
   Liite 2 Vammaisneuvosto 14.11.2019, 38 § 
 
Vammaisneuvosto 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 
hyödyntäminen hyvän ja turvallisen arjen ylläpitämisessä, esimerkiksi puiden kanto, 
lumen luonti, pihatyöt. 

 
VANE:n enontekiöläisten näkökulmateemojen lisäksi vuoden 2020 kokouksissa 
käsiteltäviä asioita:  
1. kokous; vammaisneuvoston toimintakertomus ja itsearviointi toiminnasta vuonna 
2019, mielenterveysteema yhteistyössä muiden vaikuttajaelinten kanssa (esitetään  
 
yhteistä kokousta ja yhteisen tilaisuuden järjestämistä), jäsenten 
ehdotukset/esitykset  
2. kokous; jäsenten ehdotukset/esitykset  
3. kokous; kunnan talous- ja toimintasuunnitelma 2021-2024, jäsenten 
ehdotukset/esitykset  
4. kokous; kuluvan vuoden toimintakertomus, toimintasuunnitelma + vuosikello 
vuodelle 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 
kellonaika 12.00. Kokousaikataulu 12.5.2019 klo 12.00, 25.08.2020 klo 12.00 ja 
24.11.2020 klo 12.00. 



 
Vammaisneuvosto päättää tärkeimmät toiminnat ja tavoitteet vuodelle 2020. 
Toiminnoista ja tavoitteista keskusteltaessa hyödynnetään soveltuvin osin 
vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE:n hallituskauden 2019-
2023 tärkeimpiä tavoitteita, joita on syyskuun kokouksessa jo arvioitu 
enontekiöläisestä näkökulmasta.  
 
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 
hyödyntäminen 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 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 
turvaamiseksi laitoshoito voi olla yksi asumismuoto.  
 
Asiakkaan ja potilaan oikeuksia koskeva lainsäädäntö  
4. Huomioidaan Enontekiön kunnan erityispiirteet; saamelaisalueen kunta, 
saavutettavuus (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 
kokonaisuudistuksessa sekä sote- ja maakuntauudistuksessa  
 
5. Pienituloisten henkilöiden toimeentulon parantaminen ja indeksikorotusten 
huomioiminen palkkoihin ja palkkioihin. Erityisnuorten ja mielenterveyskuntoutujien 
”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 tulkinnoista 
palvelun  
saamiseksi, esim. puheterapia etäyhteydellä ja tulkkipalvelut yksityiseltä 
palveluntuottajalta. Tämän vuoksi esim. työkyvyttömiä henkilöitä ohjataan turhaan 
työkokeiluihin.  



 
Vammaisten henkilöiden osallisuuden varmistaminen  
6. Kannustetaan vammaisia henkilöitä osallistumaan päätöksenteon seurantaan ja 
tuetaan sitä, sekä huolehditaan päätösten viestinnästä. Fyysinen ja henkinen 
esteettömyys on turvattava. Vammaisten henkilöiden läheisten huomioiminen ja 
kuuleminen. Moniammatillinen yhteistyö.  
 
VANE:n enontekiöläisten näkökulmateemojen lisäksi vuoden 2020 kokouksissa 
käsiteltäviä asioita:  
1. kokous; vammaisneuvoston toimintakertomus ja itsearviointi toiminnasta vuonna 
2019, mielenterveysteema yhteistyössä muiden vaikuttajaelinten kanssa (esitetään 
yhteistä kokousta ja yhteisen tilaisuuden järjestämistä), jäsenten 
ehdotukset/esitykset  
2. kokous; jäsenten ehdotukset/esitykset  
3. kokous; kunnan talous- ja toimintasuunnitelma 2021-2024, jäsenten 
ehdotukset/esitykset  
4. kokous; kuluvan vuoden toimintakertomus, toimintasuunnitelma + vuosikello 
vuodelle 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. 
Vammaisneuvosto 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 
järjestämiseen tai asiantuntijoiden kutsumiseen ja palkkaamiseen. 
 
Tiedoksi 
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
 

 


