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Kokousaika Torstai 2.6.2022 klo 12.10 – 14.57 
  
Paikka Valtuustosali  
 
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 
 Jari Stoor j  Jenniina Eira vj 
  
 
Muut saapuvilla 
olleet Birgitta Eira   vt. kunnanjohtaja 
 Päivi Ikonen   sihteeri 
 Tanja Martimo   tulkki 
 Maija Laurila   etätulkki 
 Jenni Peteri   hanketyöntekijä 
 klo 12.20 – 13.18 
 
   
 
Asiat   20 § -   27 § 
 
 
 
Pöytäkirjan      
allekirjoitus  
  
 Heidi Risto   Päivi Ikonen 
 puheenjohtaja  sihteeri   
 
 
 
Pöytäkirjan   
tarkastajat        
 Juha Pirskanen  Jari Stoor 
  
 
 
Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivuilla www.enontekio.fi  
nähtävänä 10.6.2022 
  

http://www.enontekio.fi/
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29 § Erityis-tet-viikko 
30 § Hyvinvoiva kuntalainen- työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä – hanke 
31 § Vaikuttavuuden arviointi 
32 § Muut asiat 
33 § Tiedoksi saatettavat asiat 
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35 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen  
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28 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 
 

Päätös    
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi 
valittiin Jari Stoor ja Juha Pirskanen. 
 
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 

 
Käsittely 
Puheenjohtaja piti nimenhuudon.  
 
Juha Pirskanen ehdotti pöytäkirjantarkastajaksi Jari Stooria. Ulla Keinovaara ehdotti 
toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Juha Pirskasta.  
   
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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29 § Erityis-tet-viikko 
 
 Päätös 

Vammaisneuvoston sihteeri Päivi Ikonen ja Hyvinvoiva kuntalainen - työllisyyden ke-
hittäminen Enontekiöllä - hankkeen työntekijä Jenni Peteri kertoivat ”Erityis-tet”-vii-
kon järjestelyiden etenemisestä. Vammaisneuvosto keskusteli ”Erityis-tet”-viikosta ja 
sen järjestelyistä.  

 
Käsittely 
Vammaisneuvoston sihteeri Päivi Ikonen kertoi, että Erityis-tet-viikon maanantain in-
fopäiväksi on varattu Luontokeskuksen auditorio. Auditorion vuokra on 100 € / päivä. 
Ikonen kertoi, että puhujiksi ovat etäyhteydellä tulossa Invalidiliiton työllisyysasioiden 
asiantuntija Sinikka Winqvist ja Kehitysvammaliiton työllisyysasiantuntija Simo Klem.  
 
Hyvinvoiva kuntalainen - työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä – hankkeesta oli pai-
kalla hanketyöntekijä Jenni Peteri. Peteri kertoi, että TE-toimistolta on lupautunut 
maanantain infotilaisuuteen puhujaksi työkykykoordinaattori Johanna Sirviö. Lisäksi 
puhujiksi yritetään saada Kelalta asiantuntija sekä kokemusasiantuntija.  
 
Vammaisneuvosto keskusteli Erityis-tet-viikon sisällöstä ja viikon järjestelyiden etene-
misestä. Todettiin, että maanantain infopäivä on hyvä olla avoin kaikille asiasta kiin-
nostuneille. Keskusteluissa tuli esille, että muistetaan olla yhteydessä koululle, jos 
siellä on halukkaita osallistujia Erityis-tet-viikolle. Lisäksi esille nousi kysymys siitä, 
kuinka tavoitetaan mahdolliset työelämään tutustujat eli kunnassa asuvat vammaiset 
ja osatyökykyiset. Todettiin, että viikon mainostamiseen kannattaa panostaa; mainon-
taa Enontekiön Sanomiin, kunnan some-kanaviin ja Lapin Radioon.  

 
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri)  
Vammaisneuvoston sihteeri Päivi Ikonen ja Hyvinvoiva kuntalainen - työllisyyden ke-
hittäminen Enontekiöllä - hankkeen työntekijät Tiina Aaltonen ja Jenni Peteri kertovat 
”Erityis-tet”-viikon järjestelyiden etenemisestä. Vammaisneuvosto keskustelee ”Eri-
tyis-tet”-viikosta ja sen järjestelyistä.  

 
Selostus 
Vammaisneuvosto on kokouksessaan 7.4.2022 käsitellyt ”Erityis-tet” -viikkoa ja sen 
järjestelyiden etenemistä. Tuolloin vammaisneuvosto hyväksyi Erityis-tet-viikon alus-
tavan ohjelmarungon ja päätti, että infotilaisuus järjestetään hybridimallilla kustan-
nustehokkaasti. Vammaisneuvosto päätti kutsua Hyvinvoiva kuntalainen- työllisyyden 
kehittäminen Enontekiöllä - hankkeen työntekijät Tiina Aaltosen ja Jenni Peterin seu-
raavaan kokoukseen 2.6.2022.  

 
 Tiedoksi 
 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 

Hyvinvoiva kuntalainen - työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä -hanke  



Pöytäkirja 
VAMMAISNEUVOSTO         2.6.2022 Sivu 4. 

       5 

 

30 § Hyvinvoiva kuntalainen- työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä – hanke 
 

Päätös 
Hyvinvoiva kuntalainen- työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä – hankkeen työntekijä 
Jenni Peteri kertoi hankkeen etenemisestä ja keskusteli siitä vammaisneuvoston 
kanssa.  
  
Käsittely 
Jenni Peteri kertoi Hyvinvoiva kuntalainen - työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä –
hankkeen etenemisestä. Peteri kertoi, että haasteena on ollut kontaktin saaminen 
hankkeen kohderyhmään kuuluviin henkilöihin. Työttömiltä itseltään on tullut vähän 
yhteydenottoja.  
 
Hanke on ollut esillä kunnan some-kanavissa ja Enontekiön Sanomissa.  
 
Kesäksi hankkeeseen palkataan työnohjaaja työpajatoimintaan.  
 
Keskustelua käytiin kylätalkkaritoiminnasta. Siihen kaivattaisi lisää ehdotuksia työkoh-
teista/-tehtävistä. Lisäksi avoinna on vielä, kuinka kylätalkkaritoiminnan maksut, va-
kuutukset yms. hoidetaan.  
 
Peteri kertoi, että hankkeen yhtenä tarkoituksena on opinnollistaminen. Nyt sitä on jo 
saatu käyntiin lentokenttätyön osalta.  

 
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 
Hyvinvoiva kuntalainen- työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä – hankkeen työnteki-
jät kertovat hankkeen etenemisestä ja keskustelevat siitä vammaisneuvoston kanssa.  
 
Selostus 
Vammaisneuvosto päätti kokouksessaan 7.4.2022 kutsua Hyvinvoiva kuntalainen- 
työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä - hankkeen työntekijät Tiina Aaltosen ja Jenni 
Peterin seuraavaan kokoukseen 2.6.2022. 
 
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. 
 
Vammaisneuvoston vuoden 2022 yksi teemoista on työllisyys ja siihen liittyvät asen-
teet.  

 
 Tiedoksi 

Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
Hyvinvoiva kuntalainen - työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä –hanke 
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Vammaisneuvosto piti tauon klo 13.18-14.01. 
Puheenjohtaja piti nimenhuudon, kokousta jatkettiin entisellä kokoonpanolla. 
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31 § Vaikuttavuuden arviointi 
 

Päätös 
Vammaisneuvosto päättää ehdottaa hyvinvointilautakunnalle ja johtavalle sosiaali-
työntekijälle, että sosiaalitoimi tekee asiakaspalaute- ja tyytyväisyyskyselyn henkilö-
kohtaisen avun ja kuntoutusohjauksen asiakkaille sekä yleisesti vammaispalvelun asi-
akkaille tulevaisuuden palveluasumisen ja asumisharjoittelun tarpeesta. Edelleen 
vammaisneuvosto pyytää saada tämän asiakaspalautekyselyn tuloksia tiedoksi itsel-
leen.  

 
Käsittely 
Hyvinvointilautakunnan kokouksessa 19.5.2022 on käsitelty Lausunto vammaisneu-
vostolle vammaisten asumisesta ja kuntoutusohjauksesta. Pöytäkirjan ote ja selvitys 
jaettiin vammaisneuvoston jäsenille. Vammaisneuvosto kiittää kattavasta selvityk-
sestä.  
 
Vammaisneuvosto keskusteli henkilökohtaisen avustajan tehtävistä ja totesi, että työn 
organisointi ja rekrytointi vaatisi kunnassa kehittämistä. Heidi Risto nosti esille, että 
joidenkin vammaisten osalla henkilökohtaisena avustajana toimivalta henkilöltä vaa-
ditaan ammattitaitoa ja osaamista enemmän kuin joidenkin toisten kohdalla.   
 
Vammaisten asumisen osalta vammaisneuvosto totesi, että lausunnossa esille nos-
tettu Kittilään rakennettava uusi asumisyksikkö ei ole ratkaisu kaikille, koska kaikki ei-
vät halua muuttaa pois Enontekiöltä.  

 
Heidi Risto esitti, että ehdotetaan kunnalle tyytyväisyyskyselyn tekemistä henkilökoh-
taisen avun asiakkaille ja myös tulevaisuuden asumisen tarpeen kartoitusta. Riston esi-
tys sai kannatusta.  
 
Edelleen todettiin, että tulevan hyvinvointialueen vaikutusta ei voi vielä tietää kum-
paankaan käsiteltävänä olevaan asiaan.  
 
Todettiin lisäksi, että kuljetuspalveluasia ei ole vielä ollut käsittelyssä hyvinvointilauta-
kunnassa.  

 
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. 
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 Tiedoksi 

Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
Johtava sosiaalityöntekijä 
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32 § Muut asiat 
 

 Yksi vammaisneuvoston tablettitietokone on vielä kunnan atk-vastaava Mihku 
Näkkäläjärvellä. Kenellekään vammaisneuvoston jäsenellä ei ole tällä hetkellä 
tarvetta koneelle. Sovittiin, että tablettitietokone otetaan toistaiseksi käyttöön 
Hyrylään, mistä sitä voi tarvittaessa lainata.  
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 33 § Tiedoksi saatettavat asiat 
  

Sosiaalityöntekijän viransijainen Ari Suutari on irtisanoutunut 13.4.2022. 
 
Sosiaaliohjaaja-koulukuraattori Tiinu Ristinen on aloittanut työt 2.5.2022. 
 
Kunnanhallitus, kokous 5.4.2022 Lausunto erityisryhmien (Hoivayksikkö) ARA-avustus-
rahoitushakemukseen | Enontekiö (cloudnc.fi) 
 
Kunnanhallitus, kokous 10.5.2022 § 111 Enontekiön tehostetun palveluasumisen yksi-
kön rakentaminen; sijaintipaikan valinta | Enontekiö (cloudnc.fi) 
 
Kunnanhallitus, kokous 10.5.2022 § 114 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodesta 2021 | 
Enontekiö (cloudnc.fi) 
 
Kunnanhallitus, kokous 10.5.2022 § 115 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Lapin hy-
vinvointialueen ja kuntien neuvottelukuntaan | Enontekiö (cloudnc.fi) 
 
Kunnanvaltuusto, kokous 18.5.2022 § 25 Enontekiön tehostetun palveluasumisen yk-
sikön rakentaminen; sijaintipaikan valinta | Enontekiö (cloudnc.fi)  
 
Kunnanhallitus, kokous 24.5.2022 § 130  
Tulevat valtuuston kokoukset: 
Valtuuston kokous 8.6. perutaan 
Valtuuston kokous 22.6. 
 
 
 
 

 
  
  

 
 

  

https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_542022/Lausunto_erityisryhmien_Hoivayksikko_ARA(5575)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_542022/Lausunto_erityisryhmien_Hoivayksikko_ARA(5575)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_1052022/Enontekion_tehostetun_palveluasumisen_yk(5768)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_1052022/Enontekion_tehostetun_palveluasumisen_yk(5768)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_1052022/Sosiaaliasiamiehen_selvitys_vuodesta_202(5766)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_1052022/Sosiaaliasiamiehen_selvitys_vuodesta_202(5766)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_1052022/Jasenen_ja_varajasenen_nimeaminen_Lapin_(5767)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_1052022/Jasenen_ja_varajasenen_nimeaminen_Lapin_(5767)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanvaltuusto/Kokous_1852022/Enontekion_tehostetun_palveluasumisen_yk(5845)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanvaltuusto/Kokous_1852022/Enontekion_tehostetun_palveluasumisen_yk(5845)
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34 § Jäsenten esille ottamat asiat 
 
 Ei esille tulleita asioita.  
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35 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen  
 
Vammaisneuvosto totesi, että aiemmin sovittu seuraava kokous olisi 31.8.2022, mikä 
on Erityis-tet-viikkoa edeltävällä viikolla. Päätettiin siirtää kokousta, että olisi vielä tar-
vittaessa aikaa tehdä päätöksiä Erityis-tet-viikkoa ajatellen.  Seuraava kokous pidetään 
tiistaina 16.8.2022 klo 12.00.  
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.57.  

 
 
 


