 90 % ohjaaja ja 
80 % avustaja.  
 
Toimintakeskus Hyrylällä on toimitilat kyläkeskuksessa Hetassa kunnan omistamissa 
liiketiloissa kerrostalon päässä. Osa tiloista on vuokrattu kunnan omistamalta kiin-
teistöyhtiöltä. Tilat ovat toimivat ja niissä on huomioitu mm. kuulo-ja näkövammais-
ten tarpeet. Kerrostalo on kuitenkin huonokuntoinen ja peruskorjaus on tarpeen. 
Kerrostalon korjaustarvetta on selvitelty. Peruskorjauksen pitäisi olla niin mittava, 
että vaihtoehtona on harkittu kerrostalon purkua. Kunnassa on aikataulutettu, että 
kerrostaloasia päätetään, kun ikäihmisten palveluasumisesta on tehty päätökset. Hy-
rylä kuitenkin tarvitsee tilat vastaisuudessakin kävelyetäisyydellä ASPA-koti Riekon-
marjasta.  On huomioitava, että Hyrylän toiminta on lähiympäristöä ja kyläkuvaa elä-
vöittävää ja siten lisäämässä kyläkeskuksen kiinnostavuutta, minkä kunta voi voima-
varana huomioida.  
 
Toimintakeskuksen asiakkaille maksetaan työosuusrahaa 2-8 € /päivässä työtehtä-
vien mukaan.  
 
Kun työtoiminta järjestetään niin että palkkaa ei makseta ja asiakas saa toimeentu-
lonsa eläkkeestä, ei kerry työeläkettä eikä sairausaikaista sosiaaliturvaa. Kehitysvam-
maisten henkilöiden osallistumista työsuhteessa työelämään on pyritty valtakunnalli-
sesti edistämään mutta Enontekiöllä asia ei ole edennyt, kun meillä on pieniä työyh-
teisöjä joissa ei ole sopivia työtehtäviä eikä riittävää tukea osatyökykyiselle henki-
lölle.  
 
Palveluasumisen kunta hankkii ostopalveluna ASPA Palvelut Oy:n ASPA-koti Riekon-
marjasta. Asumisyksikössä on 7 asuntoa ja lisäksi palveluja annetaan kehitysvam-
maisten vuokra-tai omistusasuntoihin Hetan kylällä ns. satelliitti-asiakkaille.  
 
Vanhempiensa tai sukulaistensa kanssa asuvat kehitysvammaiset ovat yleensä omais-
hoidontuen piirissä. Lakisääteisten vapaapäivien järjestäminen on ollut ongelmallista. 
Vapaapäivien aikaista huolenpito on hankittu Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayh-
tymältä. Joidenkin kohdalla on onnistuttu sopimaan tukiperhetoiminnasta tai läheis-
lomituksesta. ASPA Palvelut Oy:ltä on hankittu omaishoidontuen lomitusta klo 7-21 
välisenä aikana. Tukiperhetoimintaa ja perhehoito mahdollisuutta paikkakunnalla on  
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kaivattu, mutta tukiperheitä ja perhehoitajia ei ole saatu tarpeeksi toimeksiantosuh-
teeseen.  
 
Voidaan mielestäni todeta, että kehitysvammaisten aikuisten tilanne on arjen palve-
lujen osalta hyvä. Asumiseen saa riittävästi tukea ja on mielekästä, toimintakykyä 
edistävää ja säilyttävää, tekemistä.  
 
Lasten kohdalla tarvitaan usein kuntoutusohjausta lapselle tai nuorelle itselleen, van-
hemmille ja lähiympäristölle. V.2018 saakka kunnassa oli erityislastentarhanopetta-
jan-kuntoutusohjaajan toimi. Kunta järjesti itse kuntoutusohjauksen. Erityislastentar-
hanopettaja-kuntoutusohjaaja toimi lasten osalta yhteystahona sosiaalitoimistossa 
vanhemmille ja palveluverkostolle ja huolehti siitä, että palvelusuunnitelmat ja eri-
tyishuolto-ohjelmat olivat ajan tasalla. Toimi lakkautettiin. Kuntoutusohjausta hanki-
taan nykyisin Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän Kittilään sijoitetulta kun-
toutusohjaajalta, joka käy Enontekiöllä noin kerran viikossa. Myös yksityiseltä yrityk-
seltä on ostettu kuntoutusohjausta. Kunnan huolenpito kehitysvammaisten lasten 
asioiden hoitumisesta on heikentynyt, kun kuntoutusohjaajan toimi lakkautettiin.  
 
Vuoteen 2014 erityishuollon piirissä olevien asiakkaiden palveluista vastasi Toiminta-
keskuksen virkasuhteinen ohjaaja. Ohjaajalle oli delegoitu päätösvalta kehitysvam-
mahuoltoa koskevissa asioissa. V.2014 virka lakkautettiin ja korvattiin osa-aikaisella 
ohjaajan työsopimussuhteisella tehtävällä. Järjestely vähensi kunnan menoja, mitä 
edellytettiin. Erityishuoltoa koskevat viranomaistehtävät siirtyivät sosiaalisihteeri-
lastenvalvojalle/perusturvajohtajalle. Peruturvajohtaja ei ole kyennyt tarkistamaan   
 
 
palvelusuunnitelmia sovituin välein. Asiakkaiden ja heidän omaistensa kanssa ei riit-
tävästi pitämään yhteyttä. Tilanteeseen piti tuoda parannusta v. 2018 sosiaalityönte-
kijä-koulukuraattorin virka mutta sitä ei saatu täytettyä alkuperäisen päätöksen mu-
kaisesti.  Uusi v. 2014 voimaan tullut Sosiaalihuoltolaki edellyttää, että kehitysvam-
maisen henkilön palvelutarpeen arvioinnista ja hänen palvelujensa suunnittelusta 
vastaa sosiaalityöntekijän ammatin laillistuksen saanut viranhaltija. Sosiaalitoimen 
viranhaltijajärjestelyissä tulee huolehtia, että riittävät resurssit kehitysvammahuollon 
viranomaistoimintaan järjestetään kunnan sosiaalitoimeen.  
 
Vapaa-ajan vietto voi olla ongelmallista kehitysvammaiselle henkilölle ja yksinäisyys 
saattaa vaivata.  Jos henkilö on saanut suosituksen vapaa-ajan avustajasta, on sen 
sosiaalitoimisto pyrkinyt järjestämään avustajan, jos vain sopiva henkilö on käytettä-
vissä. Olisi hyvä, jos on kaikille avoimia tilaisuuksia joihin myös kehitysvammaiset voi-
vat osallistua. Tämmöisiä tilaisuuksia on ollutkin. Vapaaehtoistoiminta olisi tervetul-
lutta; tarvittaisiin kuntoilukavereita ja ystävätoimintaa.  
 
Aiemmin Enontekiöllä on toiminut Kehitysvammaisten tukiyhdistys, mutta tämän yh-
distyksen toiminta on päättynyt.  Paikkakunnalla toimii Erityislasten Omaiset ry. jolla  
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on aluetyöntekijä Tunturi-Lapin alueella. Erityislastentarhanopettaja-kuntoutusoh-
jaaja toimi yhdistyksen ”kuntakummina”. Nyt yhdistyksellä ole kuntakummia. Kitti-
lässä toimii tukiyhdistys, joka on käynyt esittelemässä toimintaansa enontekiöläisille. 
Ei ole tiedossani, että enontekiöläisiä toimisi Kittilän yhdistyksessä. Me itse ry:ssä ke-
hitysvammaiset ihmiset päättävät itse toiminnastaan. Yhdistys puolustaa kehitys-
vammaisten ihmisoikeuksia. Yhdistyksellä ei ole toimintaa Enontekiöllä. 

 
Tiedoksi 
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
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36 § Sosiaalipalveluiden nykytila 
 
 Päätös 

Moniammatillisen työryhmän käytön hyödyntäminen hoito- ja palvelusuunnitelmia 
laadittaessa. Digitalisaation liittyvien palvelujen laajempi hyödyntäminen kaveri-suh-
teissa. Vammaisten ihmisten palvelut tulisi tuottaa lähipalveluina. Käytettävissä kul-
jetuspalveluissa, esimerkiksi taksi-palvelut, odotetaan kuljettajalta avustamista. Ta-
lonmiespalvelun yhdistäminen tarvittaessa kotiin tuotettaviin muihin palveluihin. Li-
säksi mielenterveyskuntoutujien mahdollinen huomioiminen kotiin tuotettavien tuki-
palvelujen osana sekä niiden lainsäädännön uudistamisaloitteiden toimittaminen 
eteenpäin. 
 
Käsittely 
Johtava sosiaalityöntekijä esitteli sosiaalipalvelujen nykytilannetta. Puheenjohtaja 
otti esille seuraavia asioita; etäyhteyksien käytön hyödyntäminen monipuolisemmin, 
avustajien sitoutumista toimintaan lisätään, ikääntyvien vammaisten henkilöiden 
asumistarpeen selvittäminen. Yhteistyötä yhdistysten kanssa on lisättävä, kylätalkka-
rit olisi saatava käyttöön kunnan tukemana. Vammaisten ihmisten palvelut tulisi 
tuottaa lähipalveluina. Käytettävissä kuljetuspalveluissa, esimerkiksi taksi-palvelut, 
niissä odotetaan kuljettajalta avustamista. Tulkkauspalvelujen nopean saatavuuden 
kehittäminen tulee ottaa myös esille. Kunnan tytäryhtiöiden kiinteistöissä asuviin tu-
lee ottaa yhteyttä kiinteistöpalvelujen osalta ja perehtyä vammaisen ihmisen tilan-
teeseen. Tämä helpottaa palvelujen tuottajan ja käyttäjän välistä avointa ja luotta-
muksellista kanssakäymistä.  

 
Esitys (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Merkitään tiedoksi edellyttäen, että keskustelun lopputuloksena ei synny päätöksen-
tekotarpeita.  
  
Selostus  
Vs. perusturvajohtaja Anne-Maria Näkkäläjärvi on kutsuttu vammaisneuvoston ko-
koukseen kertomaan ja keskustelemaan sosiaalipalveluiden nykytilasta.  

 
Tiedoksi 

 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
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37 § Vuoden 2019 toimintakertomus 
 
 Päätös 

Päätettiin, että toimintakertomus saatetaan tiedoksi hyvinvointi- ja elinvoimalauta-
kunnille. Lisäksi päätettiin vaikuttavauuden parantamiseksi jatkossa, lähettää esityk-
set hyvinvointi-, elinvoima- sekä tukiprosessien johtajille.  
 

 Käsittely 
 Keskusteltiin tiedon ja asioiden käsittelyn seuraamisesta ja toimeenpanosta. 
 

Esitys (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Vammaisneuvosto esittää hyvinvointilautakunnalle, että hyvinvointilautakunnan toi-
mintakertomukseen kirjataan vammaisneuvoston toiminnasta v. 2019 seuraavaa:  
- Vammaisneuvosto on kokoontunut vuonna 2019 neljä kertaa.  
- Vammaisneuvosto on nimennyt edustajan ja varaedustajan hyvinvointilautakun-

nan kokouksiin. 
- Vammaisneuvoston edustajat ovat osallistuneet kunnanvaltuuston ja hyvinvointi-

lautakunnan kokouksiin __/__ kertaa vuonna 2019. Toimintakertomukseen liite-
tään taulukko vammaisneuvoston kokouksista ja jäsenten osallistumisesta niihin.  

- Vammaisneuvosto on esittänyt kunnanhallitukselle vuoden 2020 määrärahaksi 
5000€ (vuonna 2019 määräraha 3400€). Perusteena mm. saada toiminnan suun-
nitteluun vakautta tapahtumien järjestämiseen tai asiantuntijoiden kutsumiseen 
ja palkkaamiseen. 

- Esittänyt väärtipäivien järjestämistyöryhmälle esitykset väärtipäivillä toteuttamis-
taan tilaisuuksista ja muista järjestelyistä. Toimeenpano toteutui hyvin yhteis-
työssä ”Yhdessä toimien Osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia saamelais-
alueelle” –hankkeen hanketyöntekijöiden ja muiden yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Hanketyöntekijät avustivat Väärtipäivien tapahtumien järjestelyissä.  

- Väärtipäivien toteutuneet järjestelyt: 
Perjantai: 

- -Hop in –Hop off kyyditys Hetan kylältä Kotiseutumuseolle yhteistyössä Lions Clu-
bin kanssa  

- -Mieleni maassa –tarinoita depressiosta, yhteistyössä Balanssi ry:ltä kaksi koke-
musasiantuntijaa ja asiantuntijaluennoitsijana lääkäri Yrjö Perkkiö.  

- Tapahtumaan osallistuminen tarjottiin ns. satelliittitoimintana Karesuvannon ja 
Kilpisjärven kylille, yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa. Kilpisjärvellä 4 osallistu-
jaa, Karesuvannossa 3 ja Hetassa 19.  
Lauantai: 
-Ilmaiset reittikuljetukset väärtitorille: 
-Kilpisjärvi –Karesuvanto –Palojoensuu –Hetta (3 henkilöä) 
-Näkkälä –Palojärvi –Leppäjärvi –Hetta (ei kysyntää) 
-Ylikyrö –Nunnanen –Peltovuoma –Vuontisjärvi –Hetta (4 henkilöä) 
-Markkinatorille kutsuttiin yhdistyksiä ja Aspa säätiön digikavereita 
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- Vammaisneuvosto on käsitellyt kokouksessaan vammaisten henkilöiden oikeuk-
sien neuvottelukunnan (VANE) hallituskauden 2019-2023 tärkeimmät tavoitteet 
enontekiöläisestä näkökulmasta ja vienyt kommentit kunnanhallitukselle ja hy-
vinvointilautakunnalle tiedoksi. 

 
- Vammaisneuvosto ja kunnan vammaiset henkilöt ovat osallistuneet Vie vanhus 

ulos kampanjaan yhteistyössä vanhustenhuollon henkilöstön ja asiakkaiden, As-
pan ja toimintakeskus Hyrylän kanssa. 

- Edistänyt kokouksissaan tiedottamista mm. depressiokoulutuksen ja saamenkiel-
ten viikon osalta. 

- Vammaisneuvoston jäsen Timo Leppäjärvi on osallistunut kunnan edustajana 
maakunnan vammaisneuvoston toimintaan.  

 
Vammaisneuvoston vuonna 2019 kokouksissaan käsittelemät lausuntotarpeet tai terveiset  
päätöksentekijöille 

 

Asia  Kenelle/vastuutaho  

Tulkkipalveluiden toimivuuden  
parantamistarpeet 

 Kela, 
virkamiesvalmistelu 

 

Hetan levähdyspenkit 
 
 
Julkinen liikenne ja saavutettavuus 
 
 
Lumityöt 
 
 
Hetan kyläkeskuksen kehittämisen 
kokonaissuunnitelma 
 
Luontoliikunnan esteettömyyden  
kehittäminen 
(luontopolut/reitit, lintutornit) 
Toimintakeskus Hyrylän tilatarpeet 
 
 
Kehitysvammaisten erityishuollon 
vaatimien henkilöstövoimavarojen  
turvaaminen 
Vammaisten henkilöiden osallisuuden  
vahvistaminen 
 
Tukihenkilö- ja ystävätoiminnan  
 

 Kunnanhallitus, elinvoimalautakunta, inf-
rastruktuuritoimiala, 
virkamiesvalmistelu 
Kunnanhallitus, elinvoima- ja hyvinvointi-
lautakunnat, kehittäminen ja elinvoima-
toimiala, virkamiesvalmistelu 
ELY-keskus, elinvoimalautakunta, infra-
struktuuritoimiala, 
virkamiesvalmistelu 
Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, 
elinvoima- ja hyvinvointilautakunnat, 
virkamiesvalmistelu 
elinvoima- ja hyvinvointilautakunnat, 
virkamiesvalmistelu, 
Metsähallitus 
Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, elin-
voima- ja hyvinvointilautakunnat, virka-
miesvalmistelu 
Kunnanhallitus, hyvinvointilautakunta, 
virkamiesvalmistelu 

 
Kunnanhallitus, hyvinvointilautakunta, 
vapaa-aika ja kulttuuritoimialat, virka-
miesvalmistelu 
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Selostus: 
Vammaisneuvoston tehtävänä on valmistella kuntalain mukaiseen kunnan tilinpää-
tökseen toimintakertomus omalta osaltaan. Toimintakertomuksessa arvioidaan ja 
analysoidaan vuositasolla omien tavoitteiden toteutumista sekä vaikuttajaelintoimin-
nan vaikuttavuutta kunnassa. Vammaisneuvoston vuonna 2019 kokouksissaan käsit-
telemien lausuntotarpeiden ja päätöksentekijöille vietävien terveisten osalta tarkis-
tetaan toteutunut toimeenpano.  

 
Tiedoksi 

 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
kehittäminen 
Erityislasten tarpeet Enontekiöllä 

 

Virkamiesvalmistelu, monitoimijainen yh-
teistyö 
Kunnanvaltuusto, virkamiesvalmistelu 
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38 § Vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja kokousaikataulu (vuosikello) 
 
 Päätös 

Valittiin näkökulmateemoista seuraavat;  
1. Vammaisten henkilöiden työllistymisen tukeminen  
Tarkastetaan vammaisten henkilöiden palkkaustaso, joka pitäisi saada lähemmäksi 
työn arvoa. Työvälineiden tulee olla kunnossa, esim. postin kuljetuspotkuri. Miten 
kunta voi tukea vammaisen henkilön työssä kehittymistä?  
 
2. Kaikille sopivan suunnittelun edistäminen laaja-alaisesti yhteiskunnassa  
Vammaisten henkilöiden liikkumista ja itsenäistä asiointia vaikeuttaa sähkö-ovien 
puuttuminen julkisista tiloista. Asia pitää pikaisesti saattaa kuntoon. Nyt esimerkiksi 
vammaisneuvoston kokoukseen osallistuminen pyörätuolia käyttävältä ei onnistuisi. 
Virastotalon valaistus on näkövammaisille riittämätön ja näin ollen turvallisuusriski. 
Kaiteet ovat välttämättömiä kaikissa paikoissa, joissa on rappuset. Liikuntahallin 
suunnittelussa ei ole neuvoteltu vaikuttajaelinten kanssa, vaikka tästä on sovittu. 

 
Kolmannen sektorin (kyläyhdistykset, seurat) ja pitkäaikaistyöttömien hyödyntämi-
nen hyvän ja turvallisen arjen ylläpitämisessä, esimerkiksi puiden kanto, lumen 
luonti, pihatyöt. 

 
VANE:n enontekiöläisten näkökulmateemojen lisäksi vuoden 2020 kokouksissa käsi-
teltäviä asioita:  
1. kokous; vammaisneuvoston toimintakertomus ja itsearviointi toiminnasta vuonna 
2019, mielenterveysteema yhteistyössä muiden vaikuttajaelinten kanssa (esitetään 
yhteistä kokousta ja yhteisen tilaisuuden järjestämistä), jäsenten ehdotukset/esityk-
set  
2. kokous; jäsenten ehdotukset/esitykset  
3. kokous; kunnan talous- ja toimintasuunnitelma 2021-2024, jäsenten ehdotuk-
set/esitykset  
4. kokous; kuluvan vuoden toimintakertomus, toimintasuunnitelma + vuosikello vuo-
delle 2021, jäsenten ehdotukset/esitykset  

 
 Vuoden ensimmäinen kokous pidetään 21.1.2020. 
 
 Käsittely 

Puheenjohtaja esitti, että vuoden 2020 ensimmäinen kokous pidetään 21.1.2020 ja 
muut kokoukset päätetään vuoden 2020 ensimmäisessä kokouksessa. Keskusteltiin 
tulevien kokousten kehittämisestä materiaalin visualisoinnin osalta. 

  
 

Esitys (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Vammaisneuvosto kokoontuu vuonna 2020 neljä kertaa. Kokouspäivä tiistai ja kellon-
aika 12.00. Kokousaikataulu 21.1.2019 klo 12.00, 12.5.2019 klo 12.00, 8.9.2019 klo 
12.00 ja 24.11.2019 klo 12.00. 
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Vammaisneuvosto päättää tärkeimmät toiminnat ja tavoitteet vuodelle 2020. Toi-
minnoista ja tavoitteista keskusteltaessa hyödynnetään soveltuvin osin vammaisten 
henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE:n hallituskauden 2019-2023 tärkeim-
piä tavoitteita, joita on syyskuun kokouksessa jo arvioitu enontekiöläisestä näkökul-
masta.  
 
Vammaisten henkilöiden työllistymisen tukeminen  
1. Tarkastetaan vammaisten henkilöiden palkkaustaso, joka pitäisi saada lähemmäksi 
työn arvoa. Työvälineiden tulee olla kunnossa, esim. postin kuljetuspotkuri. Miten 
kunta voi tukea vammaisen henkilön työssä kehittymistä?  

 
Kolmannen sektorin (kyläyhdistykset, seurat) ja pitkäaikaistyöttömien hyödyntämi-
nen hyvän ja turvallisen arjen ylläpitämisessä, esim. puun kanto, lumen luonti, piha-
työt.  
 
Kaikille sopivan suunnittelun edistäminen laaja-alaisesti yhteiskunnassa  
2. Vammaisten henkilöiden liikkumista ja itsenäistä asiointia vaikeuttaa sähkö-ovien 
puuttuminen julkisista tiloista. Asia pitää pikaisesti saattaa kuntoon. Nyt esimerkiksi 
vammaisneuvoston kokoukseen osallistuminen pyörätuolia käyttävältä ei onnistuisi. 
Virastotalon valaistus on näkövammaisille riittämätön ja näin ollen turvallisuusriski. 
Kaiteet ovat välttämättömiä kaikissa paikoissa joissa on rappuset. Liikuntahallin 
suunnittelussa ei ole neuvoteltu vaikuttaja-elinten kanssa, vaikka tästä on sovittu.  
 
Itsenäisen asumisen mahdollistaminen  
3. Laitoshoidon purkaminen ei ole itseisarvo, vaan vammaisneuvosto painottaa, että 
on otettava huomioon vammaisten henkilöiden yksilöllinen palvelutarve jonka tur-
vaamiseksi laitoshoito voi olla yksi asumismuoto.  
 
 
Asiakkaan ja potilaan oikeuksia koskeva lainsäädäntö  
4. Huomioidaan Enontekiön kunnan erityispiirteet; saamelaisalueen kunta, saavutet-
tavuus (pitkät välimatkat), tulkkipalveluiden saatavuus saamen kielellä. Edistetään 
kansainvälisesti tunnettujen ja tunnistettujen sairauksien tunnistamista Suomessa 
jotka eivät vielä tällä hetkellä kuulu hoitoluokitukseen.  
 
Vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioiminen sosiaaliturvan kokonaisuudis-
tuksessa sekä sote- ja maakuntauudistuksessa  
5. Pienituloisten henkilöiden toimeentulon parantaminen ja indeksikorotusten huo-
mioiminen palkkoihin ja palkkioihin. Erityisnuorten ja mielenterveyskuntoutujien ”vä-
liinputoajat”, joiden on vaikeuksia saada tarvitsemaansa hoitoa tai apua, koska eivät 
kuulu tiettyyn ”lokeroon”. Kelan rooli ei nykyisellään vastaa riittävissä määrin asiak-
kaiden tarpeita. Enontekiöllä eritoten kärsitään Kelan tiukoista tulkinnoista palvelun  
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saamiseksi, esim. puheterapia etäyhteydellä ja tulkkipalvelut yksityiseltä palvelun-
tuottajalta. Tämän vuoksi esim. työkyvyttömiä henkilöitä ohjataan turhaan työkokei-
luihin.  
 
Vammaisten henkilöiden osallisuuden varmistaminen  
6. Kannustetaan vammaisia henkilöitä osallistumaan päätöksenteon seurantaan ja 
tuetaan sitä, sekä huolehditaan päätösten viestinnästä. Fyysinen ja henkinen esteet-
tömyys on turvattava. Vammaisten henkilöiden läheisten huomioiminen ja kuulemi-
nen. Moniammatillinen yhteistyö.  
 
VANE:n enontekiöläisten näkökulmateemojen lisäksi vuoden 2020 kokouksissa käsi-
teltäviä asioita:  
1. kokous; vammaisneuvoston toimintakertomus ja itsearviointi toiminnasta vuonna 
2019, mielenterveysteema yhteistyössä muiden vaikuttajaelinten kanssa (esitetään 
yhteistä kokousta ja yhteisen tilaisuuden järjestämistä), jäsenten ehdotukset/esityk-
set  
2. kokous; jäsenten ehdotukset/esitykset  
3. kokous; kunnan talous- ja toimintasuunnitelma 2021-2024, jäsenten ehdotuk-
set/esitykset  
4. kokous; kuluvan vuoden toimintakertomus, toimintasuunnitelma + vuosikello vuo-
delle 2021, jäsenten ehdotukset/esitykset  

 
Selostus:   
Kuntalain (410/2015) 28 §:n mukaan kunnanhallitus asettaa vammaisten henkilöiden 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vammaisneuvoston. 
Vammaisneuvosto vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmis- 
teluun ja seurantaan asioissa joilla on merkitystä vammaisille kuntalaisille. Vammais-
neuvosto voi tehdä aloitteita, antaa lausuntoja ja tehdä kannanottoja. Tavoitteena 
on edistää vammaisten oikeuksien toteutumista. 
 
Vammaisneuvosto on esittänyt kunnanhallitukselle vuoden 2020 määrärahaksi 
5000€. Perusteena mm. saada toiminnan suunnitteluun vakautta tapahtumien järjes-
tämiseen tai asiantuntijoiden kutsumiseen ja palkkaamiseen. 
 
Tiedoksi 
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
Vuosikello 
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39 § Muut asiat 
 

Vammaisneuvoston syyskuun kokouksessa sovittiin selvitettäväksi väärtipäiville seu-
rakunnan tiloihin järjestetyn lepohuoneen käyttöä. Seurakunnasta diakonissa Reetta 
Riipirannalta on saatu tieto, että lepohuoneella ei ollut käyttäjiä.  

 
Vammaisneuvostopäivät 27.11.-28.11.2019. Vammaisneuvosto osallistuu etäyhtey-
dellä. Sosiaali- ja terveysministeriöstä on toimitettu etäosallistumislinkki sihteerin s-
postiin. Tarpeen mukaan varataan osallistumistilat kunnasta.  
 
Vammaisneuvosto esittää, että lähdettäisiin mukaan autoliiton ”Invapysäköintipro-
jektiin”. 

 
 

40 § Tiedoksi saatettavat asiat  
 

28.11.2019 Hetan kyläkeskuksen kehittämisseinaari, Virastotalon valtuustosali 
 
41 § Jäsenten esille ottamat asiat 
 

Ei asioita.  
 
42 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 

Seuraava kokous päätettiin pitää 21.1.2020 kello 12.00. Puheenjohtaja päätti ko-
kouksen kello 16.05. 

 
  
 


