
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA    

Vammaisneuvosto 

 

Kokousaika  14.3.2018 klo 14.00 -17.30 

 

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone  

 

 

Saapuvilla Birgitta Eira  pj 

olleen jäsenet    Mika Heikura                j 

          Timo Leppäjärvi             j 

          Maarit Rinne                j 

          Heidi Risto                 j  

          Jari Stoor                  j 

             Virpi Labba                 j poistui 6 § jälkeen 

 

Jari Rantapelkonen         kunnanjohtaja 

           

   

   

Muut saapuvilla   Annikki Kallioniemi esitt./ pöytäk.pitäjä 

olleet  Seppo Alatörmänen  kvalt.pj. 8 § 

  Mihku Näkkäläjärvi  atk-vastaava  8 §  

    

 

Asiat  1 § - 8 § 

 

 

 

Pöytäkirjan Birgitta Eira  Annikki Kallioniemi 

allekirjoitus puheenjohtaja  esitt./ pöytäk.pitäjä 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus  Mika Heikura  Heidi Risto 

   

   

 

 
Pöytäkirja on  Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi 

nähtävänä   
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ASIALISTA: 

 1 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 

 2 § Vammaisneuvoston varapuheenjohtajan valinta 

 3 § Vammaisneuvoston edustajan nimeäminen valtuuston kokouksiin 

 4 § Vammaisneuvoston toiminnan julkisuus ja vammaisneuvoston 

     tiedottaminen               

 5 § Vammaisneuvoston toiminta vuonna 2018 

 6 § Lausuma kuljetuspalvelujen järjestämisestä 1.8.2018 alkaen  

 7 § Tiedoksi merkittävät asiat 

 8 § Muut asiat 
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Vammaisneuvosto 1 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Heikura 

ja Heidi Risto.  

 

Sovittiin kokousmateriaalin toimittamisesta seuraavaa:  

Kokousmateriaali toimitetaan sähköpostitse ja kokousmateriaali on 

tulostettuna kokouksessa kullekin jäsenelle. Sosiaalitoimisto 

selvittää miten jäsenet jotka eivät ole kokouksessa tänään, haluavat 

kokousmateriaalin . Kokousmateriaali toimitetaan jäsenten haluamalla 

tavalla. 

 

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö toimitetaan vammaisneuvoston 

jäsenille.  

 

Sovittiin että vammaisneuvoston kokoukset alkavat jatkossa klo 

12.00.  

 

Käsittely: 

Käytiin esittelykierros. 

  

Päätösehdotus:  

Vammaisneuvoston puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi ja päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi 

vammaisneuvoston jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Edelleen 

vammaisneuvosto päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 

 

Ensimmäisessä kokouksessa jäsenet ilmoittavat yhteystietonsa.  

Sovitaan kokousmateriaalin toimittamistavasta.  

 

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. 

 

Vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä 

pöytäkirjan tarkistuspäivämäärää seuraavana arkipäivänä kunnan 

virastotalolla ja Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävilläpitoa 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. 



ENONTEKIÖN KUNTA              Päivämäärä                       Sivu 

Vammaisneuvosto      _______ _14.3.2018_________________ 4 

Ltk            Khall          Kvalt      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
             

____  ____   ____ 

pj    pkt    pkt                                     Enontekiöllä ____/____ 2017 

        

                                                     

                                    

Vammaisneuvosto 2 § Vammaisneuvoston varapuheenjohtajan valinta 

 

Päätös: 

Varapuheenjohtajaksi valittiin Heidi Risto. 

Ehdollisuuden osalta esityksen mukaan.  

 

 

Ehdotus: 

Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Päätös 

tehdään ehdollisena. Ehtona on ,että kunnanhallitus vahvistaa 

vammaisneuvoston kokoonpanon ja toimintasäännön 

hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisena.  

 

Selostus:  

Hyvinvointilautakunnan hyväksymän vammaisneuvoston toimintasäännön 

mukaan vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.  

Kunnanhallitus on nimennyt vammaisneuvoston puheenjohtajaksi 

Birgitta Eiran ja sihteeriksi perusturvajohtaja Annikki 

Kallioniemen.  
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Vammaisneuvosto 3 § Vammaisneuvoston edustajan nimeäminen valtuuston 

kokouksiin  

 

Päätös: 

Vammaisneuvoston edustajaksi valtuuston kokouksiin nimettiin Heidi 

Risto, ja varalle Timo Leppäjärvi.  

 

Ehdollisuus esityksen mukaan.  

 

 

Ehdotus: 

Vammaisneuvosto valitsee edustajan, ja tälle varaedustajan, 

valtuuston kokouksiin kuluvalle valtuustokaudelle.  

 

Päätös tehdään ehdollisena. Ehtona on että kunnanhallitus vahvistaa 

vammaisneuvoston kokoonpanon ja toimintasäännön 

hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisena.  

 

Selostus: 

Enontekiön 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.  

 

Tiedoksi: Heidi Risto ja Timo Leppäjärvi, Enontekiön kunnanvaltuusto 
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Vammaisneuvosto 4 § Vammaisneuvoston toiminnan julkisuus ja 

vammaisneuvoston tiedottaminen 

 

 

Päätös: 

Vammaisneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan 

www.sivuilla. 

 

Kuntalaisille järjestetään keskustelu- tai kuulemistilaisuuden 

vammaisten henkilöiden asioista  Enontekiön kunnassa sopivana 

ajankohtana. Tilaisuus striimataan netin kautta etänä seurattavaksi.  

 

Vammaisneuvoston edustaja eri tilaisuuksiin valitaan 

tapauskohtaiseksi. Kutsut eri tilaisuuksiin lähetetään kaikille 

vammaisneuvoston jäsenille. Edustuksesta sitoudutaan käymään 

sähköpostikeskustelua. Tämä vuosi kokeillaan näin.  

 

Yhdistysfoorumiin nimettiin vammaisneuvoston edustajaksi Mika 

Heikura , varalla Heidi Risto. 

 

Ehdotus: 

Vammaisneuvosto päättää että sen esityslistat ja pöytäkirjat 

julkaistaan kunnan www.sivuilla. 

 

Vammaisneuvosto järjestää, esimerkiksi Väärtipäivien  

(31.8.- 2.9.2018) yhteydessä, kuntalaisille keskustelu- tai 

kuulemistilaisuuden vammaisten henkilöiden asioista  Enontekiön 

kunnassa.  

 

Vammaisneuvosto nimeää edustajan, ja tälle varaedustajan, joka 

tarvittaessa voi edustaa vammaisneuvostoa kutsuttuna 

vammaisjärjestöjen kokouksissa ja kunnan, valtion tai muun tahon 

tilaisuuksissa. Edustaja ja varaedustaja voivat tiedottaa 

vammaisneuvoston toiminnasta. Edustaja, ja varaedustaja, valitaan 

vuodeksi 2018. 

 

Vammaisneuvosto päättää, että em. edustaja tai hänen varaedustajansa 

osallistuu yhdistysfoorumin kokouksiin.  

 

Päätös tehdään ehdollisena. Ehtona on että kunnanhallitus vahvistaa 

vammaisneuvoston kokoonpanon ja toimintasäännön 

hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisena.  

 

Selostus: 

Enontekiön hyvinvointilautakunnan hyväksymän vammaisneuvoston 

toimintasäännön mukaan vammaisneuvoston tehtävänä on tiedottaa 

vammaisia henkilöitä koskevista asioista ja vammaisneuvoston 

toiminnasta.  

http://www.sivuilla/
http://www.sivuilla/
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Tiedoksi: Mika Heikura ja Heidi Risto, Yhdistysfoorumi/ Inka 

Alapuranen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENONTEKIÖN KUNTA              Päivämäärä                       Sivu 

Vammaisneuvosto      _______ _14.3.2018_________________ 8 

Ltk            Khall          Kvalt      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
             

____  ____   ____ 

pj    pkt    pkt                                     Enontekiöllä ____/____ 2017 

        

                                                     

                                    

Vammaisneuvosto 5 § Vammaisneuvoston toiminta vuonna 2018 

 

Päätös:  

Toimintasääntöön huomautuksena ainoastaan: 

Kunnanhallitukselle esitetään toimintasäännön 4 § kohtaa 

päätösvaltaisuudesta korvattavaksi siten, vammaisneuvosto on 

päätösvaltainen kun neljä sen  jäsentä on paikalla. 

 

Vammaisneuvoston kokoukset alkavat klo 12.00. Seuraavat kokoukset 

18.5. ja 4.9. 2018. Vammaisneuvosto kokoontuu  myös joulukuussa.  

 

Toukokuun kokouksessa  vammaisneuvosto suunnittelee 

keskustelutilaisuuden  kuntalaisille vammaisten asioista. 

Tilaisuuteen voidaan kutsua nimekäs alustaja.   

 

Kussakin kokouksessa käsitellään myös asia ”Muut asiat”, jossa 

yhteydessä jäsenet voivat tehdä aloitteita tai ottaa esille asioita 

joita pidetään tärkeänä.  

 

Ehdollisuuden osalta ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus: 

 

Vammaisneuvosto päättää kokoontua vuonna 2018 neljä kertaa. 

Toukokuussa vammaisneuvoston kokous on 18.5.2018 klo 13.00.  

Asiat mm.: 

1. Virastotalon korjaus- ja muutostarpeet vammaisen henkilön 

näkökulmasta. Asian esittelyssä mukana isännöitsijä Mirja Tervo. 

2.  Vammaisneuvoston lausunto kunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnitelmaan. 

 

Syyskuussa kokous 4.9.2018 klo 13.00. Asiat mm.: 

1.Kunnan talous- ja toimintasuunnitelma vv.2019-2021.  

2.Hyvinvointikertomus ja hyvinvointikysely. 

 

Joulukuussa kokous 13.12.2018 Asiana mm. v. 2019 toiminnan 

suunnittelu.  

 

Vammaisneuvosto käy evästyskeskustelun kuluvan valtuustokauden 

toimintasuunnitelman laadintaa varten. 

 

Päätös tehdään ehdollisena. Ehtona on, että kunnanhallitus vahvistaa 

vammaisneuvoston kokoonpanon ja toimintasäännön 

hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisena.  
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Selostus: 

Kuntalain (410/2015) 28 §:n mukaan kunnassa on oltava 

vammaisneuvosto vammaisten henkilöiden osallistumis- ja 

vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi. Vammaisneuvostolle on 

annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan 

suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on 

merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, 

osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai 

päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän 

tarvitsemiensa palvelujen kannalta.  

 

Enontekiön hyvinvointilautakunnan hyväksymän vammaisneuvoston 

toimintasäännön mukaan vammaisneuvoston tehtävänä on mm. edistää 

viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen 

yhteistoimintaa. Tehtävänä on myös ottaa kantaa ja antaa lausuntoja 

asioista, joilla on vaikutusta vammaisten oloihin ja vammaisten 

henkilöiden palveluihin. Vammaisneuvoston tulee seurata vammaisten 

henkilöiden tilannetta ja tarpeita kunnassa sekä edistää vammaisten 

tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten 

koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja 

harrastustoimintaan tekemällä aloitteita, järjestämällä 

yhteistyökokouksia tai muilla tavoin.  

 

Enontekiön hyvinvointilautakunta on varannut vammaisneuvoston 

käyttöön vuodelle 2018 3400 €.  

 

Tiedoksi : Vammaisneuvoston jäsenet ja kunnanhallitus 
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Vammaisneuvosto 6 § Lausuma kuljetuspalvelujen järjestämisestä 

1.8.2018 alkaen  

 

Päätös: 

Vammaisneuvosto ilmoittaa lausumanaan:  

Kaikista kylistä tulisi olla mahdollisuus asiointikuljetukseen 

kerran viikossa lähimpään kauppaan/ palvelukeskukseen. 

Kuljetuspalvelut turvaavat hyvinvointia, kotona asumista ja 

sosiaalista osallisuutta.  

 

Tarvittaessa kuljetuspalveluun varattua määrärahaa tulisi korottaa.   

 

Vammaisneuvosto pitää tärkeänä, että selvitään mitä 

kehittämismahdollisuuksia  uusi taksilaki tuo tullessaan.  

Vammaisneuvosto suosittelee,  että uusi sopimuskausi on korkeintaan 

vuosi.  

 

Kutsutaksiliikenteen viipymäajan pituuden tarvetta tulisi selvittää 

esimerkiksi asiakkailta kysymällä.  

 

Kutsutaksijärjestelmä on vammaisneuvoston mielestä tärkeä sen vuoksi 

että kunnassa on vähän julkista liikennettä.  

 

Käsittely: 

Virpi Labba poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon 

jälkeen klo 16.40.  

 

 

Ehdotus: 

Vammmaisneuvosto antaa lausuntonsa kutsutaksiliikenteestä ja 

Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisesta liikenteestä 

1.8.2018 alkaen.  

Kutsutaksiliikennettä koskien vammaisneuvosto ilmoittaa 

hyväksyvänsä, että 1.8.2018 alkaen kutsutaksiliikennettä supistetaan 

sivukylistä Maunu, Näkkälä ja Ylikyrö (liittymälinja) . Perusteena 

on että linjoilla on ollut keskimäärin vain yksi tai kaksi 

matkustajaa. Kultimasta ja Kivijärvi/Pousujärvestä 

kutsutaksiliikennettä lisätään siten että kutsutaksi ajetaan kaksi 

kertaa kuukaudessa. Nunnasesta Hettaan kulkeva kutsutaksilinja 

ajetaan edelleen kerran viikossa koska tällä linjalla on ollut 

paljon matkustajia.  

Vammaisneuvosto hyväksyy että viipymäaika Hetassa on 

kutsutaksiliikenteessä noin kaksi tuntia. 

Sosiaalihuoltolain ja Vammaispalvelulain mukainen liikkumisen 

tukeminen voi jatkua entisin käytännöin.  
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Selostus:  

Sosiaalihuoltolain mukaan esteetön ja toimiva joukkoliikenne mukaan 

lukien kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää 

kaikille soveltuva liikenne.  

Henkilöille jotka eivät voi käyttää julkista liikennettä 

järjestetään yksilöllistä kuljetuspalvelua Sosiaalihuoltolain tai 

Vammaispalvelulain nojalla.   

Kulkeminen maksaa Enontekiöllä paljon koska kunnassa välimatkat ovat 

pitkiä. Kutsutaksiliikenteen kustannukset ovat yhteensä n. 50 000 €, 

josta elinkeinotoimi maksaa 40 % ja sosiaalitoimi 60 %. 

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu maksaa sosiaalitoimelle 

n. 20 000 € ja Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu n. 45000 

€. 

 

Kutsutaksiliikenteellä Enontekiön kunta on halunnut turvata 

kuntalaisten asiointimahdollisuuden kuntakeskuksessa tai lähemmässä 

palvelukeskuksessa sekä alentaa painetta yksilölliseen 

kuljetuspalveluun. Kun kylien väestö on vähentynyt, on osalla 

linjoista matkustajienkin määrä vähentynyt.  

 

Kuljetuspalvelusopimukset päättyvät 31.7.2018. Kunnassa 

valmistellaan tarjouspyyntöä tulevien vuosien kuljetuspalvelusta. 

Hyvinvointilautakunta käsittelee asiaa 22.3.3018.  

 

 

Oheismateriaalina nykyisen kutsutaksiliikenteen aikataulut, 

sosiaaliohjaaja Miia Ahlholmin linjakohtainen kustannuslaskelma ja 

tiedot matkustajamääristä v. 2017. 

 

Tiedoksi: Hyvinvointilautakunta 
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Vammaisneuvosto 7 § Tiedoksi merkittävät asiat  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.  

Katsottiin,  että LSHP tiedotustilaisuus striimataan. 

Yhdistysfoorumin seuraava kokous ilmoitetaan sähköpostitse.  

 

 

Ehdotus: 

Merkitään tiedoksi. 

 

Lapin sairaanhoitopiiri; Selvitystyö käynnistetty sosiaalihuollon 

palvelujen siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirille. 

Kuntalaistilaisuus Enontekiön kunnanviraston valtuustosalissa 

22.3.2018 klo 17 - 19. 

Kuntalaiskysely kunnan www.sivustolla huhtikuun loppuun saakka. 

Kuntalaisilla sekä alueella toimivilla yhteistyötahoilla on 

mahdollisuus kommentoida omalta kannaltaan siirron mahdollisia 

vaikutuksia.  

 

Lapin maakunnan väliaikahallinto jalkautuu Enontekiölle 31.5.2018.  

Lapin maakunnan valmisteluorganisaatio haluaa kuntalaisilta tietoa 

tulevan maakuntahallinnon valmistelua varten.  

 

Enontekiön kunnan yhdistysfoorumi seuraava kokous; ilmoitetaan 

kokouksessa. 

 

 

http://www.sivustolla/
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Vammaisneuvosto 8 § MUUT ASIAT 

 

Päätös: 

Tuotiin esille seuraavia asioita jatkovalmisteluun: 

Selvitetään mahdollisuudet digitalisaatio valmiuksien ja sähköisten 

palvelujen kehittämiseen. Esim. Digimpi Lappi ja Mean digiloikka.  

Matalan kynnyksen neuvontapalvelua tarvitaan.    

 

Avustajakortin  käyttöönotto Enontekiöllä. Tiedottaminen avustajan 

mahdollisuudesta päästä ilmaiseksi eri tilaisuuksiin ja 

harrastuspaikkoihin. Selvitetään EU:ssa valmisteilla  

vammaiskorttiasiaa. 

 

Kunta selvittää kokoustilojen  kalustamista.  Todettiin että 

akustiikka on kokoustiloissa heikko. Valtuustosalin 

istumajärjestyksessä tulisi huomioida akustiikka tai 

induktiosilmukka.    

Valaistusta tulisi parantaa huononäköisiä ajatellen.   

Ergonomia tulisi huomioida istumatyössä/ tietokonetyössä. 

Seisomakokouksen mahdollisuus, leposohva tulisi olla käytettävissä 

muutenkin  erityistarpeiden huomiointi. 

Esteettömyys pyörätuolia käyttävälle. Hissin toiminta tulisi olla 

avointa.  Hälytysmahdollisuus tulisi turvata. 

Sisäilma kokoustiloissa huono.  Ilmastointi ei ole päällä  

kokoustiloissa iltaisin ; asia pitää selvittää.  

Etäkokousjärjestelyjen parantaminen.  

Kokoushuoneen kalustuksessa huomioidaan etäkokoukset.   

Johdot pois pöydältä. 

Striimattuihin valtuuston kokouksiin kamera puheenjohtajan 

näkökulmasta.  

 

 

Käsittely: 

 

Kunnan kokoustilojen kalustamista ja järjestämistä käsiteltäessä 

paikalla olivat myös valtuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen ja 

kunnan atk-vastaava Mihku Näkkäläjärvi.  

 

Tiedoksi: kunnanhallitus kokoustilojen osalta. Sosiaalitoimisto 

muiden asioiden osalta.  

 

 

--- 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30 
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