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Kokousaika Torstai 5.9.2019 klo. 12.10 – 16.00 
 
Paikka Kunnanhallituksen huone  
 
Saapuvilla olleet jäsenet      
 Birgitta Eira  pj  
 Heidi Risto  vpj  poistui 14.48  
 Riitta Vieltojärvi    vj  poistui 14.48 
 Maarit Rinne  j  
 Jari Stoor  j  
 Ulla Keinovaara    vj 
 
 
 
Muut saapuvilla Jari Rantapelkonen  kunnanjohtaja 
olleet Miia Ahlholm   sihteeri 
 
 
 
 
Asiat   18 § - 25 § 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus puheenjohtaja  sihteeri  
  
  
 
Pöytäkirjan  
tarkastajat Jari Stoor   Riitta Vieltojärvi  
 
 
  
 
 Ulla Keinovaara 
 
 
 
Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivuilla www.enontekio.fi  
nähtävänä 10.9.2019 
 

http://www.enontekio.fi/
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Esityslista 
 
18 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 
19 § Väärtipäivien toteutuminen 
20 § Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VANE) hallituskauden 2019-2023 
         tärkeimmät tavoitteet 
21 § Kunnan talous- ja toimintasuunnitelma 2020 
22 § Muut asiat 
23 § Tiedoksi saatettavat asiat 
24 § Jäsenten esille ottamat asiat  
25 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen  
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18 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 
 

 
Päätös 
Ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jari Stoor ja Riitta 
Vieltojärvi.  
 
Käytiin lyhyt esittelykierros sekä toiveet vammaisneuvoston toiminnalle. Ensisijaisesti 
toiveena on, että asiat menevät vammaisneuvostosta eteenpäin ja saadaan vaikutta-
vuutta vaikuttajaelimenä. Vammaisneuvoston toiminta nähdään tärkeänä. Vammai-
silla henkilöillä tulee olla samanlaiset yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset oikeudet kuin 
terveillä ikätovereilla. Koettiin, että asioiden seurantaan ja toimeenpanoon tarvitaan 
panostusta kunnan taholta.  

 
Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Vammaisneuvoston puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja 
päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi vammaisneuvoston jäsentä tarkastamaan 
kokouksen pöytäkirjan. Edelleen vammaisneuvosto päättää hyväksyä tämän kokouk-
sen 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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19 § Väärtipäivien toteutuminen 
 
 Päätös 
 Viedään tiedoksi hyvinvointilautakuntaan ja kunnanhallitukselle. 
 
 Käsittely  

Käytiin läpi vammaisneuvoston kevään kokouksessa laadittu, hanketyöntekijöiden 
kirjaama suunnitelma eri toimenpiteistä väärtipäiville. Tämän jälkeen käytiin läpi 
Jenni Tapionlinnan laatima kooste väärtipäivien toteutuneista asioista.  
 
Koosteeseen lisätään, että suunnitelma seurakunnan lepohuoneesta toteutui. Selvi-
tetään srk:lta oliko lepohuoneella käyttäjiä.  
 
Onnistumisia oli paljon. Jatkossa on hyvä selvittää etukäteen toteutettavien toimin-
tojen kustannukset sekä miettiä kenen työpanoksesta voidaan irrottaa aikaa järjeste-
lytyöhön? Yhteistyötä voisi kehittää muiden vaikuttajaelimien, vanhusneuvoston ja 
nuoristovaltuuston kanssa.  
 
Kunnan tulisi varata resursseja vaikuttajaelinten vaikuttamistyön toimeenpanoon.  

 
 Esitys (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 

Vammaisneuvosto käy läpi väärtipäivien raportin ja keskustelee mahdollisista jatko-
toimista tulevien väärtipäivien suunnitteluun liittyen.  
 

 Selostus 
”Yhdessä toimien – Osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia saamelaisalueelle” –
hankkeen työntekijät Jenni Tapionlinna ja Tiina Aaltonen osallistuivat vammaisneu-
voston kokoukseen toukokuussa. Kokouksessa ideoitiin tämän syksyn väärtipäivien 
ohjelmaa. Hanketyöntekijät ovat avustaneet Väärtipäivien tapahtumien järjeste-
lyissä.  
 
Järjestelyinä: 
- Hop in – Hop off kyyditys perjantaina Hetan kylältä Kotiseutumuseolle yhteis-

työssä Lions Clubin kanssa 
Perjantai 

- Mieleni maassa – tarinoita depressiosta, yhteistyössä Balanssi ry:ltä kaksi koke-
musasiantuntijaa ja asiantuntijaluennoitsijana lääkäri Yrjö Perkkiö. Tapahtumaan 
osallistuminen tarjottiin ns. satelliittitoimintana Karesuvannon ja Kilpisjärven ky-
lille, yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa. Kilpisjärvellä 4 osallistujaa, Karesuvan-
nossa 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 kutsuttu yhdistyksiä ja Aspa säätiön digikavereita 
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Hanketyöntekijä Jenni Tapionlinna on lupautunut toimittamaan raportin Väärtipäi-
vien toteutumisesta. Raportti jaetaan kokouksessa. 

 
 Tiedoksi 
 Kunnanhallitus 

Hyvinvointilautakunta 
 Väärtipäivien suunnittelutyöryhmä 
 
 Vammaisneuvosto piti tauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen, klo. 13.06-13.08 
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20 § Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VANE) hallituskauden 2019-2023 
         tärkeimmät tavoitteet 
 
 Päätös 
 Viedään tiedoksi hyvinvointilautakuntaan ja kunnanhallitukselle.  
 
 Käsittely 

Vammaisneuvoston kommentit hallituskauden tärkeimpiin tavoitteisiin enontekiöläi-
sestä näkökulmasta 
 
Vammaisten henkilöiden työllistymisen tukeminen 
1. Tarkastetaan vammaisten henkilöiden palkkaustaso, joka pitäisi saada lähem-

mäksi työn arvoa. Työvälineiden tulee olla kunnossa, esim. postin kuljetuspotkuri. 
Miten kunta voi tukea vammaisen henkilön työssä kehittymistä?  

 
Kolmannen sektorin (kyläyhdistykset, seurat) ja pitkäaikaistyöttömien hyödyntä-
minen hyvän ja turvallisen arjen ylläpitämisessä, esim. puun kanto, lumen luonti, 
pihatyöt.  
 

 Kaikille sopivan suunnittelun edistäminen laaja-alaisesti yhteiskunnassa 
2. Vammaisten henkilöiden liikkumista ja itsenäistä asiointia vaikeuttaa sähköovien 

puuttuminen julkisista tiloista. Asia pitää pikaisesti saattaa kuntoon. Nyt esimer-
kiksi vammaisneuvoston kokoukseen osallistuminen pyörätuolia käyttävältä ei 
onnistuisi. Virastotalon valaistus on näkövammaisille riittämätön ja näin ollen tur-
vallisuusriski. Kaiteet ovat välttämättömiä kaikissa paikoissa joissa on rappuset. 
Liikuntahallin suunnittelussa ei ole neuvoteltu vaikuttajaelinten 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 turvaamiseksi laitoshoito voi olla yksi asumismuoto. 2117 

 
Vammaisneuvosto piti tauon tämän pykälän käsittelyn aikana klo. 14.17-14.23 
 

 Asiakkaan ja potilaan oikeuksia koskeva lainsäädäntö 
4. Huomioidaan Enontekiön kunnan erityispiirteet; saamelaisalueen kunta, saavu-

tettavuus (pitkät välimatkat), tulkkipalveluiden saatavuus saamen kielellä. Ediste-
tään kansainvälisesti tunnettujen ja tunnistettujen sairauksien tunnistamista Suo-
messa 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  
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”väliinputoajat”, joiden on vaikeuksia saada tarvitsemaansa hoitoa tai apua, 
koska eivät kuulu tiettyyn ”lokeroon”. Kelan rooli ei nykyisellään vastaa riittävissä 
määrin asiakkaiden tarpeita. Enontekiöllä eritoten kärsitään Kelan tiukoista tul-
kinnoista palvelun saamiseksi, esim. puheterapia etäyhteydellä ja tulkkipalvelut 
yksityiseltä palveluntuottajalta. Tämän vuoksi esim. työkyvyttömiä henkilöitä oh-
jataan turhaan työkokeiluihin.  
 

 Vammaisten henkilöiden osallisuuden varmistaminen 
6. Kannustetaan vammaisia henkilöitä osallistumaan päätöksenteon seurantaan ja 

tuetaan sitä, sekä huolehditaan päätösten viestinnästä. Fyysinen ja henkinen es-
teettömyys on turvattava. Vammaisten henkilöiden läheisten huomioiminen ja 
kuuleminen. Moniammatillinen yhteistyö.  

 
Riitta Vieltojärvi ja Heidi Risto poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen klo. 
14.48. 
 
Riitta Vieltojärven tilalle pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ulla Keinovaara. 
 

 Esitys (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 
Vammaisneuvosto käy läpi vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VA-
NEN asettamat tavoitteet hallituskaudelle 2019 – 2023. 
Vammaisneuvosto keskustelee VANE:n tavoitteista ja kehittämistarpeista Enontekiön 
kunnassa. 

 
 Selostus  

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE on YK:n vammaisten 
henkilöiden oikeuksien sopimuksen (vammaissopimus) kansallinen koordinaatiome-
kanismi. Sen tehtävänä on edistää sopimuksen toimeenpanoa. Vammaissopimus on 
Suomessa ollut voimassa vuodesta 2016. Vammaissopimuksen tarkoituksena on 
taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeu-
det ja perusvapaudet.  
 
VANE on tehnyt vuonna 2017 vammaisille henkilöille kyselyn, jossa kysyttiin, miten 
he kokivat oikeuksiensa toteutuvan. Vammaiset ihmiset kokivat yhdenvertaisen oi-
keuden työhön ja työntekoon toteutuvan kaikista oikeuksista huonoiten. Kaikista tär-
keimmäksi edistettäväksi asiaksi kyselyssä koettiin oikeus riittävään elintasoon ja so-
siaaliturvaan.  

 
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE on laatinut poliittisen 
päätöksenteon tueksi vammaissopimuksen mukaiset keskeiset asiat, joiden edistämi-
nen seuraavalla hallituskaudella 2019-2023 on erityisen tärkeää. 

 
Vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen kannalta tärkeimmät edistettävät 
asiat ovat seuraavalla hallituskaudella: 
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Vammaisten henkilöiden työllistymisen tukeminen 
Kaikille sopivan suunnittelun edistäminen laaja-alaisesti yhteiskunnassa 
Itsenäisen asumisen mahdollistaminen 
Asiakkaan ja potilaan oikeuksia koskeva lainsäädäntö 
Vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioiminen sosiaaliturvan kokonaisuudistuk-
sessa sekä sote- ja maakuntauudistuksessa 
Vammaisten henkilöiden osallisuuden varmistaminen 
 
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VANE) hallitusohjelmatavoit-
teet esityslistan oheismateriaalina. 

 
Tiedoksi 

 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
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21 § Kunnan talous-ja toimintasuunnitelma 2020 
 
 Päätös 
 Päätettiin käsittelyn mukaisesti. 
 
 Käsittely 

Käytiin keskustelua ja sovittiin että määrärahaesitys kunnanhallitukselle on 5000€. 
Määrärahalla järjestetään tulevana vuonna 4 kpl kokouksia, reittikuljetuksia, koulu-
tuksia (kokemusasiantuntijat) sekä mahdollisuuksien mukaan edistetään edellisessä 
pykälässä esille nousseita kehittämiskohteita. Tarkempi toimintasuunnitelma ja ta-
lousarvio käsitellään vuoden viimeisessä kokouksessa sekä laaditaan vuoden 2020 
vuosikello.  

 
 Esitys (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 

Vammaisneuvosto esittää tärkeimmät toiminnat ja tavoitteet asioista, jotka tulevassa 
talous-ja toimintasuunnitelmassa tulisi huomioida vammaisten henkilöiden kannalta. 
Toimintojen ja tavoitteiden esityksessä voidaan soveltuvin osin hyödyntää kokouksen 
edellistä pykälää, 20 § vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE:n 
hallituskauden 2019-2023 tärkeimmistä tavoitteista.  
 
Vammaisneuvosto esittää kunnanhallitukselle vuoden 2020 määrärahaksi 5000€. Pe-
rusteena mm. saada toiminnan suunnitteluun vakautta tapahtumien järjestämiseen 
tai asiantuntijoiden kutsumiseen ja palkkaamiseen.  

  
Selostus:   
Kunnanvaltuuston tulee vuosittain hyväksyä talous-ja toimintasuunnitelma seuraa-
valle kolmelle vuodelle sekä talousarvio seuraavalle vuodelle. Valtuuston hyväksymä 
talous-ja toimintasuunnitelma sekä talousarvio ovat tärkeimpiä kunnan toimintaa oh-
jaavia asiakirjoja. Ehdotukset talous-ja toimintasuunnitelmaksi tulevat lautakuntien 
käsittelyyn syyskuussa, jonka jälkeen ne käsitellään edelleen kunnanhallituksessa ja 
kunnanvaltuustossa. 
 
Tiedoksi 
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
 

 Vammaisneuvosto piti tauon pykälän käsittelyn jälkeen, klo. 15.00-15.09. 
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22 § Muut asiat 

Vie vanhus ulos kampanja 
Vanhusneuvosto on haastanut vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston mukaan Vie 
vanhus ulos kampanjaan. Ikäinstituutin Vie vanhus ulos –kampanjaa vietetään tänä 
vuonna ajalla 10.9.-10.10.2019. Kampanjalla edistetään niiden ikäihmisten ulkoilua, 
jotka tarvitsevat apua ulkoillakseen turvallisesti. Kampanjaan voi osallistua jokainen, 
joka halua tehdä hyvää. Kampanja haastaa vapaaehtoisia, järjestötoimijoita, opiskeli-
joita, hoitotyön ammattilaisia sekä läheisiä ja naapureita iäkkäiden ulkoiluystäviksi. 
Osallistua voi yksin tai yhdessä, vaikka työporukalla.  
 
Kampanjan lähtökohtana ovat vapaaehtoistyön periaatteet –vastavuoroisuus ja tasa-
arvoisuus, itsemääräämisoikeus, luotettavuus, puolueettomuus ja vastuullisuus. Va-
paaehtoistyön periaatteet ja pöytäkirjanote vanhusneuvoston kokouksesta 
27.8.2019 ovat esityslistan oheismateriaaleina.  
 
Vie vanhus ulos –kampanjaan liittyen järjestetään luontoretki Palojoensuun kylässä 
11.9. klo. 13-16. Järämäkosken rannalle. Ohjelmassa liikuntahetki, yhteislaulua, mak-
karan paistoa ja nokipannukahvit. Ensi viikon Riekko kertoo lisää mm. yhteiskuljetuk-
sista. 

  
Vammaisneuvosto päätti ottaa yhteyttä Aspaan ja Hyrylään yhteisen ulkoiluhetken 
järjestämiseksi. Sateen sattuessa sisätiloissa, esim. Hyrylän esitys. Ulkoilun ajankoh-
dasta Iäkkäiden ulkoilutoimintaa koordinoi vanhustenhuollon palvelupäällikkö Miia 
Ahlholm, miia.ahlholm@enontekio.fi tai 040-559 8367. Miialle voi ilmoittaa ulkoilu-
jen ajankohdasta (päällekkäisyyksien välttämiseksi).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:miia.ahlholm@enontekio.fi
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23 § Tiedoksi saatettavat asiat 
 
 Enontekiöllä alkaa maksuton depressiokoulu-ryhmä syksyllä 2019.  

Ryhmä on tarkoitettu työikäisille mielialaoireista kärsiville henkilöille (lievät ja keski-
vaikeat masennusoireet) eikä diagnoosi ole välttämätön  
Depressiokouluryhmässä on 6-8 osallistujaa ja tapaamisia 8-10 kertaa noin viikon vä-
lein. Paikka tarkentuu myöhemmin. Depressiokoulun esite esityslistan oheismateri-
aalina.  
 
Ryhmän vetäjinä toimivat Paula Keski-Kujala (040 825 8036) ja Jaanamari Leppäjärvi 
(040 700 7826).  

 
Saamen kielten viikko pidetään 21.-27.10.2019 ja Saamelaiskäräjät kutsuu kaikkia 
osallistumaan teemaviikolle esimerkiksi järjestämällä tapahtumia tai kampanjoita 
sekä tuomalla saamenkieliä esille eri tavoilla. Saamelaiskäräjät kutsuu yrityksiä, jär-
jestöjä, viranomaisia ja muita toimijoita laajasti Suomessa osallistumaan saamen kiel-
ten näkyvyyden lisäämiseen koko maassa. Saamenkieliä voi tuoda esille mm. laati-
malla mainokset/ruokalistat saameksi, tervehtimällä saameksi, käyttämällä saamen-
kielisiä paikannimiä. Eri toimijat voivat ideoida toimintaa, joka edistää saamen kiel-
ten näkyvyyttä, muistuttaa kielten moninaisuudesta sekä luo uusia kielenkäyttöaree-
noita. 
 
Vammaisneuvosto toivoo vammaisille henkilöille äidinkielellään mahdollisuutta viit-
tomakieliseen tulkkaukseen. Tämän asian esiintuominen ko. viikolla. 

 
24 § Jäsenten esille ottamat asiat 
  

Maarit; potilasjärjestö ME/CFS puhumaan? Selvitetään mahdollisuutta potilas- ja lää-
ketieteellisistä yhdistyksistä.  

  
 Heidi; Aamuhoito/-kerho koululle.  

Kesäajan kuntouttava hoito. Keskellä kesää strukturoitu hoito muualla kuin kotona.  
Koulunomainen struktuuri, ammattitaitoinen työntekijä, kesto esim. 4 viikkoa.  
Ilman kuntouttavaa kesätoimintaa käytöshäiriöt ja koulun aloitus vaikeutuvat. Henki-
löstöjohtajalle tiedoksi.  

 
 Valtakunnalliset vammaisneuvostopäivät 27.-28.11.2019 

Kiinnostuneet voivat osallistua etäyhteydellä. Miia on yhteydessä tilaisuuden yhteys-
henkilöön ja tiedottaa sen jälkeen vammaisneuvostoa.  
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25 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen 
 
 Päätös 
 Vammaisneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 14.11.2019 klo. 12.00.  
 
 Käsittely 
 
 Selostus  
 Vuoden 2019 viimeisen kokouksen ajankohta 

Vammaisneuvosto käsittelee kuluvan vuoden viimeisen kokouksen ajankohdan. 
 Kokouksen aiheina: 

- kutsuttuina henkilöstöjohtaja ja vammaispalveluiden vastuuhenkilö; vammaisten 
henkilöiden työhyvinvointi 
- kuluvan vuoden toimintakertomus 
- tulevan vuoden suunnittelu 

 
 Tiedoksi 
 Vuosikello 
 Timo Leppäjärvi 
 Matti Ikonen 
 Anne-Maria Näkkäläjärvi 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.00. 


