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1 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi
valittiin Heidi Risto ja Jari Stoor. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
Käsittely
Eija Huhtaniska ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi Heidi Ristoa ja Jari Stooria.
Virpi Labba liittyi etäyhteydellä kokoukseen klo 12.21.
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri)
Vammaisneuvoston puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
vammaisneuvosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi vammaisneuvoston jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Edelleen vammaisneuvosto päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen.
Selostus
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan
vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja jäsenistä 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 estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee
myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan.
Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen 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 verkkosivuilla www.enontekio.fi.
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2 § Vuoden 2021 toimintakertomus
Päätös
Vammaisneuvosto päättää, että sihteeri laatii selostus- ja käsittelyosioiden sekä liitteiden perusteella toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksytään seuraavassa kokouksessa tilinpäätöksen yhteydessä.
Käsittely
Vammaisneuvosto kävi läpi selostusosiossa sekä liitteissä olevat toimintakertomuksen asiat.
Liitteen 1 (Vuoden 2021 kokouksiin osallistuneet jäsenet ja varajäsenet) osalta sihteeriä ohjeistettiin tarkastamaan kunnanvaltuuston pöytäkirjoista vammaisneuvoston edustajat kunnanvaltuuston kokouksissa.
Liitteen 2 (Vammaisneuvoston aloitteiden ja esitysten seuranta 2021) osalta todettiin, että useimmat aloitteet ja esitykset eivät ole vaikuttaneet toimintoihin eikä niihin ole vastattu. Todettiin, että toimintakertomukseen kirjataan, että vaikuttamattomuus turhauttaa vaikuttajaelimessä toimivia.
Esitykseen, että Hyvinvointikeskus-hankkeen ohjausryhmään nimettäisi ainakin yksi
kokemusasiantuntija, pj Birgitta Eira, joka kuuluu ko. ohjausryhmään kunnanvaltuuston puheenjohtajana, kertoi, että ohjausryhmään voidaan kutsua asiantuntijaksi/kokemusasiantuntijaksi varsinaisen ohjausryhmän ulkopuolisia henkilöitä. Tässä vaiheessa, kun hankkeessa ei vielä ole hankkeen kokonaisuus täysin selvillä, ei asiantuntijoita käytetä. Myöhemmässä vaiheessa, kun ollaan pidemmällä konkreettisissa asioissa, kutsutaan vaikuttajaelinten jäseniä asiantuntijoiksi. Vammaisneuvosto on päättänyt kokouksessaan 4.11.2021 / § 48, että vammaisneuvosto esittää jäseneksi Heidi
Ristoa.
Lausuntoon vapaa-ajan avustajan ja kuntoutusohjaajan tarpeesta Heidi Risto nosti
esille, että tällä hetkellä avustajan käyttö ei ole asiakaslähtöistä, vaan tuntien käyttö
määräytyy avustajan mukaan. Heidi Risto kertoi esittäneensä sosiaalitoimeen, että
avustajia palkattaisi ostopalveluna Aspa-koti Riekonmarjasta. Hän ei ole vielä saanut
vastausta asiaan.
Virpi Labba halusi painottaa kunnan oman kuntoutusohjaajan tärkeyttä. Hän sanoi,
että kuntoutusohjaajan työpanos toisi hyvinvointia kuntalaisille. Labba on kuntoutusohjaajan toimen perustamisen kannalla.
Lisäksi toimintakertomukseen kirjataan, että kunnallisvaalien jälkeisen uuden vammaisneuvoston toiminnan käynnistyminen viivästyi jäsenten valinnassa esiintyneiden
seikkojen johdosta.
Jari Stoor poistui kokouksesta klo 12.54 ja palasi klo 13.01.
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Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri)
Vammaisneuvosto päättää esittää hyvinvointilautakunnalle selostusosiossa esiin tuleviin asioihin perustuvan toimintakertomuksen vuodelta 2021 sekä liitteen 1 Vuoden 2021 kokouksiin osallistuneet jäsenet ja varajäsenet ja liitteen 2 Vammaisneuvoston aloitteiden ja esitysten seuranta 2021.
Selostus
Vammaisneuvoston tehtävänä on valmistella kuntalain mukaiseen kunnan tilinpäätökseen toimintakertomus omalta osaltaan. Toimintakertomuksessa arvioidaan ja
analysoidaan vuositasolla omien tavoitteiden toteutumista sekä vaikuttajaelintoiminnan vaikuttavuutta kunnassa.
Toimintakertomuksen 2021 laadinta käynnistettiin vuoden 2021 viimeisessä kokouksessa 4.11.2021.
Kokouksessa todettiin, että tärkein tehtävä on seurata, onko vammaisneuvoston laatimilla lausumilla ja esityksillä vaikuttavuutta; ovatko esille otetut asiat edenneet vai
ei. Sihteerille annettiin ohjeistusta laatia taulukko, missä näkyy vammaisneuvoston
vuonna 2021 laatimat lausunnot ja esitykset sekä niiden eteneminen ja vaikutukset.
Edelleen keskustelussa todettiin, että toimintakertomukseen nostetaan esille vaikuttajaelinten jäsenten nimeäminen, minkä ei tule olla poliittisin perustein tapahtuvaa.
Kutsutaan Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyssihteeri tarvittaessa kokouksiin mukaan.
Lisäksi toimintakertomukseen tulee nostaa esille työllisyyshankkeen alkamisen viivästyminen ja sen vaikutukset vammaisneuvoston toimintaan.
Lisäksi vammaisneuvosto kirjaa vuoden 2021 toimintakertomukseen seuraavaa:
 Kokouksia on pidetty viisi kertaa sekä kaksi sähköpostikokousta
 Vammaisneuvosto jäsenet ovat saaneet kunnan atk-vastaavalta tablet-tietokoneiden käyttökoulutusta etäyhteydellä kokouksiin osallistumisen mahdollistamiseksi.
 Vammaisneuvosto on lähettänyt kirjelmän Kelalle tulkkipalveluiden saatavuudesta Enontekiöllä.
 Vammaisneuvosto on esittänyt kunnanhallitukselle, että Hyvinvointikeskushankkeen ohjausryhmään tulisi nimetä ainakin yksi kokemusasiantuntija.
 Vammaisneuvosto on laatinut lausunnon hyvinvointilautakunnalle kuntoutusohjaajan ja vapaa-ajanavustajan tarpeesta.
 Vammaisneuvosto hankki vuoden lopussa vammaisneuvoston jäljellä olevasta
budjetista toimintakeskus Hyrylään smart-tv:n.
Liite 1. Vuoden 2021 kokouksiin osallistuneet jäsenet ja varajäsenet
Liite 2. Vammaisneuvoston aloitteiden ja esitysten seuranta 2021
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3 § Vuoden 2022 kokousaikataulu (vuosikello)
Päätös
Vammaisneuvosto päättää, että vammaisneuvoston kokoukset vuonna 2022 ovat
 13.1.2022
 24.2.2022
 7.4.2022
 5.5.2022
 31.8.2022
 3.11.2022
Käsittely
Vammaisneuvosto keskusteli vuoden 2022 kokousten ajankohdista. Keskustelussa
huomioitiin vuoden 2022 vuosikelloon suunnitellut muiden toimielinten kokoukset ja
vaikuttajaelinten lausunnot: talousarvio- ja suunnitelma 08/2022 sekä kuntalaisten
mahdollisuus kommentoida kunnanjohtajan talousarvioesitystä loka-marraskuussa
2022.
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri)
Vammaisneuvosto päättää vuoden 2022 kokousaikataulun huomioiden vuoden 2022
vuosikelloon suunnitellut muiden toimielinten kokoukset ja vaikuttajaelinten lausunnot: talousarvio- ja suunnitelma 08/2022 sekä kuntalaisten mahdollisuus kommentoida kunnanjohtajan talousarvioesitystä loka-marraskuussa 2022.
Vammaisneuvosto päättää, että vammaisneuvoston kokoukset vuonna 2022 ovat
 13.1.2022
 24.2.2022
 7.4.2022
 19.5.2022
 25.8.2022
 3.11.2022
Selostus
Enontekiön kunnassa on käytössä talouden ja toiminnan vuosikello, johon merkitään
toimielinten kokousajankohdat päällekkäisyyksien estämiseksi. Kokousaikataulujen
suunnittelussa huomioidaan kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu-ja päätöksentekoprosessi sekä vuosikelloon 2022 jo merkityt kokoukset.
Vammaisneuvosto on kokouksessaan 4.11.2021 päättänyt, että vammaisneuvoston
kokoukset vuonna 2022 ovat
 13.1.2022
 24.2.2022
 7.4.2022
 19.5.2022
 25.8.2022
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3.11.2022

Lisäksi vammaisneuvosto päätti, että se vahvistaa kokouksien ajankohdat vuoden
2022 ensimmäisessä kokouksessa, kun on saatu selville kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja hyvinvointilautakunnan kokousajankohdat vuodelle 2022.
Valtuuston puheenjohtaja on päättänyt kunnanvaltuuston kokouspäiviksi seuraavat
päivät:
2.2. (kuntastrategia), 16,3, (kevään asiat)., 18.5. (raami), 8.6. (tilinpäätös), 22.6.,
24.8., 28.9. (syksyn asiat), 26.10., 9.11., (verot), 14.12. (talousarvio).
Kunnanhallituksen kokousten päivämäärät ovat:
25.1. (kuntastrategia), 15.2., 1.3., 29.3. (tp), 26.4., 17.5. (raami), 7.6., 28.6., 23.8.,
13.9., 4.10., 25.10. (verot), 15.11.(ta), 29.11. (ta), 7.12., 19.12.
Lisäksi kunnanjohtaja on päättänyt kuntalaisfoorumin päiviksi 15.3. ja 12.10. sekä kehitysjohtajan sijainen yritysfoorumin päiviksi 10.5. ja 18.10.
Hyvinvointilautakunnan kokousajat vuodelle 2022 ovat:
20.1., 17.2., 24.3., 28.4., 26.5., 16.6., 18.8., 22.9., 20.10., 17.11. ja 15.12..
Tiedoksi
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
Vuosikello / kirjaamo

Vammaisneuvosto piti tauon klo 13.22 – 14.11.
Puheenjohtaja suoritti tauon jälkeen nimenhuudon. Kokousta jatkettiin aiemmalla
kokoonpanolla, Virpi Labba liittyi etäyhteydellä kokoukseen klo 14.13.

Pöytäkirja
VAMMAISNEUVOSTO

13.1.2022

Sivu
9

1.

4 § Vuoden 2022 toimintasuunnitelma
§ 5 käsiteltiin ennen § 4:ä.
Päätös
Vammaisneuvosto päättää vuoden 2022 toiminnan teemoiksi:
1) Itsenäinen asuminen
 Kunnassa tehtävä selvitys vammaisten kuntalaisten lähivuosien asumistarpeista, selvitettävä sopivan asuntotarjonnan ja laatii suunnitelman asumisharjoittelun toteuttamiseksi
2) Yhdenvertaisuus
 Saavutettavat palvelut (kuntoutusohjaajan/vapaa-ajan avustajan toimen
perustaminen)
 Osallisuuden varmistaminen (Tulkkipalveluiden saatavuus sekä Lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutuminen erityisryhmien osalta)
3) Työllisyys
 Erityis-TET-viikko
 Asennemuutos
4) Vaikuttavuuden arviointi
 Seurataan aloitteiden ja esitysten etenemistä ja toteutumista
 Edunvalvonta hyvinvointialueelle siirryttäessä (miten varmistetaan, että
palvelutarjonta ja –taso säilyvät tai paranevat)
Käsittely
Virpi Labban mielestä edelleen tärkeä teema on oman kuntoutusohjaajan saaminen
kuntaan. Se lisäisi hyvinvoinnin tasa-arvoa ja helpottaisi mm. omaishoitajien elämää.
Virpi Labba poistui kokouksesta klo 15.40.
Birgitta Eira nosti esille vammaisneuvoston vuoden 2022 teemoiksi:
1) Itsenäinen asuminen, mihin liittyen kunnassa tulisi tehdä selvitys vammaisten kuntalaisten lähivuosien asumistarpeista, selvitettävä sopivan asuntotarjonnan ja laatii
suunnitelman asumisharjoittelun toteuttamiseksi.
2) yhdenvertaisuus, (saavutettavat palvelut - kuntoutusohjaajan / vapaa-ajanavustajan toimen perustaminen sekä osallisuuden varmistaminen mm. tulkkipalvelut)
3) työllisyys – työelämääntutustumis-viikko (erityis-tet)
4) vaikuttavuuden arviointi – seurataan asioiden etenemistä ja toteutumista – edunvalvonta hyvinvointialueella (miten varmistetaan, että palvelutarjonta ja –taso säilyvät tai paranevat, kun palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle)
Eija Huhtaniska ehdotti, että Aspa-kodin kanssa tehtäisi yhteistyötä palveluasumistarjonnan lisäämiseksi.
Heidi Risto toi esille teemoiksi asumisharjoittelun mahdollisuuden puuttumisen sekä
yövalvotun, autetun asumisyksikön tarpeen.
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Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri)
Vammaisneuvosto päättää vuoden 2022 toimintasuunnitelman sisällöstä yhteisen
keskustelun ja keskustelussa esille nousseiden ideoiden pohjalta. Suunnitelmaan nostetaan esille vuoden 2021 toimintasuunnitelman mukaisia, tärkeiksi arvioituja käsittelemättä tai kesken jääneitä teemoja.
Selostus
Kuntalain (410/2015) 28 §:n mukaan kunnanhallitus asettaa vammaisten henkilöiden
osallistumis-ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vammaisneuvoston.
Vammaisneuvosto vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa joilla on merkitystä vammaisille kuntalaisille. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita, antaa lausuntoja ja tehdä kannanottoja. Tavoitteena
on edistää vammaisten oikeuksien toteutumista.
Vammaisneuvoston vuoden 2021 näkökulmateemat olivat
1. itsenäinen asuminen
2. asenne
o työllistyminen
o osallisuuden varmistaminen
o lainsäädäntö sekä maakunta- ja sote-uudistus
Näkökulmateemojen lisäksi asioiden toimeenpanoa päätettiin vuonna 2021 tehostaa
mm. viranhaltijavalmisteluna sekä vieden asioita edelleen hyvinvointilautakunnalle
sekä kunnanhallitukselle.
Vuoden 2022 talousarvioon vammaisneuvostolle on varattu 5000 €:n määräraha.
Oheismateriaali
Vammaisneuvosto 28.1.2021, § 3 Vuoden 2021 toimintasuunnitelma.
Tiedoksi
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
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5 § ”Hyvinvoiva kuntalainen – työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä” –hankkeen työntekijöiden
esittäytyminen ja Työelämään tutustumisviikon suunnittelu
§ 5 käsiteltiin ennen § 4:ä.
Päätös
Hyvinvoiva kuntalainen –työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä –hankkeen projektipäällikkö Tiina Aaltonen esittäytyi ja kertoi hankkeesta.
Vammaisneuvosto päättää järjestää Työelämään tutustumisviikon yhdessä Hyvinvoiva
kuntalainen- työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä - hankkeen kanssa joko viikolla 20
(16.-20.5.) tai 22 (30.5.-3.6.) 2022. Vammaisneuvosto päättää tutustumisviikon työnimeksi ”Erityis-tet”. Käsittelyosassa on evästyksenä suunnitelmarunko viikon järjestäjille. Järjestelyjen etenemisestä tiedotetaan seuraavassa kokouksessa.
Käsittely
Vammaisneuvosto ja Hyvinvoiva kuntainen - työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä hankkeen projektipäällikkö Tiina Aaltonen esittäytyivät. Tiina Aaltonen kertoi, että
hankkeessa toimii hänen lisäkseen hanketyöntekijänä/yksilövalmentajana Jenni Peteri.
Tiina Aaltonen kertoi, että hanke on kaksivuotinen. Hankkeen virallinen aloituspäivä
oli 1.8.2021, mutta varsinaisesti hanke käynnistyi marraskuussa 2021. Hanke päättyy
31.7.2023. Hankkeen rahoituksesta 80 % tulee ESR:lta ja valtiolta; kunta rahoittaa 20
%.
Hankkeen tavoitteena on parantaa kuntalaisten työmarkkinavalmiuksia ja työllistymistä, vastata työllistymisen tuen palvelutarpeeseen sekä siten edistää kokonaisvaltaisesti kuntalaisten hyvinvointia.
Konkreettisia tavoitteita ovat:
- kehittää työllistymisen tuen palvelut tarvetta vastaavaksi
- kehittää paikallinen työ- ja yksilövalmennus tarvetta vastaavaksi
- suunnitella, käynnistää ja kehittää paikkariippumatonta työpajatoimintaa
- lisätä moniammatillista yhteistyötä
- tarjota työnantajille tukea työllistämiseen (yksityinen, julkinen ja kolmas sektori mukaan luettuna)
- tukea työnantajia tarjottavien työtehtävien tunnistamisessa.
Työvoimapalvelut siirtyvät kuntien toteutusvastuulle vuonna 2024. Hankkeen tavoitteena on kehittää kunnalle toimintamalleja ja -valmiuksia kyseisten palveluiden järjestämiseksi.
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Birgitta Eira kertoi, että vammaisneuvoston yhtenä teemana vuonna 2021 on ollut
työllisyys ja siihen liittyvät asenteet. Vammaisneuvosto haluaa nostaa esille erityisryhmiin kuuluvien ihmisten potentiaalin, heidän työkykynsä sekä kehittymis- ja osallistumishalunsa.
Eira kertoi edelleen, että vammaisneuvosto on suunnitellut erityisryhmien työelämään tutustumisviikkoa. Hän totesi, että viikon toteuttamista siirrettiin alun perin
suunnitellusta syksystä 2021 vuodelle 2022, että saataisiin hanke mukaan toimintaan.
Eira kertoi, että on ajateltu, että TET-viikko alkaisi yhteistapahtumalla, missä olisi tietoiskuja / asiantuntija kertomassa mm. työllistymisestä ja sen vaikutuksesta tukiin.
Mukana voisi olla järjestöjä ja työelämään tutustumaan haluavien ”rekrykortteja”. Tapahtumaan voisi olla mahdollisuus osallistua etänä eli se voitaisi striimata. Perjantaina
olisi jokin hauska yhteinen tekeminen, esimerkiksi ”suunnista kunnassa erityisenä”,
mm. kunnan Virtu-pisteeseen pääseminen voi olla hyvin hankalaa aisti- tai liikuntavammaiselle. Lisäksi kerrottaisi kokemuksia viikon aikana olleista työelämään tutustumista. Tärkeänä asiana on viikosta tiedottaminen niin etukäteen kuin viikon aikana.
Ulla Keinovaaran mielestä on hyvä asia, että hanke on tarkoitus jalkauttaa kunnan eri
kyliin. Hän toivoo, että hankkeessa otettaisi huomioon syrjäkylillä yksinasuvat, koska
siellä on kipeästi avun tarvetta.
Heidi Risto nosti esille kylätalkkari-toiminnan sekä esitti, että siihen olisi hyvä huomioida erityistarpeiset ihmiset ja heidän mahdollisuutensa olla apuna ko. toiminnassa.
Tiina Aaltonen vastasi, että kylätalkkari-toiminta on hankkeessa listalla ensimmäisenä
asiana.
Edelleen Aaltonen piti työelämään tutustumisviikkoa hyvänä ideana ja sanoi hankkeen
olevan siinä mukana. Aaltonen ehdotti, että hankkeen työntekijät tulisivat toimintakeskus Hyrylään jututtamaan asiakkaita ja selvittämään, mitä asiakkaat haluavat ja olisivat sitten yhteydessä työnantajiin työpaikkojen kartoittamista varten.
Heidi Risto esitti, että työelämään tutustumisviikolla otettaisi huomioon myös yläasteikäiset erityisnuoret.
Virpi Labba totesi myös työelämään tutustumisviikon kuulostavan hyvältä ja sanoi,
että se voisi olla avuksi ammatinvalintaa miettiville erityisnuorille. Labba ehdotti viikon
nimeämistä siten, että se ei leimaa siihen osallistuvia.
Tiina Aaltonen totesi, että työelämään tutustumisviikon valmistelussa menee melko
paljon aikaa. Viikon ajankohta voisi olla loppukeväästä tai kesän alussa, jolloin myös
erilaisia töitä voisi olla enemmän tarjolla.
Virpi Labba kertoi, että koulun lukuvuosi päättyy 4.6.2022; toukokuu voisi olla hyvä
ajankohta. Kouluista kannatta kysyä, onko toukokuussa leirikouluja tms., ettei tule
päällekkäisyyttä.
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Alustavasti ajankohdaksi suunniteltiin joko viikkoa 20 tai 22.
Sihteeri Päivi Ikonen toi esille, että vammaisneuvostossa on aiemmin keskusteltu
Webropol-kyselyn tekemisestä työnantajille/yrittäjille. Kyselyn tarkoituksena olisi kartoittaa mahdollisia työtehtäviä. Kunnan viestijä on kertonut voivansa olla avuksi kyselyn lähettämisessä. Tiina Aaltonen ja Päivi Ikonen selvittävät ja suunnittelevat yhdessä
kyselyn tekemistä.
Birgitta Eira kertoi, että vammaisneuvoston budjetti vuodelle 2022 on 5000 €. Tästä
osan voi käyttää työelämään tutustumisviikon kustannuksiin.
Eija Huhtaniska ehdotti työelämään tutustumisviikon työnimeksi ”Erityis-tet”.
Eija Huhtaniska otti esille myös vapaa-ajan avustajan tehtävän, mistä vammaisneuvosto on tehnyt aloitteen hyvinvointilautakunnalle. Hän mietti, löytyisikö hankkeen
kautta työntekijöitä avustajan tehtäviin.
Ulla Keinovaara kertoi, että vapaa-ajan avustajasta ollut keskustelua hyvinvointilautakunnassa, mutta keskustelu on jäänyt kesken. Keinovaara kertoi, että myös kotona
olevien ikäihmisten ulkoiluapu on ollut keskusteluissa mukana.
Birgitta Eira toi esille, josko potentiaalinen työntekijäryhmä olisi eläköityneet henkilöt,
jotka kaipaavat vielä toimintaa elämäänsä. Olisiko tarpeen ottaa vanhusneuvosto mukaan asiasta keskusteluun? Olisi tärkeää selvittää kuinka mahdolliset ansiot vaikuttavat eläkkeisiin ja muihin tukiin? Lisäksi Eira otti esille, että selvitettävä olisi myös kuinka
paljon kunnassa on avustajapäätöksen saaneita henkilöitä ja avustustunteja, mille ei
nyt löydy työntekijää.
Ulla Keinovaara totesi, että olisi tärkeää keskustella vanhusneuvoston kanssa heidän
ideoistaan ja toiveistaan asiaan liittyen.
Birgitta Eira nosti esille myös nuorisovaltuuston ottamisen mukaan keskusteluun. Olisiko avustajana toimimisessa nuorille mahdollisuus pieneen lisäansioon?
Heidi Riston mielestä olisi hyvä kartoittaa avustajatuntien tarpeet. Hän toteaa, että
vaihtuvat työntekijät ovat huono asia erityistarpeiselle ihmiselle.
Birgitta Eira toi vielä esille kesäajan vapaa-ajan toiminnan järjestämisen erityisryhmille
sekä sen, että olisi hyvä saada vapaa-ajan avustajan / kuntoutusohjaajan tehtävä käyntiin ennen hyvinvointialueelle siirtymistä.
Tiina Aaltonen totesi, että oli mukava tulla kokoukseen mukaan ja hän sekä hankkeen
toinen työntekijä voivat tarvittaessa tulla jatkossakin mukaan.
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Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri)
Hyvinvoiva kuntalainen –työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä –hankkeen työntekijät esittäytyvät.
Vammaisneuvosto keskustelee hanketyöntekijöiden kanssa Työelämään tutustumisviikon järjestämisestä. Vammaisneuvosto päättää Työelämään tutustumisviikon ajankohdan.
Selostus
Hyvinvoiva kuntalainen –työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä – hankkeessa ovat
aloittaneet työskentelyn projektipäällikkö Tiina Aaltonen ja hanketyöntekijä Jenni Peteri. Hankkeen tavoitteena on lisätä työttömien työllistymistä, edistää työttömien
tarpeen mukaista kouluttautumista, edistää piilotyöpaikkojen löytymistä ja kehittää
kuntaan työllistämisen tuen toimintamalli.
Vammaisneuvoston vuoden 2021 yksi teemoista on ollut työllisyys ja siihen liittyvät
asenteet. Vammaisneuvosto on kokouksessaan 28.4.2021 päättänyt järjestää syksyllä
2021 tutustumisviikon, minkä aikana vammaiset työntekijät, työpaikat ja työnantajat
kohtaisivat toisensa. Tutustumisviikon tehtävänä olisi myös vammaisten henkilöiden
työllistymisen haasteiden tunnistaminen ja niihin reagoiminen.
Vammaisneuvosto päätti sähköpostikokouksessa 22.-25.10.2021 siirtää työelämään
tutustumisviikon vuoden 2022 alkupuolelle, jolloin mukaan saadaan kytkettyä kunnassa aloittava työllisyyshanke ja sen työntekijät. Tarkempi ajankohta päätetään, kun
on saatu keskusteltua asiasta tulevien hanketyöntekijöiden kanssa.
Tiedoksi
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
Hyvinvoiva kuntalainen - työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä – hanke / projektipäällikkö Tiina Aaltonen
Vammaisneuvosto piti tauon klo 15.15 – 15.30.
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6 § Seurattavat asiat
Päätös
Vammaisneuvosto saattaa tiedoksi tulkkipalvelun saatavuuden edelleen jatkuvat ongelmat hyvinvointilautakuntalle, kunnanhallitukselle ja Kelaan. Mikäli palvelun saatavuus ei parane, vammaisneuvosto tekee kantelun asiasta oikeusasiamiehelle.
Vammaisneuvosto päättää laittaa Liitteen 2 Vammaisneuvoston aloitteiden ja esitysten seuranta 2021 tiedoksi hyvinvointilautakunnalle ja kunnanhallitukselle.
Käsittely
Vammaisneuvosto kävi läpi toimintakertomuksen Liitteen 2. Vammaisneuvoston aloitteiden ja esitysten seuranta 2021. Todettiin, että 1 / 7 asia on käsitelty ja päätetty, yksi
asia otettu hyvinvointilautakunnassa esille ilmoitusasioissa ja muihin asioihin ei ole
saatu vastausta.
Lisäksi todettiin, että vammaisneuvoston jäsen Timo Leppäjärvi on estynyt osallistumaan tähän kokoukseen, koska ei ole saanut tulkkipalvelua. Kela ei ole vastannut vammaisneuvoston kirjelmään.
Muutetaan ”seurattavat asiat” – pykälän otsikoksi jatkossa ”Vaikuttavuuden arviointi”.
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri)
Vammaisneuvosto käy läpi seurattavat asiat ja keskustelee niistä.
Selostus
Kokouksessaan 4.11.2021 vammaisneuvosto totesi, että jatkossa otetaan jokaiseen
kokoukseen omana pykälänään ”Seurattavat asiat”, että vammaisneuvosto pysyy ajan
tasalla toimiensa vaikuttavuudesta ja asioiden etenemisestä.
Lisäksi vaikuttamisen jatkuva seuranta helpottaa vuoden päättyessä toimintakertomuksen laadintaa, koska siinä arvioidaan ja analysoidaan vuositasolla omien tavoitteiden toteutumista sekä vaikuttajaelintoiminnan vaikuttavuutta kunnassa.
Tiedoksi
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
Kela

Vammaisneuvosto piti tauon klo 16.23-16.35
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7 § Muut asiat








Vammaisneuvoston siirtyminen käyttämään CaseM –asianhallintajärjestelmää.
o Tavoitteena on siirtyä käyttämään asianhallintajärjestelmää kevään 2022
aikana. Vammaisneuvoston sihteeri on yhteydessä hallintosuunnittelija
Hannele Kumpulaiseen ja selvittää asiaa. CaseM-järjestelmän käyttäminen
voisi vaikuttaa vammaisneuvoston aloitteiden ja esitysten parempaan huomioimisen muissa toimielimissä, koska järjestelmän kautta aloitteet nousevat automaattisesti toimielinten asioiksi, jolloin niihin tulisi reagoida ja vastata.
Kelan tulkkipalvelun saatavuuteen liittyvät ongelmat ja toimenpiteet sen parantamiseksi.
o Kts. § 6. Vammaisneuvosto seuraa aktiivisesti tilannetta ja tekee tarvittaessa kantelun oikeusasiamiehelle.
Vuoden 2022 ensimmäinen kunnanvaltuuston kokous on 2.2.2022. Vammaisneuvoston edustajana kokouksessa on Juha Pirskanen (varalla Timo Leppäjärvi).
o Ohjeistetaan Juha Pirskasta tuomaan kokouksessa esille toimintakertomuksen liitteen 2 Vammaisneuvoston aloitteiden ja esitysten seuranta
2021 ja Vuoden 2022 toimintasuunnitelma.
Tarkistetaan, onko Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa –hankkeessa huomioitu erityisryhmät. Tarvittaessa viedään asia eteenpäin hyvinvointilautakunnalle.
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8 § Tiedoksi saatettavat asiat
Hyvinvointilautakunta 24.11.2021
§ 120 Sitoumus Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa -hankkeen täydennyshakuun 20222023 | Enontekiö (cloudnc.fi)
Hyvinvointilautakunta 16.12.2021
§ 127 Hyvinvointilähete -toimintamallin jatkaminen | Enontekiö (cloudnc.fi)
Kunnanhallitus 23.11.2021
§ 307 Laitosäänestyksen ennakkoäänestyspaikan määrääminen ja kotiäänestys aluevaaleissa 2022 | Enontekiö (cloudnc.fi)
Kunnanhallitus 30.11.2021
§ 333 Asiantuntijajäsenen nimeäminen mielialahäiriöiden palvelupolkutyöryhmään |
Enontekiö (cloudnc.fi)
Kunnanhallitus 8.12.2021
§349 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022 - 2025 | Enontekiö (cloudnc.fi)
Kunnanvaltuusto 14.12.2021
§ 99 Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman hyväksyminen | Enontekiö (cloudnc.fi)
Aluevaalit 2022
Tammikuussa pidetään Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuustot
hyvinvointialueille. Tähän asti kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää
aluevaltuusto.
Aluevaalien vaalipiirinä on hyvinvointialue
Asuinpaikka määrittelee, minkä hyvinvointialueen ehdokasta voi äänestää. Hyvinvointialueita on 21. Helsinkiläiset eivät äänestä aluevaaleissa, koska Helsingissä sosiaali- ja
terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta vastaa jatkossakin kaupunki. Sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistus ei koske myöskään Ahvenanmaan maakuntaa.
Miksi on tärkeää äänestää aluevaaleissa?
Aluevaaleissa on kyse tärkeistä, jokaisen arkea koskevista asioista. Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät hyvinvointialueiden lähipalveluiden järjestämisestä vuoden
2023 alusta alkaen.
Aluevaalien aikataulu
Ennakkoäänestysaika kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022.
Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022.
Aluevaalit - Vaalit
Aluevaalit 2022 ja Lapin hyvinvointialueen valmistelu -tietopaketti - Enontekiö
(enontekio.fi)
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9 § Jäsenten esille ottamat asiat
Heidi Risto otti esille, että erityislapsille ja –nuorille ei ole ohjattua vapaa-ajan toimintaa. ELO (Erityislasten omaiset) ry on varannut liikuntahallilta vuoron, mutta siellä ei
ole ohjaajaa paikalla. Ohjattua toimintaa kaivattaisi myös erityislapsille ja -nuorille.
Toiveena, että kunta tulisi vastaan ohjatun toiminnan saamiseksi.
Heidi Risto otti esille henkilökohtaisen avustajan hankkimisen ostopalveluna Aspa-kodista silloin, jos avustajaa ei ole muutoin mahdollista saada asiakkaan tarpeen mukaan.
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10 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous on 24.2.2022 klo 12.00. Mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.16.

