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ASIALISTA: 

 16 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 

 17 § ”Digi haltuun” – Aspa-säätiön hankkeen esittely 

 18 § Vuosi 2019; kunnan talous- ja toimintasuunnitelma sekä   

      hyvinvointikertomuksen vuositarkistus vammaisten henkilöiden 

      näkökulmasta 

 19 § Kelan tulkkipalveluiden toimivuus 

 20 § Osanottajien esille ottamat asiat 

 21 § Tiedoksi merkittävät asiat 

 22 § Seuraava kokous 
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Vammaisneuvosto 16 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 

 

Päätös: 

Todettiin että kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Heikura. 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Stoor ja Timo Leppäjärvi. 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

  

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. 

 

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. 
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Vammaisneuvosto 17 § ”Digi haltuun” – Aspa-säätiön hankkeen esittely 

 

Päätös:  

Ehdotuksen mukaan.  

 

Ehdotus:  

Merkitään tiedoksi. 

 

Selostus:  

Aspa-säätiön hankkeessa ”Digi haltuun” tuetaan 

asumispalveluasiakkaita entistä itsenäisempään sähköisten palvelujen 

käyttöön. Helmi Kallio esittelee hankkeen Skype-yhteydellä.  

 

Tiedoksi: 

Ei tiedoksiantoa. 
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Vammaisneuvosto 18 § Vuosi 2019; kunnan talous- ja 

toimintasuunnitelma sekä hyvinvointikertomuksen vuositarkistus 

vammaisten henkilöiden näkökulmasta 

 

Päätös:  

Vammaisneuvosto esittää uudelleen että tärkeimpiin tilaisuuksiin 

tulisi järjestää kuljetus. Kunnanviraston peruskorjauksessa tulee 

huomioida esteettömyys. 

 

Käsittely: 

Tapahtumakuljetukset; kuljetus tulisi järjestää tärkeinpiin 

tilaisuuksiin.  Kunnan talon korjaus esteettömäksi. 

 

Ehdotus:  

Vammaisneuvosto esittää toiveet ja tavoitteet asioista, jotka 

tulevassa talous- ja toimintasuunnitelmassa sekä 

hyvinvointikertomuksen vuositarkistuksessa tulisi huomioida 

vammaisten henkilöiden kannalta. 

 

Selostus:   

Kunnanvaltuuston tulee vuosittain hyväksyä talous- ja 

toimintasuunnitelma seuraavalla kolmelle vuodelle sekä talousarvio 

seuraavalle vuodelle. Valtuuston hyväksymä talous- ja 

toimintasuunnitelma sekä talousarvio on tärkein kunnan toimintaa 

ohjaava asiakirja. Ehdotukset talous- ja toimintasuunnitelmaksi 

tulevat lautakuntien käsittelyyn syyskuussa, kunnanhallituksen 

käsittelyyn lokakuussa. Kunnanvaltuusto käsittelee taousarvion 

marraskuussa.  

Kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa tulee kunnassa seurata ja arvioida. 

Kunnan tulee edistää kuntalaisten hyvinvointia. Arviointi ja 

suunnitelma tehdään Enontekiön kunnassa sähköisen 

hyvinvointikertomuksen avulla.  Valtuuston hyväksymä laaja 

hyvinvointikertomus vv. 2017-2020 on nähtävänä sivustolla 

www.hyvinvointikertomus.fi.   

Enontekiön hyvinvointikoordinaattorin esittelystä hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen ryhmä arvioi kunnan tavoitteiden toteutumista 

v.2017 ja alkuvuonna 2018 kokouksessaan 21.8.2018. Hyte-ryhmän arvio 

esityslistan oheismateriaalina.  

 

Tiedoksi: 

Kunnanhallitus 

http://www.hyvinvointikertomus.fi/
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Vammaisneuvosto 19 § Kelan tulkkipalveluiden toimivuus 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Kelan tulisi hoitaa lain mukaiset tehtävänsä. 

Tulkeille tulisi maksaa myös matka-ajan korvaukset jotka tulkki 

saadaan myös pitkien matkojen päähän.  Lappi tulisi käsitellä 

Kelassa erityisalueena tulkkipalveluja järjestettäessä.  

 

Käsittely:  

Todettiin, että tulkkeja jotka ovat erikoistuneet kuulo- ja 

näkövammaisiin, on vähän. Kirjoitustulkkeja on vähän, jolloin tulkin 

joutuu tilaamaan hyvissä ajoin.  Kelan tulisi varata riittävät 

resurssit. Tulkille tulisi maksaa matkakorvaukset ja matka-ajan 

palkka.   

 

Ehdotus: 

Vammaisneuvosto esittää Kansaneläkelaitokselle, että 

tulkkipalvelujen toimivuus Enontekiöllä tulee turvata. 

 

Selostus: 

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta (133/2010) 

tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia toimia 

yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Yhdenvertaisuudesta on 

säädetty Suomen perustuslaissa.  

Tulkkipalvelua järjestetään henkilölle joka kuulonäkövamman, 

kuulovamman tai puhevamman vuoksi tarvitsee tulkkausta työssä 

käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen 

osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen.  

Kansaneläkelaitos ei ole aina voinut järjestää tulkkausta vaikka 

henkilöllä on oikeus tulkkaukseen ja vaikka tulkki on tilattu 

hyvissä ajoin.   Osa enontekiöläisistä tulkkioikeuden saaneista 

henkilöistä tarvitsisi vakiotulkin, jollaista Kelan tulkkipalvelu ei 

ole voinut järjestää.  

 

Tiedoksi: 

Kansaneläkelaitos 
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Vammaisneuvosto 20 § Osanottajien esille ottamat asiat 

 

Päätös:  

Sovittiin, että pöytäkirja lähetetään sähköpostitse osanottajille. 

 

Päätettiin, että tuleville Väärtipäiville 2019 järjestetään 

vammaisuudesta tilaisuus. Vammaisneuvosto nimesi edustajaksi 

Väärtipäivien suunnitteluun Mika Heikuran. Asiaa käsitellään 

vammaisneuvoston tulevissa kokouksissa. Vammaisneuvosto perustaa 

tulevassa kokouksessa työryhmän tilaisuutta suunnittelemaan.  

 

Vammaisneuvosto esittää, että digiasioista olisi vanhusviikon 

tilaisuudessa esitys etänä esimerkiksi webinaarina, tai paikan 

päällä.  Yhteistyökumppaneina voisivat olla ”Digimpi Lappi ”-hanke 

tai ASPA-säätiön ”Digi haltuun- hanke”. 

 

Tiedoksi: 

Tapahtumasihteeri Sirpa Mannela (Väärtipäivät) 

Kulttuuri- ja tiedotuskoordinaattori Heli Nurmi ja sosiaaliohjaaja 

Miia Ahlholm (vanhusten viikko) 
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Vammaisneuvosto 21 § Tiedoksi merkittävät asiat 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Luettiin vanhusneuvoston 13.8.2018 26 § esitykset 

koskien vanhusten viikolle.  

 

Ehdotus: 

Merkitään tiedoksi: 

 

Vanhustyön Keskusliitto: Vanhusten viikko 7.-14.10, Vanhusten päivä 

7.10.2018. Teema tänä vuonna ”Iloa toimeliaisuudesta”.  

 

Osallisuuden ja asumisen alueellinen kierros Lapissa –seminaari 

20.9.2018 Hotelli Scandic, Rovaniemi . Maksuttoman seminaarin 

järjestää Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. Lisätietoja: 

www.kolpene.fi.  

 

Hyvinvointikysely. Enontekiön kunta toteuttaa yhteistyössä Lapin 

sosiaali-ja terveysturvayhdistyksen kanssa kuntalaisille ja kunnan 

vapaa-aika-asukkaille suunnatun hyvinvointikyselyn. Kyselyn tuloksia 

hyödynnetään kunnan kehittämisessä.  Kyselyyn voi vastata 31.10.2018 

mennessä.  https://enontekio.fi/hyvinvointikysely-kuntalaisille-

2018/ 

 

 

 

http://www.kolpene.fi/
https://enontekio.fi/hyvinvointikysely-kuntalaisille-2018/
https://enontekio.fi/hyvinvointikysely-kuntalaisille-2018/
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Vammaisneuvosto 22 § Seuraava kokous 

 

Päätös: 

Seuraava kokous on 13.12.2018 klo 12.00. 

 

 

--- 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.42 

 

 


