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Kokousaika Maanantai 20.9.2021 klo 12.25 – 15.42 
  
Paikka Valtuustosali 
 
Saapuvilla olleet jäsenet      
 Birgitta Eira pj Per Oula Juuso vj 
 Heidi Risto vpj Anu Ollila vj 
 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 
 Virpi Labba j  Ulla Keinovaara vj 
 
 
 
Muut saapuvilla 
olleet Jari Rantapelkonen  kunnanjohtaja 
 Juho Kiiski    tulkki 
 Mirva Kittilä   etätulkki 
 Päivi Ikonen   sihteeri 
 
   
 
Asiat   32 § -   40 § 
 
 
 
Pöytäkirjan      
allekirjoitus  
  
 Birgitta Eira   Päivi Ikonen 
 puheenjohtaja  sihteeri   
 
 
 
Pöytäkirjan   
tarkastajat        
  
 Ulla Keinovaara  Jari Stoor 
  
 
 
Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivuilla www.enontekio.fi  
nähtävänä 27.9.2021 
 

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

Päätös    
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi 
valittiin Ulla Keinovaara ja Jari Stoor. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 

 
Käsittely  
Puheenjohtaja totesi, että tämä kokous pidetään vielä vanhalla kokoonpanolla, koska 
uutta jäsenistöä ei ole vielä valittu toimintasäännön mukaisesti. Eija Huhtaniska esitti 
pöytäkirjantarkastajiksi Jari Stooria ja Ulla Keinovaaraa. 
   
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 
Vammaisneuvoston puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja 
vammaisneuvosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi vammaisneuvoston jä-
sentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Edelleen vammaisneuvosto päättää hy-
väksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 
 
Selostus   
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enem-
män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan 
vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja jä-
senistä vähintään neljä on paikalla. 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 nähtävillä pitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja 
pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai es-
tyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee 
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/


Pöytäkirja 
VAMMAISNEUVOSTO         20.9.2021 Sivu 4. 

       4 

 

33 § Esitys kunnan vuoden 2022 talousarvioon 
 
 Päätös 

Vammaisneuvosto päättää esittää hyvinvointilautakunnalle vuoden 2022 vammais-
neuvoston määrärahaksi 5000 €. Perusteena on saada toiminnan suunnitteluun va-
kautta tapahtumien järjestämiseen tai asiantuntijoiden kutsumiseen ja palkkaami-
seen.  

 
Toiminnallinen tavoite: vammaisten henkilöiden toiminnan, osallisuuden sekä tuen ja 
neuvonnan kehittäminen sekä kuntoutusohjaajan toimen kehittäminen.  

 
 Käsittely 
 Vammaisneuvosto keskusteli vuoden 2022 talousarviosta.  
 
 Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 

Vammaisneuvosto esittää vuoden 2022 vammaisneuvoston määrärahaksi 5000 €. Pe-
rusteena on saada toiminnan suunnitteluun vakautta tapahtumien järjestämiseen tai 
asiantuntijoiden kutsumiseen ja palkkaamiseen.  
 
Toiminnallinen tavoite: vammaisten henkilöiden toiminnan, osallisuuden sekä tuen ja 
neuvonnan kehittäminen. 

 
Selostus 
Kunnanvaltuuston tulee vuosittain hyväksyä talousarvio seuraavalle vuodelle. Ehdo-
tukset talousarvioon tulevat lautakuntien käsittelyyn syyskuussa, jonka jälkeen ne kä-
sitellään edelleen kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. 

 
 
Tiedoksi  
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
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34 § Työelämään tutustumisviikko  
 
Päätös 
Vammaisneuvosto päättää, että puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat käydyn kes-
kustelun pohjalta työelämään tutustumisviikon käytännön järjestelyt sekä tapahtu-
man budjetin. Vammaisneuvosto päättää järjestää työelämään tutustumisviikon joko 
viikolla 43 tai 45.  
 
Viikon aloituksena päätetään järjestää avajaistapahtuma. Tiistaista torstaihin on työ-
kokeiluja ja työhön tutustumista. Viikon päätteeksi perjantaina järjestetään toiminta-
keskus Hyrylässä työhyvinvointi-teemalla päätösjuhla, minkä järjestelyistä vastaa toi-
mintakeskus Hyrylä.  
 
Vammaisneuvosto päättää pyytää toimintakeskuksen asiakkailta ja henkilökunnalta 
näkemyksiä työkokeilupaikkoihin liittyen. Vammaisneuvosto päättää selvittää yritys-
ten, Luontokeskuksen, yhdistysten ja seurakunnan mahdollisuuksia tarjota työkokei-
luja.  
 
Käsittely 
Vammaisneuvosto keskusteli työelämään tutustumisviikosta. Pääteemana viikolla on 
asennemuutoksen eteenpäin vieminen. Viikon ajankohtaa suunniteltaessa mietittiin, 
onko sillä vaikutusta toimintaan ja todettiin, että osa mahdollisista töistä on sellaisia, 
mitkä riippuvat vuodenajasta. 
 
Keskustelussa nousi esille mahdollisina työkokeilupaikkoina kunnan erilaiset tehtävät 
(virastotalo, Luppokoti, keittiö, varhaiskasvatus, opetus), seurakunta, luontokeskus, 
yritykset, kyläyhdistykset ja kauppa. Selvitetään myös onko Ely-keskuksen toiminnassa 
sellaisia tehtäviä, missä voisi olla työkokeilussa. Yritysten työkokeilupaikkojen kartoit-
tamiseksi voisi tehdä kyselyn webropol-ohjelmalla. Lisäksi keskusteltiin Kilpisjärven 
tarjoamista mahdollisuuksista. Olisiko mahdollista järjestää kyyditys Kilpisjärvelle, jos 
sieltä löytyy työkokeilupaikka? Kunnassa alkava työllisyys-hanke on hyvä saada mu-
kaan tapahtumaan. 
 
Timo Leppäjärvi totesi hyväksi sen, että työnantajilla on mahdollisuus kokeilla lyhytai-
kaisesti erityistarpeisen henkilön työllistämistä, jolloin kynnys tarjota työtä madaltuu.  
 
Jari Stoor nosti esille, että myös erityistarpeiset ihmiset ansaitsevat samanlaiset ihmis-
oikeudet työelämässä kuten ns. terveet ihmiset. Erityisyys ei ole aina este, joskus se 
voi olla hidaste, mutta myös voimavara. On tärkeää rakentaa luottamus työntekijän ja 
työnantajan välille, että työnantaja voi luottaa siihen, että työntekijä osaa tehtävänsä.  
 
Tapahtumaviikon viestinnässä hyödynnetään kunnan viestijöitä. Timo Leppäjärvi toi-
mii yhteistyössä viestijöiden kanssa. Myös Enontekiön Sanomiin toimitetaan tietoa ta-
pahtumasta.  
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Esille nousi lisäksi kysymys, kuinka tavoitetaan ne erityiset henkilöt, jotka eivät tällä 
hetkellä ole kunnan palveluiden piirissä.  

 
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 
Vammaisneuvosto suunnittelee työelämään tutustumisviikon, jakaa siihen liittyvät 
vastuutehtävät ja päättää ajankohdan. Vammaisneuvosto päättää esittää hyvinvointi-
lautakunnalle, että se edelleen selvittää kunnallisten työtehtävien tarjonnan tutustu-
misviikolle. Edelleen vammaisneuvosto esittää hyvinvointilautakunnalle, että alka-
vassa työllistämishankkeessa tehdään yhteistyötä vammaisneuvoston kanssa tutustu-
misviikon järjestämiseksi. 
 
Selostus 
Vammaisneuvoston vuoden 2021 yksi teemoista on työllisyys ja siihen liittyvät asen-
teet. Vammaisneuvosto on kokouksessaan 28.4.2021 päättänyt järjestää syksyllä 2021 
tutustumisviikon, minkä aikana vammaiset työntekijät, työpaikat ja työnantajat koh-
taisivat toisensa. Tutustumisviikon tehtävänä olisi myös vammaisten henkilöiden työl-
listymisen haasteiden tunnistaminen ja niihin reagoiminen.  

 
 Tiedoksi 
 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
 Henkilöstöjohtaja Matti Ikonen 

Kehitysjohtaja Erpo Kiviniemi 
Toimintakeskus Hyrylä 
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35 § Erityisyys voimavarana- tapahtuman suunnittelu 
 

Päätös 
Vammaisneuvosto päättää järjestää Erityisyys voimavarana –tapahtuman työelämään 
tutustumisviikon aloitustapahtumana. Aamupäivällä järjestetään puheenvuoroja ai-
heesta, puolilta päivin lounas ja iltapäivällä aktiviteettina ”navigoi kunnassa”-rata 
haasteotteluna. Iltapäivän aktiviteeteissa tuodaan osallistujille konkreettisia koke-
muksia siitä, kuinka erilainen vamma vaikuttaa toimimiseen ympäristössä. Aktiviteet-
tien suunnittelussa huomioidaan turvallisuusnäkökohdat huolellisesti.  
 
Vammaisneuvosto päättää haastaa mukaan kunnan viranhaltija- ja luottamushenkilö-
organisaation.  
 
Vammaisneuvosto päättää, että puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat käydyn kes-
kustelun pohjalta tapahtuman käytännön järjestelyt sekä tapahtuman budjetin. 
 
Käsittely 
Vammaisneuvosto keskusteli Erityisyys voimavarana –tapahtuman järjestämisestä. 
Keskustelussa todettiin, että tapahtuma sopii hienosti työelämään tutustumisviikon 
avajaistapahtumaksi. 
 
Tapahtuman aamupäivään olisi hyvä saada puheenvuoroja aiheeseen liittyen sekä asi-
antuntijoilta että kokemusasiantuntijoilta. Iltapäivälle suunnitellaan haasteottelun 
muodossa ”navigoi kunnassa” –rata, missä henkilöt joutuvat tekemään erilaisia tehtä-
viä esimerkiksi silmät sidottuina, kuulokkeet korvilla tai pyörätuolilla liikkuen. Näin tar-
jotaan viranomaisille ja päättäjille kokemuksia siitä, millaista on asioida yhteiskun-
nassa (esim. kunnanvirastolla) erilaisten toimintarajoitteiden kanssa.  
 
Keskustelussa sovittiin, että selvitetään mm. Näkövammaisten keskusliitosta ja Kuuro-
jen liitosta aiheeseen liittyviä materiaaleja ja vinkkejä tapahtuman järjestämiseen.  
 
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 
Vammaisneuvosto keskustelee erityisryhmien tapahtuman järjestämisestä työelä-
mään tutustumisviikon päätteeksi.  
 
Selostus 
Vammaisneuvoston yhtenä vuoden 2021 teemana on asenne ja asennemuutos suh-
teessa vammaisiin ihmisiin, että nähtäisiin ihminen ja hänen potentiaalinsa vamman 
takana. 
 
Vammaisneuvosto on kokouksessaan 20.5.2021 päättänyt järjestää ulkotapahtuman, 
jossa leikkimielinen haasteottelu (mölkky) vammaisneuvoston, toimintakeskus Hyry-
län, Aspa-koti Riekonmarjan, Sydänyhdistyksen, Hetan Ladun ja kunnanvaltuuston kes-
ken. Tapahtumassa olisi lisäksi makkaranpaistoa ja lätty-kahvit. 
 



Pöytäkirja 
VAMMAISNEUVOSTO         20.9.2021 Sivu 4. 

       8 

 

Tapahtuman järjestäminen peruuntui useiden seikkojen (mm. kunnallisvaalien siirty-
minen, vammaisneuvoston kokouksen peruuntuminen, korona-epidemia) vuoksi.  
  

 Tiedoksi 
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
 
 
 
Vammaisneuvosto piti ruokatauon klo 14.03 – 15.17. 
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36 § Lausunto vapaa-ajan avustajan ja kuntoutusohjaajan tarpeesta 
 

Päätös 
Vammaisneuvosto päättää valmistella lausunnon vapaa-ajan avustajan ja kuntoutus-
ohjaajan tarpeesta hyvinvointilautakunnalle. Lausunnossa nostetaan esille seuraavia 
asioita:  
- vapaa-ajan avustajia on ollut erittäin hankala saada; on olemassa henkilöitä, joilla 

on päätös avustajasta, mutta he eivät ole avustajaa saaneet  
- avustajia hankala saada, koska tuntimäärät ovat niin pieniä; jos palkattaisi kokoai-

kainen työntekijä, hän voisi avustaa useampaa henkilöä ja mahdollisesti käyttää 
osan työajasta ikäihmisten virkistystoimintaan tai perhetyöhön 

- vapaa-ajan avustaja mahdollistaa henkilön osallistumisen ja osallisuuden yhteis-
kunnan toimintoihin 

- nuorille henkilöille vapaa-ajan avustaja mahdollistaa itsenäistymisen harjoittelun 
- vapaa-ajan avustaja estää syrjäytymistä ja tukee sitä kautta henkilöä ja koko per-

hettä 
- vapaa-ajan avustaja antaa hengähdystauon perheelle tai vanhemmille 
- kuntoutusohjaaja antaa tukea, neuvoa ja ohjausta erityisen tuen tarpeessa olevalle 

henkilölle ja hänen läheisilleen 
- oikea-aikainen kuntoutusohjaus voi tuoda säästöjä tulevaisuudessa, kun perheen 

kuormitus vähenee 
- olisi hyvä selvittää mahdollinen kuntayhteistyö Muonion kunnan kanssa 
Vammaisneuvosto esittää, että lausunto otetaan osaksi vuoden 2022 talousarvion val-
mistelua. Vammaisneuvosto valtuuttaa Heidi Riston ja sihteeri Päivi Ikosen kirjoitta-
maan lausunnon keskustelun pohjalta. 

 
Käsittely 
Vammaisneuvosto keskusteli asiasta. Todettiin, että vapaa-ajan avustaja ja kuntoutus-
ohjaus ovat todella tarpeellisia. Keskustelussa tuotiin esille näkökanta, että oikea-ai-
kainen tuki auttaa erityistarpeista henkilöä ja hänen läheisiään sekä voi ennaltaeh-
käistä ongelmien syntymistä, mikä voi tuoda säästöjä tulevaisuudessa.  

 
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 
Vammaisneuvosto keskustelee asiasta ja päättää, mitkä näkökulmat nostaa esiin lau-
suntoon. Vammaisneuvosto esittää, että lausunto otetaan osaksi vuoden 2022 talous-
arvion valmistelua. Vammaisneuvosto valtuuttaa vpj Heidi Riston ja sihteeri Päivi Iko-
sen kirjoittamaan lausunnon keskustelun pohjalta.  
 
Selostus 
Vammaisneuvosto on kokouksessaan 28.4.2021 päättänyt laatia lausunnon kunnan-
hallitukselle ja hyvinvointilautakunnalle vapaa-ajanavustajien ja kuntoutusohjaajan 
tarpeesta.  
 
Vammaisten henkilöiden osallisuuden varmistamisessa henkilökohtainen vapaa-ajan 
avustaja on monelle vammaiselle ehdottoman tärkeä henkilö. Vapaa-ajan avustajien 
saatavuus on ollut haasteellista. 
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Edelleen keskusteluissa on tullut esille vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa 
avun tarve mm. erilaisten tukihakemusten laatimisessa sekä tiedonsaannissa heidän 
oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan yhteiskunnan erilaisiin tukiin ja palveluihin.  
 
Kunnassa ei ole ollut kunnan omaa kuntoutusohjaajaa useampaan vuoteen. Kuntou-
tusohjausta on ostettu Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskukselta. Kuntoutusohjaaja tu-
kee, neuvoo ja ohjaa sekä kehitysvammaista / nepsy-henkilöä että hänen perhettään 

 
 Tiedoksi 

Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
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37 § Muut asiat 
 

Kutsutaan seuraavaan vammaisneuvoston kokoukseen vs. johtava sosiaalityöntekijä 
Kerttu Vesterinen, vs. sosiaalityöntekijä Alisa Koivisto, Hyvinvointilautakunnan pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän 
valtuuston jäseniksi valitut henkilöt tai heidän ollessaan estyneitä, kutsutaan heidän 
varahenkilönsä. 
 
Puheenjohtaja ja sihteeri esittävät toimintasäännön mukaisesti hyvinvointilautakun-
nalle valittavaksi uuden vammaisneuvoston jäsenistön.  
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 38 § Tiedoksi saatettavat asiat 
  

Kerttu Vesterinen on aloittanut vs. johtavana sosiaalityöntekijänä 1.8.2021. Hän vas-
taa vammaispalveluista.  
 
Alisa Koivisto on aloittanut sosiaalityöntekijän viransijaisuudessa 16.8.2021.  

 
Hyvinvointilautakuntaan on valittu: 
Jäsenet   Varajäsenet 
Satu-Marja Eira-Keskitalo, pj                Juha Pirskanen 
Outi Kurkela, vpj                                           Keijo Parviainen 
Ulla Keinovaara                                      Hellin Pietikäinen 
Unto Kultima                                       Sari Norrgård 
Lydia Heikkilä                                  Janne Näkkäläjärvi 
Heikki Järvistö                           Anna-Leena Maijala 
Marko Keskitalo                     Emilia Lyttinen 
 
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuuston jäseniksi on valittu Pirjo Jär-
vistö ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Keijo Parviainen sekä Kari-Pekka 
Stoor ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen  Satu-Marja Eira-Keskitalo.  

 
Hyvinvoiva kuntalainen - työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä -hankkeen tavoit-
teena on lisätä työttömien työllistymistä, edistää työttömien tarpeen mukaista kou-
luttautumista, edistää piilotyöpaikkojen löytymistä ja kehittää kuntaan työllistämisen 
tuen toimintamalli. Hankkeen projektipäällikön ja hanketyöntekijän hakuaika on 
20.9.2021 saakka.  
 
Lapin sote-uudistus hankkeen syksyn sote-seminaari 1.10.2021 
Seminaari järjestetään Rovaniemellä Lapin ammattikorkeakoululla. Seminaariin on 
mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. Tilaisuus on avoin kaikille.  Merkitään tie-
doksi, että vammaisneuvosto voi osallistua. Sihteeri laittaa linkin ilmoittautumiseen 
sähköpostilla.  
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39 § Jäsenten esille ottamat asiat 
 

Ulla Keinovaara kysyi, onko Hyvinvointikeskuksen rakentaminen edistynyt. Keskustel-
tiin asiasta ja todettiin, että mitään varmaa tietoa ei ole vielä. 
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40 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen  
 
Vammaisneuvoston seuraava kokous on torstaina 4.11.2021 klo 12:00.  

 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:42. 


