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Kokousaika Torstai 3.11.2022 klo 12.14 – 14.50 
  
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 Samuli Mikkola  kunnanjohtaja 
 Tanja Martimo  tulkki 
 Mirva Kittilä   etätulkki 
 Päivi Ikonen   sihteeri 
 
   
 
Asiat   47 § -   55 § 
 
 
 
Pöytäkirjan      
allekirjoitus  
  
 Heidi Risto   Päivi Ikonen 
 puheenjohtaja  sihteeri   
 
 
 
Pöytäkirjan   
tarkastajat        
 
 Eija Huhtaniska  Jari Stoor 
 
 
Pöytäkirja on Enontekiön kunnan verkkosivuilla www.enontekio.fi  
nähtävänä 10.11.2022 
 
  

http://www.enontekio.fi/
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Asialista  
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48 § ErityisTET-viikon yhteenveto 
49 § Vuoden 2022 toimintakertomus 
50 § Vuoden 2023 kokousaikataulu (vuosikello) 
51 § Vaikuttavuuden arviointi 
52 § Muut asiat 
53 § Tiedoksi saatettavat asiat 
54 § Jäsenten esille ottamat asiat 
55 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen  
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47 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 
 

Päätös    
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi 
valittiin Eija Huhtaniska ja Jari Stoor. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.  

 
Käsittely 

 Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Jari Stooria ja Eija Huhtaniskaa.  
   
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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48 § ErityisTET-viikon yhteenveto 
  
 Päätös 

Vammaisneuvosto keskusteli ErityisTET-viikosta ja kävi läpi palautteet. Vammaisneu-
vosto päättää, että ErityisTET-viikko järjestetään vuosittain. Vammaisneuvosto esittää 
palautteiden pohjalta, että ennen seuraavaa ErityisTET-viikkoa kartoitetaan työnanta-
jilta mahdollisia työtehtäviä sekä osallistujilta vahvuuksia ja taitoja.  

 
Käsittely 
Vammaisneuvoston sihteeri kertoi ErityisTET-viikon palautteista. Kokemukset olivat 
myönteisiä sekä tutustujilla että työnantajilla. Työelämään tutustujat kokivat viikon 
hyvänä ja olivat kiinnostuneita jatkossakin työskentelemään tutustumispaikoissaan. 
Työnantajilta nousi erityisesti esille, että olisi hyvä saada etukäteen enemmän tietoa 
osallistujien vahvuuksista ja osaamisesta. Lisäksi kiiteltiin sitä, että tutustujilla oli omat 
ohjaajat mukana. Joiltakin työnantajilta tuli toiveita ErityisTET-viikon ajankohdasta; 
parhaita aikoja heille olisi toukokuu sekä elokuu.  
 
Vammaisneuvosto totesi keskustelussaan, että viikko oli onnistunut ja oli hienoa, että 
näin monta työnantajaa oli mukana. Vammaisneuvosto totesi yksimielisesti, että Eri-
tyisTET-viikko järjestetään jatkossa vuosittain. Ajankohdasta päätetään myöhemmin.  
 
Keskustelussa nousi esille, että nyt osallistujien ja työnantajien yhteensovittaminen jäi 
aika myöhäiseksi. Jatkossa on tärkeää, että huomioidaan palautteissa esille nousseet 
asiat: vahvuuksien ja sopivien työtehtävien ennakkoon selvittäminen. Lisäksi ohjaajien 
/ avustajien mukaan saaminen on tärkeää, koska sen avulla mahdollistetaan tutustu-
misviikko. Hetan koululta on tullut toive, että TET-viikko voisi olla kaksi kertaa vuo-
dessa.  
 
Keskustelussa sovittiin, että vammaisneuvoston edustaja vie kunnanvaltuustolle tie-
doksi ErityisTET-viikon yhteenvedon seuraavassa kunnanvaltuuston kokouksessa. 

 
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri)  
Vammaisneuvosto keskustelee ErityisTET-viikon yhteenvedosta ja palautteesta. Vam-
maisneuvosto päättää ErityisTET-viikon järjestämisen jatkamisesta.  

 
Selostus 
Vammaisneuvosto ja Hyvinvoiva kuntalainen- työllisyyden edistäminen Enontekiöllä –
hanke järjestivät yhdessä ErityisTET-viikon 5.-9.9.2022.  
 
Maanantaina 5.9.2022 oli infopäivä Luontokeskuksen auditoriossa. Tilaisuudessa oli 
puhumassa asiantuntijat Kehitysvammaliitosta, Invalidiliitosta ja TE-toimistosta sekä 
kokemusasiantuntijoita. Tilaisuudessa oli paikan päällä 25 henkilöä ja etänä kaksi hen-
kilöä. 
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Tiistaista torstaihin 6.-8.9.2022 oli työelämään tutustumista. TET-työpaikkoja oli kah-
deksan: Tunturi-Lapin luontokeskus, Hetta Huskies, Hetan pesula, Hetan kota, Erämaa-
kota, Jussantupa, Kirjasto ja Paavontalo. Työelämään tutustujia oli 12. Lähes kaikki 
heistä saivat tutustua kahteen tai kolmeen työpaikkaan.  
 
Perjantaina 9.9.2022 oli palautepäivä kunnanvirastolla. Tilaisuuden aluksi oli mahdol-
lista kokeilla toimimista kunnanviraston tiloissa joko putkinäkölasien kanssa, silmät 
peitettyinä tai pyörätuolissa liikkuen. Tilaisuudessa kuultiin osallistujien kokemuksia 
työelämään tutustumisesta.  
 
Työelämään tutustujilta ja työnantajilta kerättiin palautetta viikosta. Palautteiden mu-
kaan viikko oli onnistunut ja positiivinen kokemus molemmille osapuolille.  
 
Tiedoksi 
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
Hyvinvoiva kuntalainen- työllisyyden edistäminen Enontekiöllä -hanke 
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49 § Vuoden 2022 toimintakertomus 
  
 Päätös 

Vammaisneuvosto keskusteli vuoden 2022 toimintakertomuksen rungosta eikä siihen 
tullut lisättävää. Vammaisneuvosto jatkaa vuoden 2022 toimintakertomuksen käsitte-
lyä vuoden 2023 ensimmäisessä kokouksessa.  

  
Käsittely 
Todettiin että tärkeintä nostaa esille esitykset ja niiden edistyminen ja vaikutukset.  

 
Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri)  
Vammaisneuvosto käy evästekeskustelun vuoden 2022 toimintakertomukseen liittyen 
ja ohjeistaa sihteeriä, mitä tietoja on hyvä nostaa esille tulevaan tilinpäätökseen. Vam-
maisneuvosto jatkaa vuoden 2022 toimintakertomuksen käsittelyä vuoden 2023 en-
simmäisessä kokouksessa.  

 
Selostus 
Vammaisneuvoston tehtävänä on valmistella kuntalain mukaiseen kunnan tilinpäätök-
seen toimintakertomus omalta osaltaan. Toimintakertomuksessa arvioidaan ja analysoi-
daan vuositasolla omien tavoitteiden toteutumista sekä vaikuttajaelintoiminnan vaikutta-
vuutta kunnassa. 
 

Vammaisneuvosto kirjaa vuoden 2022 toimintakertomukseen seuraavia asioita: 

• Kokouksia on pidetty kuusi kertaa (laaditaan liitteeksi erillinen lista osallistu-
jista vuoden viimeisen kokouksen jälkeen).  

• Vammaisneuvoston esitykset eri toimielimille (laaditaan liitteeksi erillinen tau-
lukko esityksistä ja niiden vaikutuksista) 

• Vammaisneuvoston edustukset kunnanvaltuuston kokouksissa.  

• Vammaisneuvosto on järjestänyt yhdessä Hyvinvoiva kuntalainen- työllisyyden 
edistäminen Enontekiöllä –hankkeen kanssa ErityisTET-viikon 5.-9.9.2022.  

• Vammaisneuvosto on osallistunut Väärtipäivien yhteiskuljetusten kustannuk-
siin.  

 
Tiedoksi 
Kunnanhallitus 
Hyvinvointilautakunta 
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50 § Vuoden 2023 kokousaikataulu (vuosikello) 
 
 Päätös 

Vuoden 2023 ensimmäinen kokous torstaina 19.1.2023 klo 12.00 
Muiden kokousten alustavat päivämäärät ovat:  

• 2.3.2023 

• 27.4.2023 

• 1.6.2023 

• 10.8.2023 

• 2.11.2023 
 
Vammaisneuvosto päättää vahvistaa kokouksien ajankohdat vuoden 2023 ensimmäi-
sessä kokouksessa. 

 
Käsittely 

 Ehdotus: vuoden ensimmäinen kokous torstaina klo 12.00 

• 19.1.2023 

• 2.3.2023 

• 27.4.2023 

• 1.6.2023 

• 10.8.2023 

• 2.11.2023   
 

Päätösehdotus (vammaisneuvoston sihteeri)  
Vammaisneuvosto päättää alustavasti vuoden 2023 kokouksien ajankohdat. Vammais-
neuvosto vahvistaa kokouksien ajankohdat vuoden 2023 ensimmäisessä kokouksessa. 

 
Selostus 
Enontekiön kunnassa on käytössä talouden ja toiminnan vuosikello, johon merkitään 
toimielinten kokousajankohdat päällekkäisyyksien estämiseksi.  
 
Vuonna 2022 kokoukset ovat olleet  

• 13.1.2022 

• 24.2.2022 

• 7.4.2022 

• 2.6.2022 

• 16.8.2022 

• 3.11.2022 
 
 Tiedoksi 
 Kunnanhallitus 
 Hyvinvointilautakunta 
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51 § Vaikuttavuuden arviointi 
 

Päätös 
Vammaisneuvosto toteaa, että hyvinvointilautakunta ei ole käsitellyt vammaisneuvos-
ton esityksiä, mutta kunnanhallituksen viime kokouksessa 2.11.2022 on ollut esityslis-
talla esitykset vapaa-ajan avustajan ja mobiili-induktiosilmukan asioista.   
 
Käsittely 

  
Vammaisneuvoston jäsen Ulla Keinovaara on tehnyt valtuustoaloitteet vammaisneu-
voston tekemistä esityksistä koskien vapaa-ajan avustajan saamista ja mobiili-induk-
tiosilmukan hankkimista kuntaan. Nämä valtuustoaloitteet ovat olleet kunnanhallituk-
sen kokouksen 2.11.2022 esityslistalla. Kokouksesta ei ole vielä saatavilla pöytäkirjaa.   

 
Keskustelussa nousi esille vaikuttaako CaseM-asiakirjahallintajärjestelmän puuttumi-
nen vammaisneuvostolta asioiden eteenpäin viemisessä, kun asiat eivät automaatti-
sesti nouse esille kunnanhallitukselle eikä hyvinvointilautakunnalle.  

 
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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52 § Muut asiat 
 

• CaseM-asianhallintajärjestelmän käyttäminen voisi vaikuttaa vammaisneuvos-
ton aloitteiden ja esitysten parempaan huomioimiseen muissa toimielimissä, 
koska järjestelmän kautta aloitteet nousevat automaattisesti toimielinten asi-
oiksi, jolloin niihin tulisi reagoida ja vastata.  
 
Vammaisneuvosto on käsitellyt kokouksessaan 24.2.2022 järjestelmän käyt-
töönottoa. Tällöin todettiin, että otetaan asia uudelleen esille, kun kuntaan on 
valittu uusi hallintojohtaja. 
 
Otetaan asia uudelleen esille vammaisneuvoston seuraavassa kokouksessa 
omana pykälänään ja aloitetaan sitten asian selvittäminen hallintojohtajan 
kanssa, jotta asiat etenisivät sujuvammin ja aloitteet tulisivat käsittelyyn.  
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 53 § Tiedoksi saatettavat asiat 
  

• Samuli Mikkola on aloittanut kunnanjohtajana 19.9.2022 
 

• Anne-Maria Näkkäläjärvi on palannut johtavan sosiaalityöntekijän virkaan ja 
hän vastaa vammaispalveluista. 

 

• Lapin osallisuusverkoston tapaaminen 11.11. | Lapin hyvinvointialue (lapha.fi) 
Perjantaina 11.11. klo 12-14 etänä 
Kenelle: Verkosto on avoin kaikille osallisuuden parissa Lapissa työsken-
televille ja toimiville 
Asialista (muutokset mahdollisia) 
1. Vaikuttavuusajattelu – käytännön esimerkkejä, Jonna Heliskoski, 

Sitra 

2. Rovaniemen kaupungin viestintä-, markkinointi- ja osallisuusoh-
jelma sekä osallisuuden työkalupakki. Opit ja sudenkuopat. Katja 
Mäntylä, Rovaniemen kaupunki 

3. Osallistujien ajankohtaiset nostot 

4. Kevään 2023 verkoston tapaamiset 
 

 

• Kunnanvaltuusto 7.9.2022, § 59 Luottamushenkilöorganisaatiouudistus  
Luottamushenkilöorganisaatiouudistus | Enontekiö (cloudnc.fi) 
 

• Kunnanhallitus 4.10.2022, § 210 Talousarvioraami 2023 
Talousarvioraami 2023 | Enontekiö (cloudnc.fi) 

 

• Hyvinvointilautakunta 20.10.2022, § 72 Enontekiön kunnan kulttuurikasva-
tussuunnitelma 2023-2029 
Enontekiön kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma 2023-2029 | Enontekiö 
(cloudnc.fi) 

  
  

 
 

  

https://lapha.fi/ajankohtaista/lapin-osallisuusverkoston-tapaaminen-11-11/
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanvaltuusto/Kokous_792022/Luottamushenkiloorganisaatiouudistus(6794)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_4102022/Talousarvioraami_2023(6735)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_20102022/Enontekion_kunnan_kulttuurikasvatussuunn(6841)
https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointilautakunta/Kokous_20102022/Enontekion_kunnan_kulttuurikasvatussuunn(6841)
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54 § Jäsenten esille ottamat asiat 
 

- Ulla Keinovaara otti esille Enontekiön Sanomissa olleen kolumnin ”Niin nuoriso 
vastaa kuin huudetaan”. Kolumnissa toivottiin nuorisolle lisää tapahtumia. 
Vammaisneuvosto keskusteli asiasta ja totesi, että myös vammaista nuorisoa 
on eikä heitä tulisi erottaa ns. terveestä nuorisosta.  Nousi esiin kysymys: ”Mi-
ten voisimme edistää nuorison asiaa?”.  Otetaan asia käsittelyyn seuraavassa 
kokouksessa.  
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55 § Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen  
 

 Seuraava vammaisneuvoston kokous on 19.1.2023 klo 12.00.  
 

Seuraava kunnanvaltuuston kokous on 9.11.2022 klo 14.00. Vammaisneuvoston edus-
tajana kokouksessa on Jari Stoor.  

 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.   
 


