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Kokousaika Torstai 7.4.2022 klo 12.20 – 15.55 
  
Paikka Kunnanhallituksen huone ja Teams-etäyhteys 
 
Saapuvilla olleet jäsenet      
 Birgitta Eira pj Pekka Tjäderhane vj 
 Eija Huhtaniska j Harri Uusipaavalniemi vj 
 Ulla Keinovaara j Ulla-Maija Syväjärvi vj 
 Timo Leppäjärvi j Kari-Pekka Stoor vj 
 Juha Pirskanen j Virpi Labba vj 
 Heidi Risto vpj Anu Ollila vj 
 etäyhteydellä 
 Jari Stoor j  Jenniina Eira vj 
  
 
Muut saapuvilla 
olleet Birgitta Eira   vt. kunnanjohtaja 
 etäyhteydellä klo 14.50 – 15.20 
 Päivi Ikonen   sihteeri 
 Tanja Martimo  kirjoitustulkki 
 
   
 
Asiat   20 § -   27 § 
 
 
 
Pöytäkirjan      
allekirjoitus  
  
 Juha Pirskanen  Päivi Ikonen 
 puheenjohtaja  sihteeri   
 
 
 
Pöytäkirjan   
tarkastajat        
 
 Heidi Risto   Jari Stoor 
 
 
Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivuilla www.enontekio.fi  
nähtävänä 14.4.2022 
 
  

http://www.enontekio.fi/
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Asialista  
 
20 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 
21 § Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut 
22 § Erityis-tet-viikko 
23 § Seurattavat asiat 
24 § Muut asiat 
25 § Tiedoksi saatettavat asiat 
26 § Jäsenten esille ottamat asiat 
27 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen  
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20 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 
 

Päätös    
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi 
valittiin Jari Stoor ja Heidi Risto. 
 
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys lisäyksellä § 24 Muut asiat: vt. kunnanjohtaja Bir-
gitta Eira kertoo hyvinvointikeskuksen rakentamisen tilanteesta.  

 
Käsittely 
Heidi Risto osallistui kokoukseen etäyhteydellä. Heidi Risto ehdotti, että Juha 
Pirskanen toimisi kokouksen puheenjohtajana. Ehdotusta kannatettiin, joten ko-
kouksen puheenjohtajana toimi Juha Pirskanen.  
 
Ulla Keinovaara ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi Jari Stooria ja Heidi Ristoa.  
   
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/
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21 § Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut Enontekiöllä 
 
 Päätös 

Vammaisneuvosto keskustelee vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kul-
jetuspalveluiden järjestämisestä Enontekiöllä. Vammaisneuvosto päättää edelleen 
pyytää selvitystä kaikista kunnan järjestämisvelvollisuuden alaisista tämänhetkisistä 
kuljetusten toteuttamisista ja käytännön toteutumisista johtavalta sosiaalityönteki-
jältä ja vanhuspalvelupäälliköltä. Vammaisneuvosto pyytää selvitystä 1.6.2022 men-
nessä.  

 
Käsittely 
Ulla Keinovaara kertoo, että asia ei ole ollut vielä hyvinvointilautakunnassa. 
 
Keskustelussa vammaisneuvosto totesi, että nyt kun asia omana pykälänään käsitte-
lyssä, se edesauttanee vastauksen saamista kysymyksiin: Miten kuljetuspalveluasiat 
on järjestetty nyt? Mikä on tämänhetkinen tilanne toteuttamisessa ja käytännön to-
teutumisessa?  
 
Timo Leppäjärvi kertoi, että vammaispalvelulain mukaisina kuljetuspalveluina myön-
netään 18 yhdensuuntaista vapaa-ajan matkaa kotikunnassa ja naapurikunnissa. 

 
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri)  
Vammaisneuvoston keskustelee vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden 
järjestämisestä Enontekiöllä. Vammaisneuvosto päättää edelleen pyytää selvitystä 
tämänhetkisen kuljetusten toteuttamisesta ja käytännön toteutumisesta johtavalta 
sosiaalityöntekijältä ja vanhustenhuollon palvelupäälliköltä.  

 
Selostus 
Vammaisneuvoston kokouksessa 24.2.2022 Juha Pirskanen esitti, että vammaisneu-
vosto ottaa käsiteltäväkseen vammaisten lakisääteisten kuljetusten järjestämisen. Oli-
siko mahdollista esittää eteenpäin, että vammaisten kuljetuspalveluita ja vanhusten 
kuljetuspalveluita koordinoitaisiin siten, että mahdollisuus tasavertaiseen osallistumi-
seen toteutuisi Enontekiön kunnassa? Kokouksessa todettiin, että pyydetään selvi-
tystä tämänhetkisen kuljetusten toteuttamisesta ja käytännön toteutumisesta johta-
valta sosiaalityöntekijältä ja vanhuspalvelupäälliköltä. Sihteeri on lähettänyt asiasta 
selvityspyynnön sähköpostitse johtavalle sosiaalityöntekijälle ja vanhustenhuollon 
palvelupäällikölle. Heiltä ei ole vielä saatu vastausta.  

 
 Tiedoksi 
 Johtava sosiaalityöntekijä Kerttu Vesterinen 
 Vanhustenhuollon palvelupäällikkö Miia Ahlholm 

Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
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22 § Erityis-tet-viikko 
 

Päätös 
Vammaisneuvosto keskusteli ”Erityis-tet”-viikosta ja sen järjestelyiden etenemisestä. 
Vammaisneuvosto on hyväksynyt Erityis-tet-viikon alustavan ohjelmarungon ja päät-
tää järjestää infotilaisuuden hybridimallilla kustannustehokkaasti. Vammaisneuvosto 
päättää kutsua Hyvinvoiva kuntalainen- työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä - hank-
keen työntekijät Tiina Aaltosen ja Jenni Peterin seuraavaan kokoukseen 2.6.2022.  
 
Käsittely 
Sihteeri Päivi Ikonen kertoi olleensa palaverissa Hyvinvoiva kuntalainen- työllisyyden 
kehittäminen Enontekiöllä – hankkeen työntekijöiden kanssa. Hän esitteli alustavan 
suunnitelman Erityis-tet-viikolle ja kertoi mahdollisista kustannuksista.  
 
Vammaisneuvosto keskusteli Erityis-tet-viikon järjestelyiden etenemisestä. Vammais-
neuvosto totesi, että suunniteltu ohjelmarunko on hyvä. Edelleen vammaisneuvosto 
oli sitä mieltä, että maanantain infopäivä kannattaa järjestää hybridimallilla eli osa pu-
hujista on paikan päällä ja osa etäyhteydellä. Vammaisneuvosto piti tärkeänä, että pu-
hujissa on myös kokemusasiantuntijoita.  
 
Keskustelussa nostettiin esille, että Erityis-tet-viikon tarkoituksena on tutkia työn so-
veltuvuutta sekä työelämään tutustujan ja työnantajan näkökulmista. Tet-viikon työs-
kentelystä ei makseta palkkaa.  
 
Vammaisneuvosto nosti esille kysymykset:  
- Kuinka osallistujat, työhön tutustujat ja työnantajat kartoitetaan? 
- Onko kunnan työtehtävät kartoitettu? 
- Onko maanantain infopäivä tarkoitettu vain Erityis-tet-viikon osallistujille vai ylei-

sesti kaikille? 
- Kuinka Erityis-tet-viikkoa mainostetaan esimerkiksi somessa?  
 
Todettiin, että kesäaikana osatyökykyisten työhön ottamista saattaa vaikeuttaa se, 
että työnantajat palkkaavat muita kesätyöntekijöitä.  

 
Vammaisneuvosto totesi, että kutsutaan seuraavaan kokoukseen Hyvinvoiva kuntalai-
nen- työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä-hankkeen työntekijät.  

   
 Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 

Vammaisneuvosto keskustelee ”Erityis-tet”-viikosta ja sen järjestelyiden etenemi-
sestä.  
 
Selostus 
Vammaisneuvosto on kokouksessaan 24.2.2022 käsitellyt ”Erityis-tet” -viikkoa ja sen 
järjestelyiden etenemistä. Vammaisneuvosto päätti siirtää ”Erityis-tet” -viikon syksyyn 
2022, että saadaan Hyvinvoiva kuntalainen- työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä – 
hankkeen työpaikkoja etsivän konsultin työpanos hyödynnettyä viikon suunnittelussa.  
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 Tiedoksi 

Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
Hyvinvoiva kuntalainen- työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä –hanke / Tiina Aalto-
nen ja Jenni Peteri 
 
 
 
 
Vammaisneuvosto piti pykälän jälkeen tauon klo 13.35 – 14.15. 
Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon ja kokousta jatkettiin alkuperäisellä 
kokoonpanolla. 
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23 § Vaikuttavuuden arviointi 
 

Päätös 
Vammaisneuvosto päättää esittää uudelleen kunnanhallitukselle ja hyvinvointilauta-
kunnalle seuraavat jo aiemmin annetut esitykset, joihin ei ole saatu vastinetta:  

 Esitys, että kunta tekee selvityksen vammaisten kuntalaisten lähivuosien asu-
mistarpeista, selvittää sopivan asuntotarjonnan ja laatii suunnitelman asumis-
harjoittelun toteuttamiseksi (Kunnanhallituksella ja hyvinvointilautakunnalle) 

 Esitys, että Hyvinvointikeskus-hankkeen ohjausryhmään nimetään ainakin yksi 
kokemusasiantuntija (Kunnanhallitukselle) 

 Lausunto vapaa-ajan avustajan ja kuntoutusohjaajan tarpeesta. (Hyvinvointi-
lautakunnalle.) 

Vammaisneuvosto pyytää esittämiinsä asioihin kirjallista vastinetta 1.6.2022 men-
nessä, että se voi seurata niiden vaikuttavuutta.  

 
Vammaisneuvosto toteaa, että Kela on vastannut vammaisneuvoston kirjelmään kos-
kien tulkkitilannetta ja tulkkauspalvelun saatavuutta pohjoisella alueella.  

 
 
Käsittely 
Vammaisneuvosto kävi läpi seurattavat asiat ja keskusteli niistä.  
 
Todettiin, että Kela on toimittanut vastineen vammaisneuvoston kirjelmään koskien 
tulkkitilannetta ja tulkkauspalvelun saatavuutta pohjoisella alueella. 
 
Lisäksi todettiin, että kunnanvaltuuston 22.3.2022 kokouksen pöytäkirjan mukaan vt. 
kunnanjohtaja on todennut, että tulevan hyvinvointikeskuksen ohjausryhmään kutsu-
taan mukaan erityisryhmien edustajat.  
 
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 
Vammaisneuvosto käy läpi seurattavat asiat ja keskustelee niistä.  
 
Selostus 
Pysyäkseen ajan tasalla toimiensa vaikuttavuudesta ja asioiden etenemisestä vam-
maisneuvosto on päättänyt käydä jokaisessa kokouksessaan läpi esittämiensä aloittei-
den ja esitysten etenemistä ja vaikuttavuutta.  
 
Lisäksi vaikuttamisen jatkuva seuranta helpottaa vuoden päättyessä toimintakerto-
muksen laadintaa, koska siinä arvioidaan ja analysoidaan vuositasolla omien tavoittei-
den toteutumista sekä vaikuttajaelintoiminnan vaikuttavuutta kunnassa. 

 
 Tiedoksi 

Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
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24 § Muut asiat 
 

Vt. kunnanjohtaja Birgitta Eira kertoi tulevan Hyvinvointikeskuksen paikkavaihtoeh-
dot. Hän kertoi, että tiedot vaihtoehdoista tulevat kunnan verkkosivuille, kunnanviras-
ton aulaan ja vaihtoehdot ovat esillä myös vaihtoehtoisilla rakennuspaikoilla.  
  
Vt. kunnanjohtaja kertoi, että uudisrakennuksen sijainnista päätetään kunnanhallituk-
sessa 10.5.2022 ja edelleen valtuustossa 18.5.2022. Vt. kunnanjohtaja Eira sanoi, että 
vammaisneuvostolta toivotaan lausuntoa, mikä olisi sen mielestä paras vaihtoehto ra-
kennukselle.  

 
Vammaisneuvosto sopi, että jokainen jäsen ilmoittaa oman perustellun näkemyksensä 
paikkavaihtoehdoista sihteerille joko sähköpostilla tai puhelimitse 21.4.2022 men-
nessä. Sihteeri koostaa näkemyksistä yhteisen lausunnon, minkä toimittaa edelleen vt. 
kunnanjohtajalle.  
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 25 § Tiedoksi saatettavat asiat 
  

Sosiaalityöntekijän viransijaisena on aloittanut 15.3.2022 YTM sosiaalityöntekijä Ari 
Suutari. 
 
Hyvinvointilautakunta § 23 24.3.2022 
Kuntasitoumuspyyntö VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle | Enontekiö 
(cloudnc.fi) 

 
  
  

 
 

  

https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_2432022/Kuntasitoumuspyynto_VASA__Vahva_sote_Lap(5520)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_2432022/Kuntasitoumuspyynto_VASA__Vahva_sote_Lap(5520)
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26 § Jäsenten esille ottamat asiat 
 
 Ei jäsenten esille ottamia asioita. 
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27 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen  
 

Vammaisneuvosto totesi, että aiemmin sovittu seuraava kokous, mikä olisi 5.5.2022, 
tulee melko pian. Päätettiin siirtää kokousta ja seuraava kokous on 2.6.2022 klo 12.00. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55.  

 


