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Kokousaika Keskiviikko 28.4.2021 klo. 12.00 – 16.56 
  
  
 
Paikka Etäyhteys Teams ja valtuustosali 
 
Saapuvilla olleet jäsenet      
 Birgitta Eira pj Per Oula Juuso vj 
 Heidi Risto vpj,  Anu Ollila vj 
 poistui klo16.25 
 Reijo Mannela j Satu-Marja Eira Keskitalo vj  
 Timo Leppäjärvi j Riitta Vieltojärvi  vj 
 Eija Huhtaniska j  Asta Niemelä  vj 
 Jari Stoor j,  Jenniina Eira vj 
 poistui klo 14.30 
 Virpi Labba j  Ulla Keinovaara vj 
 
 
  
Muut saapuvilla 
olleet Jari Rantapelkonen  kunnanjohtaja 
 Päivi Ikonen   sihteeri 
 Tanja Martimo  tulkki, poistui klo 13.33 
 Mirva Kangas   etätulkki 
 
   
Asiat   11 § -  21 § 
 
 
Pöytäkirjan      
allekirjoitus Birgitta Eira   Päivi Ikonen 
 puheenjohtaja  sihteeri   
 
 
 
Pöytäkirjan   
tarkastajat        
 Eija Huhtaniska  Ulla Keinovaara 
 
 
Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivuilla www.enontekio.fi  
nähtävänä 5.5.2021 
 
 
  

http://www.enontekio.fi/
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Asialista  
 
11 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 
12 § Toimintasuunnitelman tavoitteiden ja keinojen eteenpäin vieminen,  
         Asenne: Työllistyminen 
13 § Toimintasuunnitelman tavoitteiden ja keinojen eteenpäin vieminen, 
         Asenne: Osallisuuden varmistaminen 
14 § Toimintasuunnitelman tavoitteiden ja keinojen eteenpäin vieminen,  
         Asenne: Lainsäädäntö 
15 § Toimintasuunnitelman tavoitteiden ja keinojen eteenpäin vieminen,  
         Asenne: Maakunta ja sote-uudistus 
16 § Vammaisten tulkkipalvelun saatavuus Enontekiöllä 
17 § Vammaisneuvoston edustajan valinta kunnanvaltuuston kokoukseen 
18 § Muut asiat 
19 § Tiedoksi saatettavat asiat 
20 § Jäsenten esille ottamat asiat 
21 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen  
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11 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 
 

Päätös    
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkasta-
jiksi valittiin Eija Huhtaniska ja Ulla Keinovaara. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 
  
Käsittely 
Ulla Keinovaara esitti pöytäkirjantarkastajiksi Jari Stooria ja Eija Huhtaniskaa. Jari 
Stoor kertoi joutuvansa poistumaan klo 14.30 kokouksesta ja esitti toiseksi pöytäkir-
jantarkastajaksi Ulla Keinovaaraa. 
   
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 
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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12 § Toimintasuunnitelman tavoitteiden ja keinojen eteenpäin vieminen,  
         Asenne: Työllistyminen  
 
 
 Päätös 

Vammaisneuvosto päättää järjestää syksyllä 2021 tutustumisviikon, minkä aikana 
vammaiset työntekijät, työpaikat ja työnantajat kohtaisivat toisensa. Edelleen vam-
maisneuvosto päättää tehdä tietopaketin vammaisten työllistämisestä työnantajille 
yhteistyössä toimintakeskus Hyrylän kanssa. Vammaisneuvosto päättää olla yhtey-
dessä ELY-keskukseen vammaisten henkilöiden työllistämisasiassa. Vammaisneu-
vosto päättää pyytää hyvinvointilautakuntaa selvittämään työllistämistuen mahdolli-
suuden.   

 
 Käsittely 

Vammaisneuvosto keskusteli aiheesta. Todettiin, että työ tuo elämään sisältöä ja on 
tärkeä asia vammaisille henkilöille. Työnantajien tulisi saada oikeaa tietoa vammais-
ten työllistämisestä.  
 
Puhuttiin lisäksi, että olisi hyvä, jos olisi olemassa henkilö, joka toimisi yhdyshenki-
lönä ja apuna vammaisen ja työnantajan välillä. Tämä yhdyshenkilö auttaisi tunnista-
maan vammaisen henkilön vahvuudet työntekijänä ja tukisi sopivan työpaikan etsimi-
sessä. Lisäksi ehdotettiin, että erityisryhmät voisivat hoitaa sekä siistiä taukopaikkoja 
ja penkereitä.  
 
Keskustelussa nousi esille, että kunta on hakemassa rahoitusta työllisyyden edistämi-
sen hankkeeseen.   
 
Vammaisneuvosto piti tauon klo 13.05 – 13.37. 

 
 Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 

Vammaisneuvosto päättää, kuinka vammaisten henkilöiden työllisyyden edistämistä 
lähdetään viemään eteenpäin. Vammaisneuvosto päättää esittää kunnalle ja alueen 
yrityksille, että syksyllä 2021 järjestettäisiin ”tutustumisviikko”, jolloin vammaiset 
henkilöt pääsisivät tutustumaan mahdollisiin työpaikkoihin ja työnantajat tutustuisi-
vat vammaisiin henkilöihin. Tutustumisviikon tärkein tehtävä olisi selostusosiossa 
mainittujen haasteiden tunnistaminen ja niihin reagoiminen.  

 
Selostus 
Vammaisneuvosto on kokouksessaan 29.1.2021 kirjannut toimintasuunnitelmansa 
sisällön. Näkökulmateemoiksi vuodelle 2021 valittiin 1) Itsenäinen asuminen ja 2) 
Asenne (työllistyminen, osallisuuden varmistaminen, lainsäädäntö sekä maakunta ja 
sote-uudistus). 
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Työllistymisen osalta vammaisneuvosto katsoo, että suurimmat ongelmat ovat:  

- rohkeuden puute vammaisten palkkaamisessa  
- työmahdollisuuksista tiedottaminen 
- työpaikkojen tarjonnan vähyys /saatavuus 
- työtaidot (ohjauksen tarve, kyvykkyys itsenäiseen suoriutumiseen) 
- yhteisen tahtotilan puute 
- ”terveiden maailma”, kaavoihin kangistuminen, vallitseva toimintakulttuuri 

 
Vammaisneuvoston näkemyksen mukaan toivottu lopputulos työllisyyden osalta 
olisi: 

- oikea palkka 
- kaikille halukkaille mahdollisuus tehdä töitä 
- Kelan joustavampi asenne 
- erilaiset kokeilut / mahdollistaminen 
- vammaisuus on myös voimavara 
- hyvä, itsenäinen työ ym. työkaverit 
- päivätoiminnan uudistaminen 

 
Keinoina työllisyys-asiaan vammaisneuvosto on tuonut esille seuraavat asiat:  

- tutuksi tulo (esim. vammaisten ja yrittäjien kohtaaminen, kummityöpäivät, 
rohkea kokeilukulttuuri) 

- kuntouttavan työn tukeminen kunnan taholta 
- avoimuus, ennakkoluulojen poistaminen (artikkeli Enontekiön Sanomiin, 

some) 
- osa-aikatyön tarjonta (kiinteistön hoito, lumen luonti ym.) 
- työhyvinvointiin panostaminen 
- yksilöllisesti räätälöity toiminta 

 
Tiedoksi  
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
Elinvoimalautakunta 
Kehitysjohtaja 
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13 § Toimintasuunnitelman tavoitteiden ja keinojen eteenpäin vieminen,  
         Asenne: Osallisuuden varmistaminen  
 
 
 Päätös 

Vammaisneuvosto päättää esittää, että kuntosalille järjestettäisiin vuoro erityisryh-
mille yhteistyössä toimintakeskus Hyrylän kanssa ryhmänvetäjänä hyvinvointiohjaaja. 
Vammaisneuvosto päättää laatia lausunnon kunnanhallitukselle ja hyvinvointilauta-
kunnalle vapaa-ajanavustajien ja kuntoutusohjaajan tarpeesta. Edelleen vammais-
neuvosto päättää esittää, että kunnan uusien toimintojen ja tilojen suunnittelussa 
otetaan käyttöön kokemusasiantuntijuus.  

 
 Käsittely 

Vammaisneuvosto keskusteli aiheesta. Keskusteluissa nousi esille kuntosalin esteet-
tömyys ja ohjauksen tarve kuntosalilla. Todettiin, että kuntosalille pääsee esteettö-
mästi sisälle, mutta kuntosalilla kuntoileminen ei ole esteetöntä. Toimitilojen suun-
nittelussa kokemusasiantuntijan mukana olo toisi käyttäjän näkemyksen esteettö-
myyteen. Samanarvoisuus ja yhdenvertainen mahdollisuus harrastuksiin osallistumi-
sessa korostui puheenvuoroissa. Edelleen keskusteluissa tuli esiin kokemus Ruotsin 
Matarengin kuntosalilta, missä kuntoilulaitteet ovat olleet säädettäviä henkilölle so-
piviksi.  
 
Puheenvuoroissa mainittiin yksityisyyden varmistaminen kuntosalilla. Henkilö saattaa 
joutua tuomaan esille omaan terveyteensä liittyviä asioita kuntosalin ohjaajalle. Kes-
kusteltiin erityisryhmien omasta kuntosalivuorosta tai avustajan / ohjaajan saami-
sesta kuntosalille mukaan.  
 
Merkitään, Jari Stoor poistui kokouksesta klo 14.30.  

 
 Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 

Vammaisneuvosto päättää, kuinka vammaisten henkilöiden osallisuuden edistämistä 
lähdetään viemään eteenpäin. Vammaisneuvosto päättää järjestää kunnan eri viran-
haltijoiden ja vammaisneuvoston kesken yhteistapaamisen suunnittelun osallisuuden 
parantamiseksi. Vammaisneuvosto päättää esittää syksylle 2021 kouluvierailun jär-
jestämistä yhteistyössä toimintakeskus Hyrylän kanssa. 

 
Selostus 
Vammaisneuvosto on kokouksessaan 29.1.2021 kirjannut toimintasuunnitelmansa 
sisällön. Näkökulmateemoiksi vuodelle 2021 valittiin 1) Itsenäinen asuminen ja 2) 
Asenne (työllistyminen, osallisuuden varmistaminen, lainsäädäntö sekä maakunta ja 
sote-uudistus). 
 
Osallisuuden varmistamisen osalta vammaisneuvosto katsoo, että suurimmat ongel-
mat ovat: 

- vähäinen arvo- ja asennekeskustelu 
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- pitkät välimatkat 
- riittämätön määrä liikunnanohjaajia 
- yhteisen tahtotilan puute, ei nähdä tärkeäksi 
- ”terveiden maailma”, kaavoihin kangistuminen, vallitseva toimintakulttuuri 

 
Vammaisneuvoston näkemyksen mukaan toivottu lopputulos osallisuuden varmista-
misen osalta olisi: 

- eri toimijoiden välisen yhteistyön parantuminen 
- vammainen henkilö nähdään kokonaisena ihmisenä, ei vain vammaa 
- harrastus- ja viriketoiminta 
- erityistarpeiset ihmiset tulisivat huomioiduksi automaattisesti 
- mielenterveyspalvelut, terapiat  
- resurssien riittävyys turvataan 
- vammaisuus on myös voimavara 

 
Keinoina osallisuuden varmistamisen -asiaan vammaisneuvosto on tuonut esille seu-
raavat asiat:  

- avoimuus, ennakkoluulojen poistaminen (artikkeli Enontekiön Sanomiin ja 
some) 

- vapaa-ajan avustajien etsiminen 
- harrastusmahdollisuuksien lisääminen 
- yhteistyö eri järjestöjen kanssa 
- asennekasvatus, kouluvierailut 
- kokemusasiantuntijuus (hyödyntäminen esim. suunnittelussa) 

 
Tiedoksi  
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
Vastuuviranhaltijat  
Toimintakeskus Hyrylä 
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14 § Toimintasuunnitelman tavoitteiden ja keinojen eteenpäin vieminen,  
         Asenne: Lainsäädäntö  
 
 
 Päätös 
 Päätösehdotuksen mukaan.  
 
 Käsittely 

Vammaisneuvosto keskusteli aiheesta. Puheenvuoroissa nousi esille vammaisten etu-
järjestöt, joita voisi hyödyntää esimerkiksi tiedon saamisessa. 

 
 Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 

Vammaisneuvosto päättää, kuinka lainsäädäntöön liittyvää asiaa lähdetään viemään 
eteenpäin.  Vammaisneuvosto päättää esittää hyvinvointilautakunnalle, että se infor-
moisi vammaisneuvostoa, mikäli vammaislainsäädännöstä ja sen uudistamisesta tu-
lee lausuntoja tai lausuntopyyntöjä. Vammaisneuvosto päättää esittää, että jäljellä 
oleviin THL:n kuulemistilaisuuksiin osallistuvat sekä vammaisneuvoston jäsenet että 
vastuuviranhaltijat Enontekiön kunnasta. Edelleen vammaisneuvosto päättää esittää, 
että Enontekiön kunta valmistelee lausunnon jo menneisiin kuulemistilaisuuksiin liit-
tyen yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa. Vammaisneuvosto päättää esittää, että 
Enontekiön kunta pyytää keskustelutilaisuutta Sosiaali- ja terveysministeriön ja Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen vammaispalvelulain uudistusta valmistelevien virka-
miesten sekä Enontekiön kunnan vastuuviranhaltijoiden välillä.  

 
Selostus 
Vammaisneuvosto on kokouksessaan 29.1.2021 kirjannut toimintasuunnitelmansa 
sisällön. Näkökulmateemoiksi vuodelle 2021 valittiin 1) Itsenäinen asuminen ja 2) 
Asenne (työllistyminen, osallisuuden varmistaminen, lainsäädäntö sekä maakunta ja 
sote-uudistus). 
 
Vammaispalvelulainsäädännön uudistaminen käynnistyy. Sosiaali- ja terveysministe-
riö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestävät yhteistyössä kevään 2021 ai-
kana kuulemistilaisuuksia vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseen liittyen. 
Tilaisuudet järjestetään striimattuina etäyhteydellä, ja niitä voi seurata ilman ilmoit-
tautumista. Tilaisuuksissa on viittomakielinen tulkkaus. 
Kuulemistilaisuudet 
Kevään aikana järjestetään viisi kuulemistilaisuutta, koska koskevat lainsäädännön 
uudistamisen eri alueita. Ennen kutakin kuulemistilaisuutta avataan Vammaispalve-

lulainsäädännön uudistus - Vammaispalvelujen käsikirja - THL -internetsivuille : 
1. Webropol-lomake, johon voit jättää kyseistä aihetta koskevan kirjallisen kom-

mentin. 
2. Toinen Webropol-lomake, jolla voit pyytää suullista puheenvuoroa ko. tilaisuu-

teen. Huomaathan, että kaikki kommentit tulee jättää myös kirjallisesti. 
 

  

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/vammaispalvelulainsaadannon-uudistus
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/vammaispalvelulainsaadannon-uudistus
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Päivämäärät ja aiheet 

 Menneet kuulemistilaisuudet 
 
- 15.2.2021 klo 12.00–14.15: Vammaispalvelulain soveltamisala, asuminen, lasten 
asuminen ja esteettömän asumisen tuki 
- 24.3.2021 klo 12–15: Henkilökohtainen apu, valmennus ja tuki 
      
-19.4.2021 klo 12–15: Liikkumisen tuki ja taloudellinen tuki      
 
Tulevat kuulemistilaisuudet: 
- 19.5.2021 klo 12–15: Lyhytaikainen huolenpito ja päiväaikainen toiminta     
Tilaisuuden ohjelma ja muut tiedot tulevat ylempänä mainitulle internet-sivulle lä-
hempänä tilaisuutta. 
- 8.6.2021 klo 9–12: Palveluprosessi      

 
Tilaisuuden ohjelma ja muut tiedot tulevat ylempänä mainitulle internet-sivulle lä-
hempänä tilaisuutta. 
Kuulemisen tausta-aineistona käytetään rauennutta hallituksen esitystä HE 159/2018 
vp vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseksi.  
HE 159/2018 vp 

 

Pykäläkokonaisuuden esittely ja kommentointi 

14.6.2021  9-13: Esittelemme pykäläluonnoksia. 

THL tiedottaa lisää lähempänä tilaisuutta. 

Tiedoksi  
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
 

 
 
 
  

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_159+2018.pdf


Pöytäkirja 
VAMMAISNEUVOSTO         28.4.2021 Sivu 2. 

       10 

 

 
15 § Toimintasuunnitelman tavoitteiden ja keinojen eteenpäin vieminen,  
         Asenne: Maakunta ja sote-uudistus  
 
 
 Päätös 
 Päätösehdotuksen mukaan.  
 
 Käsittely 
 Vammaisneuvosto keskusteli aiheesta.   
 
 Vammaisneuvosto piti tauon klo 15.25 – 15.37. 
  
 Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 

Vammaisneuvosto päättää, kuinka maakunta ja sote-uudistukseen liittyvää asiaa läh-
detään viemään eteenpäin.  Vammaisneuvosto päättää pyytää Lapin sote-uudistuk-
sen hankkeista ajankohtaiskatsauksen.  
 
Selostus 
Vammaisneuvosto on kokouksessaan 29.1.2021 kirjannut toimintasuunnitelmansa 
sisällön. Näkökulmateemoiksi vuodelle 2021 valittiin 1) Itsenäinen asuminen ja 2) 
Asenne (työllistyminen, osallisuuden varmistaminen, lainsäädäntö sekä maakunta ja 
sote-uudistus). 
 
Maakunta ja sote-uudistuksen osalta vammaisneuvosto katsoo, että suurimmat on-
gelmat ovat: 

- sote-etäpalvelut eivät tavoita vammaisia henkilöitä 
- sotesta tiedottaminen puutteellista 

 
Vammaisneuvoston näkemyksen mukaan toivottu lopputulos maakunta ja sote-uu-
distuksen osalta olisi: 

- eri toimijoiden välisen yhteistyön parantuminen 
- erityistarpeiset ihmiset tulisivat huomioiduksi automaattisesti 
- resurssien riittävyys turvataan 
- mielenterveyspalvelut ja terapiat 

 
Keinoina maakunta ja sote-uudistus -asiaan vammaisneuvosto on tuonut esille seu-
raavat asiat:  

- aktiivinen toiminta edunvalvonnassa (mm. Kela-asiat) maakunta- ja sote-uu-
distuksen valmistelussa 

- yhteistyö eri järjestöjen kanssa 
- konkreettiset päätökset ja toimeenpano (erityispiirteiset henkilöt ja alueet 

huomioiden) 
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Tiedoksi  
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
Lapin sote-uudistus - hanke 
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16 § Vammaisten tulkkipalvelun saatavuus Enontekiöllä  
 
 Päätös 
 Päätösehdotuksen mukaan.  
  
 Käsittely 

Käsittelyn aluksi vammaisneuvoston sihteeri luki Kelalta saadun vastauksen kysymyk-
seen kirjoitustulkkien saatavuudesta Enontekiölle. Kela on vastannut, että palvelun-
tuottajat ovat luettavissa heidän internetsivuiltaan ja kirjoitustulkkausta Enontekiölle 
tarjoaa Kommunikaatio-ohjaus ja avustuspalvelu Kota ky. Tämän lisäksi Enontekiölle 
kirjoitustulkkausta tuottaa Tulkkaus Trilog, joka on valittu palveluun ns. lisäostoeh-
don perusteella eli heidän tulkkia voidaan käyttää niissä tapauksissa, joissa muiden 
palveluntuottajien tulkit eivät ole käytettävissä.   

 
Vammaisneuvosto keskusteli aiheesta. Kokemuksen perusteella kirjoitustulkkauk-
sessa on hyvä malli, että kokouksessa on lähitulkki ja toinen tulkki etänä.   
 
Puheenjohtaja luki ehdotuksen kirjelmästä Kelalle. Kirjelmään tehtiin joitakin lisäyk-
siä ja muutoksia.   
 
Merkitään, Heidi Risto poistui kokouksesta klo 16.25.  

  
 Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 

Vammaisneuvosto päättää lähettää Kelalle kirjelmän vammaisten tulkkipalvelun saa-
tavuudesta Enontekiöllä. Lisäksi vammaisneuvosto päättää tiedottaa kunnanvaltuus-
toa ja hyvinvointilautakuntaa asiasta ja pyytää kyseisiä tahoja viemään asiaa eteen-
päin omissa prosesseissaan.  
 
Selostus  
Vammaisella henkilöllä on lakiin perustuva oikeus saada tulkkauspalvelua (Laki vam-
maisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 133 / 2010). Vammaisten henkilöiden tulk-
kauspalvelu edistää kuulovammaisen, kuulonäkövammaisen tai puhevammaisen hen-
kilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Tulkkauspal-
velu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee vammansa vuoksi tulkkausta. Tulkkaus-
palvelu saadaan Kelan kautta.  Kela on kilpailuttanut vammaisten tulkkipalvelut ja uu-
det palveluntuottajat aloittivat toimintansa 1.4.2021. 
 
Enontekiön kunnan vammaisneuvosto on joutunut siirtämään 8.4.2021 pidettäväksi 
sovittua kokoustaan, koska vammaisneuvoston jäsen ei saanut kokokseen tulkkia ja 
siten kaikilla jäsenillä ei ollut yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua kokoukseen.  

 
Liite 

 Kirjelmä Kelalle  
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Tiedoksi 

 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
 Kelan kirjaamo 
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17 § Vammaisneuvoston edustaja kunnanvaltuuston kokoukseen 
 
 Päätös 

Vammaisneuvosto päättää kiertävän listan vammaisneuvoston jäsenten edustuk-
sesta kunnanvaltuuston kokouksissa alla olevan listauksen mukaan.  
 
Reijo Mannela (varalla Heidi Risto), kokous 12.5.2021 
Timo Leppäjärvi (varalla Virpi Labba), kokous 26.5.2021 
Eija Huhtaniska (varalla Jari Stoor), kokous 16.6.2021 
Jari Stoor (varalla Timo Leppäjärvi), kokous 29.9.2021 
Virpi Labba (varalla Eija Huhtaniska), kokous 10.11.2021 
Heidi Risto (varalla Reijo Mannela), kokous 8.12.2021 
 
Huomioidaan kunnallisvaalien mahdollinen vaikutus syksyn valtuustojen päivämää-
riin. Mikäli vammaisneuvoston jäsenistö vaihtuu, tarkistetaan kokousedustus uudel-
leen.  

 
 Käsittely 

Vammaisneuvosto neuvotteli kiertävän listan edustaja-järjestyksestä.  
 
Vammaisneuvoston puheenjohtaja kertoi, että kokousedustajan tehtävään kuuluu 
tuoda kunnanvaltuustossa esille vammaisneuvoston edellisen kokouksen tärkeimpiä 
asioita. Kokousedustaja saa tarvittaessa apua asioiden koontiin vammaisneuvoston 
puheenjohtajalta tai sihteeriltä.  
 

 Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 
Vammaisneuvosto päättää kiertävän listan vammaisneuvoston jäsenten edustuk-
sesta kunnanvaltuuston kokouksissa alla olevan listauksen mukaan.  
 
Reijo Mannela (varalla Timo Leppäjärvi), kokous 12.5.2021 
Timo Leppäjärvi (varalla Eija Huhtaniska), kokous 26.5.2021 
Eija Huhtaniska (varalla Jari Stoor), kokous 16.6.2021 
Jari Stoor (varalla Virpi Labba), kokous 29.9.2021 
Virpi Labba (varalla Heidi Risto), kokous 10.11.2021 
Heidi Risto (varalla Reijo Mannela), kokous 8.12.2021 
 
Huomioidaan kunnallisvaalien mahdollinen vaikutus syksyn valtuustojen päivämää-
riin. Mikäli vammaisneuvoston jäsenistö vaihtuu, tarkistetaan kokousedustus uudel-
leen.  

 
 Selostus 

Vammaisneuvosto on kokouksessaan 28.1.2021 päättänyt, että kunnanvaltuuston 
kokouksiin osallistuu vammaisneuvoston edustajana jäsenet vuorotellen kiertävän 
listan mukaan.  
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 Tiedoksi 
 Kunnanvaltuusto 
 Vammaisneuvoston jäsenet 
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18 § Muut asiat 

 
Keskusteltiin yhteistyöstä eri vammaisjärjestöjen kanssa. Olisi hyvä selvittää, olisiko 
mahdollista heidän kauttaan tai yhtei saada tiedotusta ja viriketoimintaa Enonteki-
ölle.  
 
Esille otettiin erityisryhmien yhteinen retki esimerkiksi Leville. Otetaan asia esille ja 
tehdään tarkempaa suunnittelua seuraavassa kokouksessa.  
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19 § Tiedoksi saatettavat asiat 

 
 
 Hyvinvointilautakunta  

Hyvinvointilautakunta on päättänyt kokouksessaan 25.3.2021 myöntää johtavalle so-
siaalityöntekijälle Anne-Maria Näkkäläjärvelle palkatonta opintovapaata ajalle 
1.8.2021 - 31.7.2022 opintojen päättämiseksi. 

 
Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa: 
Kuntavaalien siirtämisestä kesäkuun 13. päivään tehtiin poliittinen linjaus oikeusmi-
nisterin ja eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden puoluesihteereiden ko-
kouksessa 6.3.2021. Eduskunta päättää kuntavaalien siirrosta hallituksen esityksen 
pohjalta. 

 

Oikeusministeriössä valmisteilla olevassa hallituksen esityksessä vaalien toimittami-

sen uudeksi aikatauluksi ehdotetaan seuraavaa: 

 äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeu-

tettu): 23.4.2021 

 ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021 

 ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021 

 äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021 

 kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16 

 ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. - 8.6.2021 

 ennakkoäänestys ulkomailla: 2. - 5.6.2021 

 vaalipäivä: 13.6.2021 

 tulosten vahvistaminen: 16.6.2021 

 valtuustot aloittavat työnsä 1.9.2021. 

 
Lisätietoa kuntavaaleista ja äänestämisestä: 
https://verneri.net/selko/yhteiskunta/aanestaminen/kuntavaalit/  

 
  
 
 
 
  

https://verneri.net/selko/yhteiskunta/aanestaminen/kuntavaalit/
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20 § Jäsenten esille ottamat asiat 
  
 Ei esille tulleita asioita.  
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21 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen  

 
 

 Seuraava kokous on torstaina 20.5.2021 klo 12:00. 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.56. 
 
 
 


