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Kokousaika Tiistai 16.8.2022 klo 12.14 – 15.38 
  
Paikka Kunnanhallituksen huone 
 
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 
 Anne Lehtosaari  etätulkki 
 Jenni Peteri   hanketyöntekijä 
 klo 12.52- 13.34   
 
 
Asiat   36 § -   46 § 
 
 
 
Pöytäkirjan      
allekirjoitus  
  
 Heidi Risto   Päivi Ikonen 
 puheenjohtaja  sihteeri   
 
 
 
Pöytäkirjan   
tarkastajat        
  
 Juha Pirskanen  Jari Stoor 
 
 
Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivuilla www.enontekio.fi  
nähtävänä 23.8.2022 
 
 

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

Päätös    
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi 
valittiin Juha Pirskanen ja Jari Stoor. 
 
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys lisäyksellä, että 43 § Muut asiat käsitellään kunta-
laisen yhteydenotto avustaja-asiassa.  

  
Käsittely 
Puheenjohtaja piti nimenhuudon.  
 
Ulla Keinovaara ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi Juha Pirskasta ja Jari Stooria.  

  
Puheenjohtaja Heidi Risto kertoi, että kuntalainen on ollut häneen yhteydessä hen-
kilökohtaisen avustajan asiaan liittyen.  

 
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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37 § Hyvinvointialueen vammaisneuvoston edustajan valinta 
  
 Päätös 

Vammaisneuvosto päättää ehdottaa hyvinvointilautakunnalle Jari Stooria Lapin hyvin-
vointialueen vammaisneuvoston jäseneksi. 
 
Pykälä on tarkastettu kokouksessa.  

 
Käsittely 
Korjattu päätösehdotus:  
Vammaisneuvosto päättää ehdottaa hyvinvointilautakunnalle kokouksessa valittua jä-
sentä Lapin hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäseneksi. 
 
Juha Pirskanen nosti esille Lapin hyvinvointialueen vammaisneuvoston toimintasääntö 
luonnoksessa kohdan 2, jossa lukee, että Lapin hyvinvointialueen vammaisneuvosto 
koostuu lappilaisista vammaisista henkilöistä.  
 
Juha Pirskanen ehdotti Jari Stooria. Jari halusi hetken miettimisaikaa. Todettiin, että 
palataan pykälään kokouksen lopussa.  
 
Otettu pykälä uudelleen käsittelyyn § 44 jälkeen. Jari Stoor ilmoitti suostuvansa jäse-
neksi.  

 
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri)  
Vammaisneuvosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle kokouksessa valittua jäsentä 
Lapin hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäseneksi. 
 
Pykälä tarkastetaan kokouksessa.  

 
Selostus 
Enontekiön kunnan kirjaamoon 5.7.2022 saapuneessa kirjeessä Lapin hyvinvointialue 
pyytää alueen kuntia ja Saamelaiskäräjiä nimeämään jäsenet Lapin hyvinvointialueen 
nuorisovaltuustoon, vammaisneuvostoon ja vanhusneuvostoon.  
 
Tämänhetkisten luonnosten mukaan vaikuttamistoimielinten tehtävä olisi muun mu-
assa lisätä maakunnan nuorten, vammaisten ja vanhusten osallisuus- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksia päätöksenteossa sekä heitä koskevissa palveluissa. Vaikuttamistoi-
mielimet kokoaisivat alueensa nuorten, vammaisten ja vanhusten näkemyksiä esimer-
kiksi kyselyillä, järjestämällä tapaamisia ja jalkautumalla tapahtumiin ja palvelupistei-
siin. Vaikuttamistoimielimillä on myös läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointialueen mää-
rittämissä muissa toimielimissä. Jäseniä voidaan pyytää mukaan erilaisiin työryhmiin. 
 
Vaikuttamistoimielimiin valitaan jäseniä hyvinvointialueen kuntien vastaavista vaikut-
tamistoimielimistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan yksi edus-
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taja. Lisäksi valitaan yksi edustaja Saamelaiskäräjien vastaavasta vaikuttamistoimieli-
mestä. Nuorisovaltuusto koostuu 13-21-vuotiaista lappilaisista nuorista. Jokaiseen vai-
kuttamistoimielimeen voidaan lisäksi valita myös muita henkilöitä tarpeen mukaan. 
 
Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston toimikausi on valtuustokausi. Nuorisoval-
tuusto asetetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hyvinvointialueen vaikuttamistoimie-
limet käynnistävät toimintansa syksyllä 2022. 
 
Oheismateriaali 

 Lapin hyvinvointialueen aluehallitus, Ote pöytäkirjasta 29.6.2022 166§ 
 
 
Tiedoksi 
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
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38 § Hyvinvointialueen vammaisneuvoston toimintasäännön kommentointi  
 
 Päätös 

Vammaisneuvosto pyytää lisäämään luonnoksen kohtaan 6, että hyvinvointialueen 
vammaisneuvoston jäsenelle ei saa aiheutua kustannuksia kokouksiin osallistumisista, 
koska kustannukset voivat vaikuttaa jäsenen mahdollisuuksiin osallistua kokouksiin. 
  

 
Käsittely 
Vammaisneuvosto keskusteli hyvinvointialueen vammaisneuvoston toimintasäännön 
luonnoksesta.  
 
Juha Pirskanen nosti esille kohdan 6 Kokouspalkkiot ja matkakustannukset.  Hän ko-
rosti, että hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäsenille itselleen ei saa aiheutua 
osallistumisesta kustannuksia, koska vammaisilla henkilöillä tulot ovat usein hyvin pie-
net ja vähäisetkin kustannukset vaikuttavat osallistumisen mahdollisuuksiin.  
 
Heidi Risto totesi, että on hyvä, että kohta 5 Kokouskäytännöt pitää sisällään sähköis-
ten kokousten mahdollistamisen. Tämä on tärkeää, koska välimatkat Lapissa ovat pit-
kiä.  
 
Todettiin, että vammaisneuvoston sihteeri lähettää ohjeistuksen mukaan päätöksen 
mukaiset kommentit Lapin hyvinvointialueelle kirjaamoon ja osallisuusasiantuntijalle.  

 
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri)  
Vammaisneuvosto laatii kommentin hyvinvointialueen vammaisneuvoston toiminta-
säännöksen luonnoksesta.  

 
Selostus 
Lapin hyvinvointialue pyytää kuntien ja Saamelaiskäräjien vaikuttamistoimielimiä 
kommentoimaan alustavia hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten toimintasääntö-
luonnoksia. 
 
Tämänhetkisten luonnosten mukaan vaikuttamistoimielinten tehtävä olisi muun mu-
assa lisätä maakunnan nuorten, vammaisten ja vanhusten osallisuus- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksia päätöksenteossa sekä heitä koskevissa palveluissa. Vaikuttamistoi-
mielimet kokoaisivat alueensa nuorten, vammaisten ja vanhusten näkemyksiä esimer-
kiksi kyselyillä, järjestämällä tapaamisia ja jalkautumalla tapahtumiin ja palvelupistei-
siin. Vaikuttamistoimielimillä on myös läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointialueen mää-
rittämissä muissa toimielimissä. Jäseniä voidaan pyytää mukaan erilaisiin työryhmiin. 
 
Vaikuttamistoimielimiin valitaan jäseniä hyvinvointialueen kuntien vastaavista vaikut-
tamistoimielimistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan yksi edus-
taja. Lisäksi valitaan yksi edustaja Saamelaiskäräjien vastaavasta vaikuttamistoimieli-
mestä. Nuorisovaltuusto koostuu 13-21-vuotiaista lappilaisista nuorista. Jokaiseen vai-
kuttamistoimielimeen voidaan lisäksi valita myös muita henkilöitä tarpeen mukaan. 
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Oheismateriaalit 

 Lapin hyvinvointialueen aluehallitus, Ote pöytäkirjasta 29.6.2022 166§ 

 Lapin hyvinvointialueen vammaisneuvoston toimintasääntö LUONNOS 

 Ohje vaikuttamistoimielimen toimintasääntöjen kommentointiin 
 
Tiedoksi 
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
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39 § ErityisTET-viikko 
 
 Päätös 
 Vammaisneuvosto keskusteli viikon järjestelyistä ja hyväksyi suunnitellun ohjelman. 
  

Käsittely 
Hanketyöntekijä Jenni Peteri Hyvinvoiva kuntalainen – työllisyyden kehittäminen 
Enontekiöllä -hankkeesta oli kertomassa ErityisTET-viikon 5.-9.9.2022 järjestelyiden 
etenemisestä.  

 
Maanantaina 5.9.2022 on Infopäivä Luontokeskuksen auditoriossa. Päivässä on mu-
kana puhujat Kehitysvammaliitosta, Invalidiliitosta ja TE-toimistosta. Lisäksi puhu-
maan pyritään saamaan myös kokemusasiantuntijoita. Infopäivä alkaa vammaisneu-
voston kustantamalla kahvitarjoilulla. Päivän avaussanat ja päivän yhteenvedon tulee 
lausumaan vt. kunnanjohtaja / vammaisneuvoston puheenjohtaja Birgitta Eira. Tilai-
suus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.  

 
Tiistai, keskiviikko ja torstai ovat työelämään tutustumispäivät. Tällä hetkellä Erityis-
TETtiläisen on lupautunut ottamaan seitsemän työnantajaa. Kunnan toimialat ilmoit-
tavat 26.8.2022 mennessä vammaisneuvoston sihteerille mahdollisuutensa ottaa työ-
elämään tutustujia vastaan. 

 
Perjantaina 9.9.2022 on klo 9-11.30 Valtuustosalissa ErityisTET-viikon palautetilaisuus. 
Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla.  Tilaisuuteen lähetetään erikseen kutsu kunnanvaltuu-
tetuille, mutta tilaisuus avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.  

   
Todettiin, että viikon markkinointi on tehtävä pian. Tilaisuuksia mainostetaan Enonte-
kiön Sanomissa sekä kunnan nettisivuilla ja somessa. Kunnan työntekijöille ja yrittäjille 
tietoa laitetaan sähköpostitse.  

  
ErityisTET-viikon kustannukset ovat kohtuulliset (auditorion vuokra, kahvitarjoilut ja 
mahdolliset mainoskulut). 

 
Heidi Risto selvittää yhdessä kunnan atk-vastaavan kanssa onko info- ja palautepäivät 
mahdollista joko striimata tai tallentaa. Lisäksi hän hoitaa ko. päivien tietoliikenneyh-
teyksien toiminnan.  

 
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri)  
Vammaisneuvosto keskustelee ”ErityisTET”-viikosta ja sen järjestelyistä.  

 
Selostus 
Vammaisneuvosto on kokouksessaan 7.4.2022 käsitellyt ”ErityisTET” -viikkoa ja sen 
järjestelyiden etenemistä. Tuolloin vammaisneuvosto hyväksyi ErityisTET-viikon alus-
tavan ohjelmarungon ja päätti, että infotilaisuus järjestetään hybridimallilla kustan-
nustehokkaasti.  
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Vammaisneuvosto keskusteli kokouksessa 2.6.2022 ErityisTET-viikon sisällöstä ja vii-
kon järjestelyiden etenemisestä. Todettiin, että maanantain infopäivä on hyvä olla 
avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Keskusteluissa tuli esille, että muistetaan olla yh-
teydessä koululle, jos siellä on halukkaita osallistujia ErityisTET-viikolle. Lisäksi esille 
nousi kysymys siitä, kuinka tavoitetaan mahdolliset työelämään tutustujat eli kunnassa 
asuvat vammaiset ja osatyökykyiset. Todettiin, että viikon mainostamiseen kannattaa 
panostaa; mainontaa Enontekiön Sanomiin, kunnan some-kanaviin ja Lapin Radioon.  

 
 Tiedoksi 
 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
 Hyvinvoiva kuntalainen- työllisyyden edistäminen Enontekiöllä -hanke 
 
 
 
 
 Vammaisneuvosto piti tauon klo 13.34 – 14.17. 

Puheenjohtaja piti nimenhuudon, kokousta jatkettiin entisellä kokoonpanolla. 
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40 § Kuntalaisen yhteydenotto kuulovammaisten asioissa 
 

Päätös 
Yhdenvertaisuuslain § 1385/2014 velvoittamana vammaisneuvosto päättää vaatia, 
että hyvinvointilautakunta velvoittaa viranhaltijan ottamaan selvää erilaisista induk-
tiosilmukoista ja hankkimaan kuntalaisten tarpeisiin soveltuvat laitteet. Edelleen vam-
maisneuvosto päättää esittää, että kunta ja terveydenhuollon kuntayhtymä selvittävät 
tekstiviestillä asioimisen mahdollisuuden.  
 
Käsittely 
Vammaisneuvosto keskusteli asiasta. Juha Pirskanen kertoi saaneensa työnsä (viitto-
makielentulkki) kautta erittäin positiivisia, hyviä kokemuksia ei kiinteiden - induktiosil-
mukoiden käytöstä. Keskustelussa nousi esille, että kunnassa olisi hyvä olla käytössä 
useampia induktiosilmukoita, että pystyttäisiin varmistamaan niiden saatavuus kunta-
laisille tarpeen mukaan.  

 
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 
Vammaisneuvosto päättää esittää Enontekiön kunnalle, että kunta hankkii kannetta-
van induktiosilmukan ja mobiili-induktiosilmukan. Edelleen vammaisneuvosto päättää 
esittää, että kunta ja terveydenhuollon kuntayhtymä selvittävät tekstiviestillä asioimi-
sen mahdollisuuden.  
 
Selostus 
Enontekiön kuntalainen Annikki Paajanen on ollut yhteydessä vammaisneuvoston sih-
teeriin ja tuonut esille huolen siitä, että kuulovammaiset / kuulokojetta käyttävät kun-
talaiset eivät ole tasa-arvoisessa asemassa toisiin kuntalaisiin nähden. Hän kertoi, että 
Enontekiön kunnassa ei ole induktiosilmukkaa kuin kirkossa. Esteetön kuulemisympä-
ristö muissa julkisissa tiloissa ei toteudu, mikä rajoittaa kuulovammaisten osallisuutta.  

 
Suomessa on noin 800 000 henkilöä, joilla on jonkinasteinen kuulonalenema. Heistä 
yli 100 000 henkilöä käyttää kuulokojetta ja/tai sisäkorvaistutetta. Induktiosilmukka 
on ainoa standardisoitu äänensiirtomenetelmä, joka auttaa kuulon apuvälineen käyt-
täjää kuulemaan helposti ilman pinnistelyä. Silmukkajärjestelmän avulla ääni kulkeu-
tuu ilman häiriöääniä suoraan käyttäjän kuulon apuvälineeseen.  Induktiosilmukka on 
kustannustehokas ja helppokäyttöinen järjestelmä, joka on tarpeellinen Suomen yli 
sadalle tuhannelle kuulon apuvälineen käyttäjälle. Lähde: www.kuuloliitto.fi  
 
Koulut, kirkot, palvelupisteet, teatterit, konserttisalit, auditoriot yms. julkiset tilat voi-
vat kuulovammaiselle olla täynnä näkymättömiä kynnyksiä kokea ja osallistua. Hyvän 
akustiikan ja valaistuksen lisäksi esteettömän kuunteluympäristön luomisessa autta-
vat apuvälineet. Suomen rakentamismääräysten mukaan opetustilojen ja vastaavien 
kokoontumispaikkojen on sovelluttava myös ”toimimisesteisten” käyttöön. Jos tilassa 
on äänentoistojärjestelmä, on vuoden 1987 jälkeen valmistuneissa tiloissa oltava 
myös induktiosilmukka tai vastaava äänensiirtojärjestelmä.  Jos induktiosilmukkaa ei 
ole kiinteänä, vaihtoehtona on kannettava silmukka. Lähde: Esteetön kuuntelu julki-
sissa tiloissa - Kuuloavain.fi 

http://www.kuuloliitto.fi/
http://www.finlex.fi/data/normit/28203-F1su2005.pdf
https://www.kuuloavain.fi/info/kuulon-kuntoutus/apuvalineet/esteeton-kuuntelu-julkisissa-tiloissa/
https://www.kuuloavain.fi/info/kuulon-kuntoutus/apuvalineet/esteeton-kuuntelu-julkisissa-tiloissa/
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Yhdenvertaisuuslaki Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 - Säädökset alkuperäisinä - FIN-
LEX ® edellyttää, ettei ketään syrjitä vamman tai sairauden vuoksi, vaan palvelut on 
oltava kaikkien saatavissa. 

 
Kiinteän induktiosilmukan vaihtoehtoja ovat kannettava silmukka ja mobiili-induktio-
silmukka. Asiakaspalvelutilanteiden avuksi tarkoitettu palvelupistesilmukka on induk-
tiojärjestelmä erilaisiin palvelu- ja neuvontapisteisiin. Silmukoiden vahvistus on mitoi-
tettu niin, että ympäristössä muut kojeen käyttäjät eivät kuule keskustelua. 
  
Mobiili-induktiosilmukkajärjestelmä on tilapäiseen käyttöön tarkoitettu kannettava 
induktiosilmukkajärjestelmä, joka on helposti siirrettävissä kulloinkin tarvittavaan ti-
laan. Se on tarkoitettu käytettäväksi tiloissa, joihin ei ole kiinteästi asennettu induktio-
silmukkajärjestelmää. Mobiili-induktiosilmukka on helppo ottaa käyttöön ja helppo 
siirtää pois käytön jälkeen. 
 
Mobiilisilmukkajärjestelmä on kustannustehokas vaihtoehto kiinteästi asennetulle jär-
jestelmälle silloin, kun induktiosilmukkajärjestelmää tarvitaan tilapäisesti esim. ko-
kousta tai muuta tilaisuutta varten, mutta tarve ei kyseisessä tilassa ole jatkuvaa. Sa-
moin, jos tilat vaihtuvat usein, ei ole mielekästä asentaa kiinteää järjestelmään useisiin 
tiloihin tilapäistä käyttöä varten.  
 
Palvelusilmukan ja mobiili-induktiosilmukan hintahaarukka on 80 – 500 €. 
 
Lisäksi Paajanen toi esille, että palveluiden parantamiseksi kuulovammaisten kunta-
laisten tulisi olla mahdollista käyttää tekstiviestiä asioidessaan niin kunnan viranomais-
ten kuin terveydenhuollon työntekijöiden kanssa.  

 
 Tiedoksi 

Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
LSHP – Enontekiön terveysasema / tulosaluejohtaja Teemu Taulavuori 
Lapin hyvinvointialue / kirjaamo 
Annikki Paajanen 

  

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325
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41 § Yhteiskuljetusten järjestäminen Väärtipäiville  
  

Päätös 
Vammaisneuvosto päättää osallistua Väärtipäivien yhteiskuljetukseen maksimissaan 
1000 € summalla. 
 
Käsittely 
Vammaisneuvosto keskusteli aiheesta. Yhteiskuljetusta pidettiin hyvänä asiana. Kes-
kustelussa todettiin, että kuljetusten markkinointiin tulee panostaa riittävästi.  

 
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri) 
Vammaisneuvosto päättää osallistua Väärtipäivien yhteiskuljetukseen. 
 
Selostus 
Toimisto- ja tapahtumasihteeri Sirpa Mannela on ollut yhteydessä Väärtipäivien yh-
teiskuljetuksen järjestämisestä vammais- ja vanhusneuvoston sekä nuorisovaltuuston 
kesken. Asian tiimoilta pidettiin palaveri, johon osallistuivat Mannelan lisäksi vam-
maisneuvoston varapuheenjohtaja Heidi Risto ja sihteeri Päivi Ikonen sekä nuorisotoi-
mesta Miika Saukkonen.  

Tapaamisessa suunniteltiin alustavasti seuraavaa yhteiskuljetuksista:  

”Yksityiskohtia kuljetuksista Väärtipäivien lauantaina 3.9.:  
- 1. kuljetus sivukylistä klo 12 Hetassa  
- kuljetukset seuraavilta suunnilta: Kilpisjärvi - Karesuvanto (kerää kaikki muut kylät 
ennen Hettaa), Nunnanen - Peltovuoma - Vuontisjärvi, liityntä Ylikyröstä, Näkkälä-
Palojärvi  
- minimi ilmoittautumismäärä, jolloin kuljetus toteutetaan, tulomatkalle olisi 2 henki-
löä kylästä riippumatta (paluumatkat klo 16 järjestettäisiin kaikissa tapauksissa aika-
taulun mukaisesti (vaikka vain 1 hlö), mutta ilmoittautua niihinkin täytyy)  
- sitova ennakkoilmoittautuminen mihin mennessä ja kenelle? Myöhemmin ilmoittau-
tuneet pääsevät mukaan, mikäli tilaa on.  
- näennäinen omavastuu esim. 5 €, joka kuljettajan tulee periä ja vähentää kokonais-
laskusta. Ei kokonaiskustannusten kannalta kunnalle merkitystä, mutta sitouttaa 
käyttäjät paremmin.  
 
- 1. paluukuljetus Hetasta klo 16  
- kaikki kylät Kilpisjärvelle asti  
- samalla kuljetuksella voivat uudet ihmiset tulla Hettaan  
 
- 2. paluukuljetus Hetasta klo 22 
- Tarvittaessa mietittävä aikuisille lisäohjelmaa Väärtipäiville esim. yhteislauluhetkeä 
ennen illan toista kuljetusta, jolloin myöhäisempi paluu palvelisi myös nuorten lisäksi 
aikuisia. 
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Hintalappua tälle kokonaisuudelle meillä ei vielä ole, mutta puhumme kuitenkin use-
ammasta tuhannesta eurosta (jopa 3000-4000 €).” 
 
Mannela on keskustellut vt. kunnanjohtajan kanssa ja mahdollinen vaikuttajaelinten 
panostuksen jälkeen jäävä kustannus kuljetuksien järjestämisestä maksetaan joko 
joltakin toimialalta tai yhteisesti. Tämä asia on yhteinen, palvelee kaikkia ja on ehdot-
tomasti kokeilemisen arvoinen.  
 
Tiedoksi 

 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
 Vt. kunnanjohtaja Birgitta Eira 
 Toimisto- ja tapahtumasihteeri Sirpa Mannela 
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42 § Vaikuttavuuden arviointi 
 

Päätös 
Vammaisneuvosto toteaa, että asiasta ei ole keskusteltavaa kesätauosta johtuen.  
Vaikuttavuuden arviointi - pykälää käsitellään uudelleen seuraavassa kokouksessa. 
 
Käsittely 
Todettiin, että seurattavat asiat eivät ole edenneet vammaisneuvoston edellisen ko-
kouksen jälkeen kesätauosta johtuen. Pykälää käsitellään uudelleen seuraavassa ko-
kouksessa.  

  
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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43 § Muut asiat 
 

Kuntalainen Tuija Leppäjärvi on ollut yhteydessä vammaisneuvoston varapuheenjoh-
taja Heidi Ristoon henkilökohtainen avustaja-asiassa.  

 
Leppäjärvi on kirjoittanut Facebookin Enontekiön kuntalaiskanavalle 16.8.2022 seu-
raavan tekstin:  
”Kehitysvammaisille yhteinen vapaa-ajan avustaja kuntaan.  

 
Asia on tärkeä monelle, joka sitä palvelua tarvitsisi.  
Yhdelle tai jopa kahdelle avustajalle tulisi täydet tunnit kuukaudessa, kun avustaa use-
ampaa henkilöä. 
Palvelu on lakisääteinen. 

 
No tämähän on ollut selvittelyn alla jo ainankin toista vuotta.  
Pöytäkirjoissa maininta, asiaa SELVITELLÄÄN viranhaltijan toimesta,  nostaa niskakar-
vat pystyyn.  

 
Samoiten, kun se, että otetaan koppia.  

 
Pitäisikö se tarkistaa räpylän kunto, onko se ihan puhki.  
Ko ei koppi tartu. 

 
Selvitellään ja otetaan ovat sijamuodossa passiivi.  

 
Passiivi- Kertoo toiminnasta, mainitsematta tekijää. 

 
Aspa tuottaa palvelua, joka on asiakaslähtöinen ja vastaa tarpeeseen. 
Mutta, ko se maksaa. 
Kaikki ostopalvelut maksaa. 
Mikä tässä maailmassa on enhään ilmaista. 
Äkkiä tulee mieleen, hymy nyt ainakin. 

 
Hymyillään, kun tavataan. 

 
Kiitokset kahdesta uudesta koulunkäynnin avustajasta koulupuolelle. 

 
Lämmin kiitos myös seurakunnan Heikille, kehitysvammaisille suunnatusta kerhosta 
Aspan tiloissa.” 

 
Vammaisneuvosto keskusteli asiasta ja totesi, että se on tehnyt hyvinvointilautakun-
nalle esityksen ja selvityspyynnön asiasta aiemmin vuonna 2022. Vammaisneuvosto 
ottaa asian omana pykälänä esille seuraavassa kokouksessaan.   
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 44 § Tiedoksi saatettavat asiat 
  

Hallintotieteiden maisteri Marja-Riitta Lukkari on aloittanut hallintojohtajan tehtä-
vässä 8.8.2022. 

 
Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon tarkastuskertomus Toimintakeskus Hyry-
lästä on saapunut 7.6.2022.  
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45 § Jäsenten esille ottamat asiat 
 
  

Ulla Keinovaara otti esille Otto-automaatin, mikä poistettiin Hetasta aiemmin tänä 
vuonna. Kuntalaiset ovat ottaneet Keinovaaraan yhteyttä asiasta. Vammaisneuvosto 
on yksimielisesti sitä mieltä, että pankkiautomaatti on hyvin tärkeä kunnalle, niin kun-
talaisille, yrittäjille kuin matkailijoillekin. Vammaisneuvosto kannustaa elinvoimalauta-
kuntaa tutkimaan pankkiautomaatin palauttamisen mahdollisuutta kuntaamme.  
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46 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen  
 

 Seuraava kokous on torstaina 3.11.2022 klo 12.00.  
 

Seuraava kunnanvaltuuston kokous 24.8.2022, vammaisneuvoston edustajana Heidi 
Risto.  

 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.38. 
 


