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Kokousaika Tiistai 24.11.2020 klo. 14.29-18.45 
  
 
Paikka Valtuustosali ja etäyhteys Teams/puhelinyhteys 
 
Saapuvilla olleet jäsenet      
Birgitta Eira pj   Per Oula Juuso  vj 
Heidi Risto vpj   Anu Ollila  vj 
Reijo Mannela j   Satu-Marja Eira Keskitalo vj etäyhteys Teams/puhelinyht. 
Timo Leppäjärvi j   Riitta Vieltojärvi    vj 
Eija Huhtaniska j poistui klo 17.00 Asta Niemelä  vj 
Jari Stoor j   Jenniina Eira  vj 
Virpi Labba  j Ulla Keinovaara    vj 
 
 
  
 
 
Muut saapuvilla 
olleet Jari Rantapelkonen  kunnanjohtaja 
 Tanja Martimo  tulkki 
 Miia Ahlholm   sihteeri 
 
  
  
 
Asiat   19 § - 26 § 
 
 
 
Pöytäkirjan      
allekirjoitus Birgitta Eira   Miia Ahlholm 
 puheenjohtaja  sihteeri   
 
 
 
 
Pöytäkirjan   
tarkastajat Ulla Keinovaara  Jari Stoor  
   
 
 
 
Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivuilla www.enontekio.fi  
nähtävänä 1.12.2020 

http://www.enontekio.fi/
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19 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 
 

Päätös    
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ulla Keinovaara esitti pöytäkirjan tar-
kastajiksi Jari Stooria ja Eija Huhtaniskaa. Eija Huhtaniska esitti toiseksi pöytäkirjan 
tarkastajaksi Ulla Keinovaaraa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Stoor ja Ulla Kei-
novaara.  

 
Käsittely 
Käytiin esittelykierros samalla harjoitellen valtuustosalin mikrofonien käyttöä.  
   
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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20 § Vammaisneuvoston toiminta 2021 
 
 Päätös 

Vammaisneuvosto hankkii 3 kpl tabletteja kuulokkeineen varsinaisille jäsenille ja li-
säksi 1 tabletti Hyrylään. Aspan osalta selvitetään, onko heillä tarvetta uudelle table-
tille, hankitaan jos tarve. Mikäli Aspa ei tarvitse tablettia, osoitetaan laite erityisnuor-
ten ohjattuun tabletin käytön harjoitteluun koululle. Sihteeri valtuutetaan selvittä-
mään asiaa ja toimeenpanemaan laitteiston hankinta.  

 
 Käsittely 

Varsinaisille jäsenille hankitaan tabletti henkilökohtaiseen käyttöön etäkokouksiin 
osallistumisen mahdollistamiseksi. Tabletteihin asennetaan Teams sovellus. Lisäksi 
hankitaan mikrofonilla varustetut kuulokkeet niitä tarvitseville. Tabletin käyttöön jär-
jestetään koulutusta.  
 
Käytiin kommenttikierros mitä mieltä läsnäolijat ovat laitehankintaesityksestä. 
 
Kirjataan: Satu-Marja Eira-Keskitalo tippui kokouksesta heikon nettiyhteyden vuoksi. 
Hyväksyttiin, että Satu-Marja jatkaa kokouksessa oman puhelimen ja sihteerin puhe-
limen kaiuttimen kautta klo. 14.47 alkaen.  
 
Laitehankinta nähtiin kokonaisuutena hyvänä asiana. 

 
Puheenjohtaja esitti, että esim. Hyrylään voisi asiakkaille hankkia yhden tabletin osal-
lisuutta tukemaan.  
 
Timo Leppäjärvi nosti esille, että hankittavien tablettien tulisi olla riittävän isoja ja 
liittymien tulisi olla toimivia. 

 
Jari Stoor piti asiaa erittäin hyvänä. Jari kertoi, että Aspassa on asiakaskäyttöön han-
kittu tabletti. Jari esitti kysymyksen, pitääkö vammaisneuvoston jäsenten tai Hyrylän 
asiakkaiden itse maksaa laitteet? Pj vastasi, että laitteet hankitaan vammaisneuvos-
ton budjetista.  

 
Vammaisneuvosto piti tauon klo 15.20-15.44. Satu-Marjan kanssa avattiin puhelinyh-
teys uudelleen klo. 15.43. 
 
Kirjataan: tulkki Tanja Martimo esitteli Jari Stoorille omaa tablettia tauon aikana. 
 
Puheenjohtaja piti nimenhuudon tauon jälkeen ja totesi kokouksen jatkuvan samalla 
kokoonpanolla kuin ennen taukoa.  

 
 Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 

Vammaisneuvosto valtuuttaa sihteerin toimeenpanemaan laitteiston hankinnan ko-
kouksessa selvitetyn laitetarvekartoituksen pohjalta. 
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Selostus 
Vammaisneuvosto on kokoontunut vuonna 2020 yhden kerran, 21.1.2020. Suunnitel-
lut vuosikellon mukaiset kokoukset ovat peruuntuneet vallitsevan covid-19 tilanteen 
vuoksi. Kaikilla vammaisneuvoston jäsenillä ei ole vaadittavia sähköisiä työvälineitä 
virtuaalikokousten järjestämiseksi. Tarvittavan välineistön puutteellisuus heikentää 
osallistamista sekä vaikuttamistoiminnan onnistumista.  
 
Vuoden 2020 budjetin, 5000,00€ toteuma on 698,50€, jäljellä 4302,00€. Kahden ko-
kouksen kokouspalkkiot matka- ja sivukuluineen sekä tarjoiluineen on vielä vähentä-
mättä jäljellä olevasta summasta. 

 
 Tiedoksi 
 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
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21 § Vuoden 2020 toimintakertomus 
 
 Päätös 

Toimintakertomus tuodaan käsiteltäväksi vuoden 2021 ensimmäiseen kokoukseen. 
Hyväksyttiin sihteerin esittämät lisäysehdotukset toimintakertomukseen. 

 
 Käsittely 
 Käynnistettiin vuoden 2020 toimintakertomuksen laadinta. 
 

Sihteeri esitti, että toimintakertomukseen tehdään seuraavat lisäykset; helmikuun 
tapahtuma tavoitti noin 50 osallistujaa. Lisäksi tapahtuma sai positiivista näkyvyyttä 
somessa, mm. kunnan virallisella Facebook-kanavalla videon ja tiedotteen muodossa.  
 
Yhteisessä keskustelussa todettiin seuraavaa: 
 
Sähköpostikeskustelu on toiminut yhtenä hyvänä väylänä, kun rajoitteet kokousten 
suhteen ovat vaikuttaneet toimintaan.  
 
Kunnassa tulisi kehittää vuoropuhelua ja toimeenpanoa vaikuttajaelinten välillä.  
 
Koronan vaikutukset ovat näkyneet vammaisneuvoston toiminnassa tänä vuonna, 
läsnäolokokouksia on pidetty vain kaksi.  
 
Toimintavuonna on yritetty eri keinoin ratkaista miten erityistarpeita tarvitsevat osal-
listujat voivat olla mukana ja osallistua. Tulevana vuonna kiharaista ongelmanratkai-
sua tiedossa.  
 
Todettiin, että alkuvuoden mielenterveystapahtuma on ollut hieno asia. Jatkossa olisi 
hyvä järjestää vastaavanlaisia tapahtumia.  

 
 Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 

Vammaisneuvosto keskustelee koronavaikutuksista ja kirjaa toimintakertomukseen 
koronavaikutusten merkityksen vuoden 2020 toiminnan ja osallisuuden toteutumi-
seen. 

  
Lisäksi vammaisneuvosto kirjaa vuoden 2020 toimintakertomukseen seuraavaa: 
- kokouksia on pidetty kaksi kertaa (laaditaan liitteeksi erillinen lista osallistujista 

vuoden viimeisen kokouksen jälkeen) 
- vammaisneuvosto toimi järjestäjänä ja koollekutsujana kunnan vaikuttajaelinten 

yhteisessä kokouksessa tammikuussa. Vaikuttajaelinten yhteisen kokouksen ta-
voitteena oli suunnitella mielenterveyteen liittyvän yhteisen tapahtuman järjes-
tämistä.  
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- vammaisneuvosto koordinoi eri riippuvuuksia käsittelevää, kohti parempaa mie-

lenterveyttä –tapahtumaa, joka nimettiin Irti kahleista –tunnista riippuvuutesi! 
tapahtumaksi.  Tapahtuma järjestettiin 26.2.2020 valtuustosalissa.  

- Etäyhteydet järjestettiin Peltovuoman, Karesuvannon ja Kilpisjärven kouluilta. Yh-
teistyökumppaneina olivat Enontekiön kunnan eri toimialat, kyläyhdistykset, 
Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto ja Balanssi ry  

- asiantuntijoina tilaisuuteen osallistuivat Muonion-Enontekiön perusterveyden-
huollon johtava lääkäri sekä Balanssi ry:n kautta saatu kokemusasiantuntija 

- vuoden 2020 toisen kokouksen ajankohta oli 16.3, johon valmisteltiin esityslista 
sisältäen vuoden 2019 toimintakertomuksen. Kokous peruuntui covid-19 tilan-
teesta johtuen. 

- vammaisneuvosto lausui vuosien 2021-2023 investointisuunnitelmaluonnokseen. 
- vammaisneuvoston jäsenillä on ollut mahdollisuus kommentoida kunnan 2021 

talousarviota ajalla 20.10.-2.11.2020. 
 

Selostus 
Vammaisneuvoston tehtävänä on valmistella kuntalain mukaiseen kunnan tilin-
päätökseen toimintakertomus omalta osaltaan. Toimintakertomuksessa arvioi-
daan ja analysoidaan vuositasolla omien tavoitteiden toteutumista sekä vaikutta-
jaelintoiminnan vaikuttavuutta kunnassa. 
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22 § Vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja kokousaikataulu (vuosikello) 
 
 Päätös 
 Vammaisneuvosto valitsi vuoden 2021 näkökulmateemat: 

1. itsenäinen asuminen (liite 2, kohta 3) 
2. asenne  
- työllistyminen,  
- osallisuuden varmistaminen,  
- lainsäädäntö sekä maakunta- ja sote-uudistus  

 
Vuonna 2021 pidetään 4-5 kokousta, joista yksi olisi sähköinen kokous. Vuoden 2021 
ensimmäinen kokous pidetään torstaina 28.1. klo. 12.00. 
 
Asioiden toimeenpanoa tehostetaan tulevana vuonna mm. viranhaltijavalmisteluna 
sekä vieden asioita edelleen hyvinvointilautakunnalle sekä kunnanhallitukselle. 

 
 Käsittely 

Pj kävi kerraten läpi vuoden 2020 toimintasuunnitelmaa ja toiminnan suunnitteluun 
laadittua keinovalikoimaa.  
 
Käytiin kommenttikierros, mitä toivotaan tulevan vuoden toiminnalta: 
 
- itsenäisen asumisen mahdollistaminen 
- asennemuutos ja ennakkoluulojen hälventäminen (muutama kummipäivä) 
- palkkaustason tarkistaminen 
- mahdollisuus työllistymiseen (arvoteema, joka nousee 5-10 vuoden välein kes-

kusteluissa esille) 
- tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus 
- vammaisten henkilöiden edunvalvonta; oikeudet ja osallisuuden varmistaminen  
- fyysinen ja henkinen esteettömyys  

 
Todettiin, että vapaa-ajan ohjaajia on pikkupaikkakunnalle ja sivukylille vaikea saada.  
 
Vammaisneuvosto piti tauon klo 17.00-17.17. Pj totesi Eija Huhtaniskan poistuneen 
kokouksesta tauon aikana, muilta osin kokous jatkui samalla kokoonpanolla kuin en-
nen taukoa. Satu-Marja Eira-Keskitalo liittyi tauon jälkeen kokoukseen puhelimen 
kaiuttimella. 

 
 Päätösehdotus (vanhustenhuollon palvelupäällikkö) 

Vammaisneuvosto päättää vuoden 2021 toimintasuunnitelman sisällöstä yhteisen 
keskustelun ja keskustelussa esille nousseiden ideoiden pohjalta. Suunnittelussa hyö-
dynnetään vuoden 2020 toimintasuunnitelman mukaisia, tärkeiksi arvioituja käsitte-
lemättä jääneitä teemoja enontekiöläisestä näkökulmasta tarkasteltuna.  
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Edelleen vammaisneuvosto päättää vuoden 2021 ensimmäisen kokouksen ajankoh-
dan. Vuoden muut kokoukset päätetään sähköpostitse käydyn keskustelun perus-
teella vuoden loppuun mennessä.  

 
 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. 
 
Vuoden 2021 talousarvioon vammaisneuvostolle on varattu 5000€:n määräraha.  
 
Oheismateriaali 
Hallitusohjelmatavoitteet; Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta 
VANE 
 
Liitteet 
Liite 1 vammaisneuvosto 21.1.2020, § 5 vuoden 2020 toiminnan suunnittelu 
Liite 2 vammaisneuvosto 14.11.2019, § 38 vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja ko-
kousaikataulu (vuosikello) 

 
 Tiedoksi 
 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
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23 § Muut asiat 
 

Keskusteltiin mihin budjetista mahdollisesti käyttämättä jääneet varat voisi kohden-
taa: Vammaisten henkilöiden osallisuuden tukeminen nähtiin tärkeäksi. Pohdittiin 
yhdistyksiltä ostopalveluna hankittavaksi tapahtumia- tai tilaisuuksia, esim. ELO, sy-
dänyhdistys, näkövammaliitto, Aspa-säätiö, Hyrylä, Balanssi ry, MLL, omaishoitajien 
liitto. Sovittiin, että sihteeri selvittää asiaa. Asiasta järjestetään sähköpostikokous 
vielä tälle vuodelle. Sähköpostikokouksessa käsiteltävät pykälät; käyttämättä jäänei-
den varojen suuntaaminen ja vuoden 2019 toimintakertomus, joka merkittiin nyt tie-
doksi. Sovittiin, että toimintakertomus toimitetaan osallistujille ennen sähköpostiko-
kousta. 

 
Todettiin, että ensi vuonna on tarpeen selvittää paikalliset aktiiviset yhteistyökump-
panit. 
 
Hyväksyttiin osallistuminen Åbo akademin vammaisneuvostojen toimintaa kartoitta-
vaan kyselytutkimukseen. Kyselytutkimus on suunnattu verkostoille, jotka toimivat 
läheisesti paikallishallinnon kanssa. Kyselylinkki lähetetään sekä varsinaisille- että va-
rajäsenille. Sihteeri varaa kyselyyn vastaamiseen yhteisen ajan niiden jäsenten 
kanssa, joilla ei ole mahdollisuutta sähköiseen vastaamiseen. 
 
Keskusteltiin ruokailun järjestämisestä tuleviin läsnäolokokouksiin. Kaikki kannattivat 
ruokakokouksia. 
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24 § Tiedoksi saatettavat asiat 
 
 Kunnanvaltuusto 

§ 58 Kiinteistövero- ja tuloveroprosenttien määrääminen vuodelle 2021  
 
Hyvinvointilautakunta 22.10.2020  

§ 73 Ohjaajan toimen täyttäminen ja haastatteluryhmän nimeäminen/toiminta-
keskus Hyrylä  
 

Kunnanhallitus 4.9.2020 
§ 141 Lausunto LSHP ky:n toiminta-ja taloussuunnitelmaan vuosille 2021 –2023 ja 
talousarviota vuodelle 2021 varten 
§ 142 Esitys Kolpeneen palvelukeskuksen ky:n vuoden 2021 talousarviota varten  
 

Hyvinvointilautakunta 23.4.2020 
§ 33 Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen vuodelle 2022/ 
Saamelaiskäräjien pyyntö 

 
Hyvinvointilautakunta 19.3.2020 
- § 27 Evästyskeskustelu sosiaalitoimen tukipalvelutarjonnan päivittämiseksi 

https://enontekio.fi/web2017/wp-content/uploads/2020/03/Hyvinvointiltk.-
p%C3%B6yt%C3%A4kirja-19.3.2020-1.pdf  

 
Hyvinvointilautakunta 20.2.2020 
- § 14 Perhehoidon toimintaohje ja perhehoidon palkkiot 1.2.2020 alkaen 

https://enontekio.fi/web2017/wp-content/uploads/2020/02/LIITE-1-PERHEHOI-
DON-TOIMINTAOHJE-keskener%C3%A4inen.pdf  

 
Hyvinvointilautakunta 23.1.2020 
- § 5 Sosiaalihuollon asiakasmaksut 2020 

https://enontekio.fi/web2017/wp-content/uploads/2020/01/Liite-1.-Sosiaali-
huollon-asiakasmaksut-vuonna-2020.pdf  

 
- § 9 Hetan kuntosalin sääntöjen hyväksyminen sekä Hetta hiihtomaan ja kuntosa-

lin asiakasmaksujen määrittäminen 
https://enontekio.fi/web2017/wp-content/uploads/2020/01/Liite-5.-Enon-
teki%C3%B6n-kunnan-kuntosalien-s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t-p%C3%A4ivi-
tetty.pdf  
 
https://enontekio.fi/web2017/wp-content/uploads/2020/01/Liite-6.-Hiihtomaa-
hinnasto_2020.pdf  

 
Lisää tietoa kunnallisesta päätöksenteosta oheismateriaalina. 

 
 

https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/content/1404/11811
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/content/1250/11802
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/content/1250/11802
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/content/996/11777
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/content/996/11777
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/content/994/11777
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/content/199/11707
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/content/199/11707
https://enontekio.fi/web2017/wp-content/uploads/2020/03/Hyvinvointiltk.-p%C3%B6yt%C3%A4kirja-19.3.2020-1.pdf
https://enontekio.fi/web2017/wp-content/uploads/2020/03/Hyvinvointiltk.-p%C3%B6yt%C3%A4kirja-19.3.2020-1.pdf
https://enontekio.fi/web2017/wp-content/uploads/2020/02/LIITE-1-PERHEHOIDON-TOIMINTAOHJE-keskener%C3%A4inen.pdf
https://enontekio.fi/web2017/wp-content/uploads/2020/02/LIITE-1-PERHEHOIDON-TOIMINTAOHJE-keskener%C3%A4inen.pdf
https://enontekio.fi/web2017/wp-content/uploads/2020/01/Liite-1.-Sosiaalihuollon-asiakasmaksut-vuonna-2020.pdf
https://enontekio.fi/web2017/wp-content/uploads/2020/01/Liite-1.-Sosiaalihuollon-asiakasmaksut-vuonna-2020.pdf
https://enontekio.fi/web2017/wp-content/uploads/2020/01/Liite-5.-Enonteki%C3%B6n-kunnan-kuntosalien-s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t-p%C3%A4ivitetty.pdf
https://enontekio.fi/web2017/wp-content/uploads/2020/01/Liite-5.-Enonteki%C3%B6n-kunnan-kuntosalien-s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t-p%C3%A4ivitetty.pdf
https://enontekio.fi/web2017/wp-content/uploads/2020/01/Liite-5.-Enonteki%C3%B6n-kunnan-kuntosalien-s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t-p%C3%A4ivitetty.pdf
https://enontekio.fi/web2017/wp-content/uploads/2020/01/Liite-6.-Hiihtomaa-hinnasto_2020.pdf
https://enontekio.fi/web2017/wp-content/uploads/2020/01/Liite-6.-Hiihtomaa-hinnasto_2020.pdf
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25 § Jäsenten esille ottamat asiat 
 

Käytiin keskustelua tiedoksi saatettavien asioiden tarpeellisuudesta. Esille nostetiin, 
että linkistä klikkaamalla tulisi aueta vain ko. pykälä. Nyt klikattaessa linkki avaa koko 
kokouksen pöytäkirjan. 
 
Ulla Keinovaara; Jatkossa esityslistat ja pöytäkirjat jaettavaksi myös varajäsenille. 
 
Timo Leppäjärvi; kokousten aloitusajankohta klo 12.00 on hyvä, koska kokoukset 
ovat useita tunteja kestäviä.  

 
26 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen  
 

Vuoden 2021 ensimmäinen kokous torstaina 28.1.2021 klo. 12.00. Edeltävästi joulu-
kuussa 2020 sähköpostikokous erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 

 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18.45. 


