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VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 
 
Kunnallinen vammaisneuvosto on vammaisyhdistysten, viranomaisten ja päätöksentekijöiden 
yhteistyöfoorumi. Vammaisneuvoston tehtävänä on vaikuttaa kunnalliseen suunnitteluun, 
päätöksentekoon ja seurantaan kaikilla hallinnonaloilla. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita sekä 
antaa lausuntoja ja kannanottoja. Tavoitteena on, että vammaisten henkilöiden oikeudet 
toteutuvat.  
 
Vammaisneuvosto osallistuu kaikkien hallinnonalojen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Hyvin 
toimiva yhteistyö kunnan ja vammaisneuvoston välillä hyödyttää molempia osapuolia. On tärkeää, 
että vammaisneuvostossa on edustettuna tai tarvittaessa kutsuttuna eri hallinnonalojen edustajia. 
Näin vammaisneuvoston asiantuntemus saadaan kanavoitua kaiken kunnassa tehtävän vammaisia 
ihmisiä koskevan päätöksenteon tueksi. Hyvässä yhteistyössä tieto kulkee saumattomasti 
molempiin suuntiin: Vammaisneuvosto tuo itse aktiivisesti esiin havaitsemiaan epäkohtia. Kunnan 
toimielimet taas osaavat hyödyntää neuvoston asiantuntemusta.  
 
Vammaisneuvosto on toiminut aktiivisesti vammaisten henkilöiden osallisuuden vahvistamiseksi ja 
palveluiden parantamiseksi vuonna 2021. Vammaisneuvosto on kutsunut eri viranhaltijoita ja muita 
asiantuntijoita kokouksiin saadakseen ajantasaista tietoa vammaisten henkilöiden hyvän, 
tasavertaisemman arjen edistämiseksi sekä palveluiden kehittämiseksi.  
 
Kunnallisvaalien jälkeisen uuden vammaisneuvoston toiminnan käynnistyminen viivästyi jäsenten 
valinnassa esiintyneiden seikkojen johdosta. Vammaisneuvosto haluaa tuoda esille, että 
vaikuttajaelimen jäsenten nimeäminen ei tule olla poliittisin perustein tapahtuvaa, vaan siinä tulee 
korostua asiantuntemus, kiinnostus ja sitoutuminen vammaisneuvoston työhön. Saamelaiskäräjien 
sosiaali- ja terveyssihteeri kutsutaan tarvittaessa kokouksiin mukaan tuomaan esille saamelais-
näkökulmaa.  
 
Vammaisneuvosto on kokoontunut vuonna 2021 viisi kertaa (28.1., 28.4., 20.5., 20.9. ja 4.11.) sekä 
pitänyt kaksi sähköpostikokousta. 
 
Vuoden 2021 kokouksiin osallistuneet jäsenet ja varajäsenet: 
 
Edellinen vammaisneuvosto 20.10.2021 saakka 

Jäsen/varajäsen 28.1.2021 28.4.2021 20.5.2021 20.9.2021 

Eira Birgitta pj x x - x 

Risto Heidi vpj x x x - 

Huhtaniska Eija j x x x x 

Labba Virpi j - - - - 

Leppäjärvi Timo j x x x x 

Mannela Reijo j x - - - 

Stoor Jari j x x x x 

     

Juuso Per-Oula vj - - - - 



Ollila Anu vj - - - - 

Niemelä Asta vj - - - - 

Keinovaara Ulla vj - x x x 

Vieltojärvi Riitta vj - - - - 

Eira-Keskitalo Satu-Marja 
vj 

- - - - 

Eira Jenniina vj - - - - 

 
 
Uusi vammaisneuvosto 21.10.2021 alkaen 

Jäsen/varajäsen 4.11.2021 

Eira Birgitta pj x 

Risto Heidi vpj x 

Huhtaniska Eija j x 

Keinovaara Ulla j x 

Leppäjärvi Timo j - 

Pirskanen Juha j x 

Stoor Jari j x 

  

Tjäderhane Pekka vj - 

Ollila Anu vj - 

Uusipaavalniemi Harri vj - 

Syväjärvi Ulla-Maija vj - 

Stoor Kari-Pekka vj - 

Labba Virpi vj - 

Eira Jenniina vj - 

 
Vammaisneuvoston nimetyn edustajan tai varaedustajan osallistuminen kunnanvaltuuston 
kokouksiin vuonna 2021 

Edustaja 3.2. 17.3. 19.5. 23.6. 30.6. 24.8. 29.9. 10.11. 14.12. 

Risto Heidi           

Stoor Jari    x      

Keinovaara 
Ulla  

       x  

Edustajan poissa ollessa on vammaisneuvoston puheenvuoron käyttänyt puheenjohtaja Birgitta 
Eira.  
 
 
Vammaisneuvoston aloitteiden ja esitysten seuranta 2021 

Asia / pvm Kenelle Vaikutus 

Esitys, että Enontekiön kunta 
valmistelee lausunnon THL:n 
kuulemistilaisuuksiin 
yhteistyössä 

Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 

Ei vaikutusta / vastausta 



vammaisneuvoston kanssa / 
28.4.2021 

Esitys, että Enontekiön kunta 
pyytää keskustelutilaisuutta 
STM:n ja THL:n 
vammaispalvelulain 
uudistusta valmistelevien 
virkamiesten ja Enontekiön 
kunnan 
vastuuviranhaltijoiden välillä 
/ 28.4.2021 

Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 

Ei vaikutusta / vastausta 

Kirjelmä Kelalle vammaisten 
tulkkipalveluiden 
saatavuudesta Enontekiöllä / 
28.4.2021 

Kelan kirjaamo Ei vastausta. Tulkkipalvelut 
eivät edelleenkään tarpeen 
mukaan saatavilla.  

Esitys, että kunta tekee 
selvityksen vammaisten 
kuntalaisten lähivuosien 
asumistarpeista, selvittää 
sopivan asuntotarjonnan ja 
laatii suunnitelman 
asumisharjoittelun 
toteuttamiseksi / 20.5.2021 

Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 

Ei vaikutusta / vastausta 

Esitys, että 
Hyvinvointikeskus-hankkeen 
ohjausryhmään nimetään 
ainakin yksi 
kokemusasiantuntija / 
20.5.2021 

Kunnanhallitus Ei vaikutusta / vastausta 

Lausunto vapaa-ajan 
avustajan ja 
kuntoutusohjaajan tarpeesta 
/ 20.9.2021 

Hyvinvointilautakunta Otettu ilmoitusasioissa esille 
hyvinvointilautakunnan 
kokouksessa 30.9.2021. 

Esitys vammaisneuvoston 
vuoden 2022 määrärahaksi 
5000 € 

Hyvinvointilautakunta Hyväksytty kunnan 
talousarvioon 
kunnanvaltuustossa 
14.12.2021 

 
Useimmat aloitteet ja esitykset eivät ole saaneet aikaan vaikutusta eikä niihin ole vastattu. 
Vaikuttajaelimessä toimivia turhauttaa vaikuttamattomuus ja se, että esityksiin ei saada vastauksia.  

 
Vammaisneuvoston suunnitellun toiminnan siirtämiseen myöhempään ajankohtaan tai 
peruuntumiseen vaikuttivat korona-pandemia, kunnallisvaalien ajankohdan siirtyminen sekä 
kunnassa alkaneen työllisyyshankkeen alkamisen viivästyminen.  
   



Vammaisneuvostolle hankittiin vuonna 2020 tablet-tietokoneita etäyhteydellä kokouksiin 
osallistumisen mahdollistamiseksi. Vuonna 2021 osa vammaisneuvoston jäsenistä sai kunnan atk-
vastaavalta tablet-tietokoneiden käyttökoulutusta. 
Vammaisneuvosto hankki vuoden lopussa vammaisneuvoston jäljellä olevasta budjetista 
toimintakeskus Hyrylään smart-tv:n. 
 
 


