
ENONTEKIÖN KUNTA   PÖYTÄKIRJA    

Vammaisneuvosto 

 

Kokousaika  16.5.2019 klo 12.00 – 15.50 

 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 

 

 

Saapuvilla Birgitta Eira  pj 

olleen jäsenet    Mika Heikura                j 

          Timo Leppäjärvi             j 

          Maarit Rinne                j 

          Heidi Risto                 j  

          Jari Stoor                  j 

             Virpi Labba                 j 

          Satu-Marja Eira-Keskitalo   varaj 

                  Riitta Vieltojärvi          varaj 

 

Jari Rantapelkonen         kunnanjohtaja 

           

   

   

Muut saapuvilla   Annikki Kallioniemi esitt./ pöytäk.pitäjä 

olleet            Miia Ahlholm           vanhustenhuollon     

     palvelupäällikkö  

11 §-14 § 

Jenni Tapionlinna hanketyöntekijä 12 § 

Tiina Aaltonen             hanketyöntekijä 12 §

  

   

 

Asiat  11 § - 17 § 

 

 

 

 

Pöytäkirjan Birgitta Eira  Annikki Kallioniemi 

allekirjoitus puheenjohtaja  esitt./ pöytäk.pitäjä 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan  

tarkastus  Satu-Marja Eira-Keskitalo Riitta Vieltojärvi 

   

   

 

 

Pöytäkirja on  Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi 

nähtävänä   

 

   



ENONTEKIÖN KUNTA              Päivämäärä                       Sivu 

Vammaisneuvosto      _______ _16.5.2019_________________ 2 

Ltk            Khall          Kvalt      Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa: 
             

____  ____   ____ 

pj    pkt    pkt                                     Enontekiöllä ____/____ 2019 

        

                                                     

                                    

ASIALISTA: 

11 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 

12 § Väärtipäivien 2019 tilaisuus   

13 § Esteettömyys Enontekiöllä 

14 § Kehitysvammaisten ihmisten tilanne Enontekiöllä  

15 § Vammaisneuvoston edustajan nimeäminen edustajalle  

     hyvinvointilautakunnan kokouksiin 

16 § Jäsenten esille ottamat asiat 

17 § Tiedoksi merkittävät asiat 
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Vammaisneuvosto 11 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 

 

Päätös: 

Esityksen mukaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu-Marja 

Eira-Keskitalo ja Riitta Vieltojärvi.  

  

Päätösehdotus:  

Vammaisneuvoston puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi ja päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi 

vammaisneuvoston jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. 

Edelleen vammaisneuvosto päättää hyväksyä tämän kokouksen 

työjärjestyksen. 

 

Ensimmäisessä kokouksessa jäsenet ilmoittavat yhteystietonsa.  

Sovitaan kokousmateriaalin toimittamistavasta.  

 

Selostus: 

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on 

päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

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 nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, 

pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi 

valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee 

myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien 

valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi 

osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta 

esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen 

päättymiseen saakka. 
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Vammaisneuvosto 12 § Väärtipäivien 2019 tilaisuus   

 

Päätös: 

Vammaisneuvoston ideat esitetään Väärtipäivien 

järjestämistyöryhmälle.  

 

Perjantain kyytikokeilu liittyen kotiseutumuseon piknikiin. ”Hop in 

–hop out ”-kyyti esim. Sopulikujan postilaatikoilta, Erämaan kodan 

pihan, Rantakokon, kunnanviraston kautta kotiseutumuseolle.  

Perjantai-iltapäivällä mielenterveysasioita Balanssi ry:n 

kokemusasiantuntijoiden johdattelemana n. klo 17.00 -19.00. Aiheena 

esim. masennus ja psykoosi-kokemukset. Mahdollisesti lisänä 

paikallisia kokemuksia. Tarkistetaan striimauksen mahdollisuus 

kylille. 

Kylätilaisuuksista sovitaan Balanssi ry:n kyläyhdistyksen ja muiden 

kylällä toimivien yhdistysten kanssa.  Kyläyhdistysten tilaisuuksien 

organisointi kokeiluna jäisi ”Yhdessä toimien” hankkeen 

työntekijöille. 

Kylien ja tilaisuuden tarjoilu maksetaan vammaisneuvoston 

käyttövaroista 100 € /tilaisuus niissä kylissä joissa seurataan 

tilaisuutta etäyhteyden kautta; Kilpisjärvi, Karesuvanto, 

Peltovuoma.  Balanssi ry:n puheenvuoron käyttäjille voidaan maksaa 

kohtuullinen palkkio samoin matkakulut kunnan matkustussäännön 

mukaan.  

Lauantain torille kutsutaan vammaisjärjestöjä. 

Aspa-säätiön Digi-kavereille tarjotaan näkyvyyttä torille.  

Kuljetus järjestetään lauantain Väärti-torille. Kuljetuksen 

järjestämisessä pyritään yhteistyöhön muiden kunnan toimijoiden 

kanssa, esim. vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston.    

Levähdys- ja päiväunipaikka.  

 

Käsittely: 

Ohjelman välittäminen etäyhteydellä kyläkouluille. Vammaisneuvosto  

tarjoaisi kahvit. Kylätilaisuudet järjestettäisiin tiiviissä 

yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa.  Keskusteltiin että perjantain 

teemana olisi mielenterveysasiat Balanssi ry:n 

kokemusasiantuntijoiden johdattelemana. Tilaisuus voisi olla 

kunnanhallituksen avoimen kokouksen jälkeen.  Lauantain torille 

yritetään saada vammaisjärjestöjä, esim. Elo ry., Lapin 

näkövammaiset, ADHD ja Asperger-yhdistys jne.  esittäytymään. 

Pyritään yhteistyön SámiSoster ry:n Virta-piirien kanssa ikään 

liittyvän toimintakyvyn merkeissä. Enontekiön Sanomille 

esitettäisiin, että se tekisi jutun kylien osallisuuden 

konkretisoitumisesta.  

Oltiin sitä mieltä, että kuljetus voisi olla lauantaiksi. 

Kotiseutumuseon piknikille esitetään, että kokeiltaisiin 

kimppakyydin järjestämistä, tyyliin ”liftaa kunnan autoon ” tai 

muilla tarkoituksenmukaisilla tavoilla ”pop up ” – kyyti.  
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Esitetään kyläyhdistyksille, että ne voisivat kutsua SPR:n 

vapaaehtoisia tai mielenterveyshoitajia tilaisuuteen.  

 

Tiina Aaltonen ja Jenni Tapionlinna poistuivat kokouksesta asian 

käsittelyn jälkeen klo 15.00.  

 

Ehdotus: 

Hanketyöntekijät Jenni Tapionlinna ja Tiina Aaltonen esittäytyvät. 

Vammaisneuvosto keskustelee tilaisuuden järjestämisestä. 

Väärtipäivien suunnittelutyöryhmän sihteeriksi nimetään Annikki 

Kallioniemen tilalle sihteeriksi Jenni Tapionlinna, varalla Tiina 

Aaltonen.   

 

Selostus: 

”Yhdessä toimien – Osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia 

saamelaisalueelle ”- hankkeen työntekijät Jenni Tapionlinna ja Tiina 

Aaltonen ovat lupautuneet avustamaan tapahtuman järjestämisessä. 

Jenni Tapionlinna ja Tiina Aaltonen ovat lupautuneet tulemaan 

kokoukseen esittäytymään ja keskustelemaan tilaisuuden 

järjestämisestä.  

    

Vammaisneuvosto on päättänyt järjestää vuoden 2019 Väärtipäivien 

30.8.-1.9.2019, yhteydessä vammaisuuteen ja esteettömyyteen 

liittyvän tilaisuuden työnimellä ”energinen ja esteetön Enontekiö”. 

Tilaisuutta suunnittelevaan työryhmään on vammaisneuvosto nimennyt 

Mika Heikuran ja Jari Stoorin. Vammaisneuvoston puheenjohtaja 

Birgitta Eira ja varapuheenjohtaja Heidi Risto osallistuvat 

työryhmän työskentelyyn. Työryhmän sihteeriksi on nimetty Annikki 

Kallioniemi. Vammaisneuvosto on päättänyt järjestää tilaisuuteen 

kuljetuksen. Tilaisuuden ja kuljetuksen järjestämiseen 

vammaisneuvosto on määrärahansa käyttösuunnitelmassa varautunut.  

 

Vammaisneuvosto on nimennyt koko kunnan Väärtipäiviä suunnittelevaan 

työryhmään edustajakseen Mika Heikuran.  

 

Tiedoksi:  

Khall, Vanhusneuvosto, Nuorisovaltuusto,  

Väärtipäivien järjestelytoimikunta / Sirpa Mannela 

Hyvinvointilautakunta  

Yhdessä toimien –hanke, hanketyöntekijät Tiina Aaltonen ja  

Jenni Tapionlinna.  
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Vammaisneuvosto 13 § Esteettömyys Enontekiöllä 

 

Päätös: 

1. Valmistellaan tulkkipalvelujen toimimattomuudesta lausunto joka 

toimitetaan Kansaneläkelaitokselle, hyvinvointilautakunnalle ja 

kunnanhallitukselle. Kunnan edunvalvonnassa tulee huomioida 

edunvalvonta tulkkauskysymyksissä.  

Vammaisneuvosto vaatii, että tulkkipalvelut järjestetään lain 

edellyttämällä tavalla myös Enontekiöllä.  

2.Levähdyspenkkien osalta ehdotuksen mukaan.   

3.Joukkoliikenteen osalta ehdotuksen mukaan seuraavalla lisäyksellä: 

kunnan tulisi huolehtia kesäaikaisesta yhteydestä Rovaniemelle esim. 

kutsutaksiyhteydellä Muonioon.  

4. Lumityöt Enontekiön aluetta peittää suurimman osan vuotta 

lumipeite.  Kunnan tulee edelleen huomioida vammaisten henkilöiden 

tarpeet lumityötarjousten pyynnössä. Mm. vammaisten henkilöiden 

asuntojen sisäänkäyntien lumityöt tulee sisällyttää tarjouspyyntöön. 

Ely-keskuksen hoitamien tiealueiden hoidossa tulee huomioida 

vammaisten henkilöiden tarpeet. Heikkonäköisten osalta tulee tien 

reuna merkitä niin että tiealue on heikkonäköisen helppo hahmottaa.  

Lausunto annetaan Ely-keskukselle ja kunnan tekniselle toimelle. 

 

Esteettömyys ei toteudu sisäänkäyntien yhteydessä, kun koneellisti 

tehty lumityö ei puhdista lunta sisäänkäyntien edestä.  

Vammaisneuvosto esittää, että kunta selvittäisi kotona asumisen 

lumitöiden teettämisen kunnan ostopalveluna päätetyt kriteerit 

täyttäville henkilöille, jotka itse eivät pysty lumitöitä tekemään. 

 

5.Hetan kyläkeskuksen kehittämisen kokonaissuunnitelma  

Hetan kyläkeskuksen kehittämisestä pitäisi laatia kunnan johdolla 

kokonaissuunnitelma jossa huomioidaan vammaisten henkilöiden tarpeet 

esimerkiksi kyläkeskuksen jalankulkujärjestelyissä.  

Vammaisneuvosto toteaa, että kunnan rakennusten ja 

rakennushankkeiden osalta tulisi huomioida esteettömyys koko 

kunnassa ja kaikissa kunnan rakennuksista.  

Julkisiin tiloihin tulisi olla sähköovi. Tulisi huomioida 

esteettömyys äänestyspaikoissa, terveysasemalla ja Virtu-pisteissä. 

 

6. Metsähallituksen kanssa yhteistyössä tulisi kehittää 

esteettömyyttä luontopolkujen ja lintutornien suhteen. Kunto-ja 

luontopolkujen varrella tulisi olla levähdyspaikkoja.  

Jyppyrän alueella tulisi olla liikuntarajoitteisille soveltuvat 

portaat ja esteettömyys tulisi huomioida Jyppyrän aluetta 

kehitettäessä.   

 

Vammaisneuvosto pyytää tiedot siitä, miten vammaisneuvoston 

esitykset ovat edenneet.  
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Käsittely:  

Ennen asian käsittelyä vammaisneuvosto piti lyhyen tauon. 

Puheenjohtaja totesi, että kokous jatkuu tauon jälkeen entisellä 

kokoonpanolla. 

 

Vammaisneuvoston jäsen ei päässyt kokoukseen koska tulkkaus ei 

järjestynyt. Keskusteltiin tulkkipalvelujen toimimattomuudesta. 

Todettiin, että tilanne on lain vastainen. Vammaisen henkilön 

osallisuus ei mahdollistu lain tarkoittamalla tavalla.  

 

Keskusteltiin Kelan myös etuuskäytännön kohtuuttomuuksista. 

 

Keskustelun aikana todettiin, että levähdyspenkkiasiaa ei kunnassa 

ole vastuutettu kenellekään. Vammaisneuvoston tulisi saada vastaus 

tekemiinsä ehdotuksiin.  

 

Ehdotus: 

Vammaisneuvosto päättää lausua seuraavaa: 

1. Tulkkipalvelut Vammaisten henkilöiden lakisääteinen oikeus 

tulkkipalveluihin on saatava toimimaan Enontekiöllä.  Lausunto 

annetaan Kansaneläkelaitokselle joka järjestää tulkkipalvelut.  

2. Hetan levähdyspenkit. Kuntakeskus Hetassa tulee kunnan huomioida 

vammaiset henkilöt niin että keskeisten asiointireittien varrelle 

asetetaan levähdyspenkit ilman eri pyyntöä heti, kun penkkien käyttö 

on tarpeellista keliolosuhteiden vuoksi. Levähdyspenkeistä 

huolehtimiseen tulee nimetä vastuuviranhaltija /työntekijä.  

Lausunto annetaan Enontekiön kunnan kunnanhallitukselle, 

elinvoimalautakunnalle ja kunnan tekniselle toimelle.  

3. Julkinen liikenne ja saavutettavuus, tulee nähdä elinvoima-

kysymyksen lisäksi myös kuntalaisten hyvinvoinnin osatekijänä.  

Kunnan tulisi terävöittää julkisen liikenteen järjestämistä koskevaa 

edunvalvontaansa. Kunnan itse maksama liikenne ja kunnassa oleva 

julkinen liikenne, tulisi olla helposti käytettävissä.  Tarjoukset 

pitäisi pyytää niin että koululaiskuljetuskyytiin pääsee, jos tilaa 

on.  Lentokenttäkuljetuksista (Ely) pitäisi olla tietoa helposti 

saatavissa, myös muille kuin lentomatkustajille, jos liikenne myös 

muiden käytettävissä.  Aikataulut ja käyttöön liittyvät tiedot 

pitäisi saada helposti. Kunnan liikenneolojen kokonaisuuden 

koordinoinnille tulisi nimetä vastaava viranhaltija/ työntekijä ja 

aiemmin toiminut liikennetyöryhmä tulisi elvyttää.  

Lausunto annetaan kunnanhallitukselle ja kunnan kehitysjohtajalle ja 

toimisto-ja tapahtumasihteerille.  

4. Lumityöt Enontekiön aluetta peittää suurimman osan vuotta 

lumipeite.  Kunnan tulee edelleen huomioida vammaisten henkilöiden 

tarpeet lumityötarjousten pyynnössä. Mm. vammaisten henkilöiden 

asuntojen sisäänkäyntien lumityöt tulee sisällyttää tarjouspyyntöön. 

Ely-keskuksen hoitamien tiealueiden hoidossa tulee huomioida 
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vammaisten henkilöiden tarpeet. Heikkonäköisten osalta tulee tien 

reuna merkitä niin että tiealue on heikkonäköisen helppo hahmottaa.  

Lausunto annetaan Ely-keskukselle ja kunnan tekniselle toimelle. 

5. Hetan kyläkeskuksen kehittämisen kokonaissuunnitelma  

Hetan kyläkeskuksen kehittämisestä pitäisi laatia kunnan johdolla 

kokonaissuunnitelma jossa huomioidaan vammaisten henkilöiden tarpeet 

esimerkiksi kyläkeskuksen jalankulkujärjestelyissä.  

 

Selostus:  

Vammaisneuvosto on päättänyt 13.12.2018 tekemässään 

vuosisuunnitelmassa keskustella tässä kokouksessa esteettömyydestä. 

Ehdotukseen on koottu ajankohtaisia vammaisneuvostossa esillä 

olleita, ajankohtaisia teemoja.   

 

Tiedoksi: 

kunnanhallitus, elinvoima-ja hyvinvointilautakunnat, 

Kansaneläkelaitos, Metsähallitus, Ely-keskus 
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Vammaisneuvosto 14 § Kehitysvammaisten ihmisten tilanne Enontekiöllä  

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Lisäksi esitetään hyvinvointilautakunnalle 

työosuusrahan tason tarkistamista. 

 

Kunnan henkilöstöstrategiassa tulisi huomioida, että henkilöstön 

määrä on riittävä ja henkilöstöllä on riittävä pätevyys, jotta 

kehitysvammahuollossa lain mukaiset palvelut tulisi turvattua. 

 

Käsittely: 

Keskustelussa pidettiin suotavana palkkasuhteessa työskentelyä. 

Asiaa tulisi kehittää. 

Keskustelun kuluessa esitettiin, että kunta selvittäisi voisiko 

kunta korottaa työosuusrahaa tai subjentoida ruokailua.  

 

Huolta kannettiin henkilöstön riittävyydestä. Kunnalla tulisi olla 

riittävästi ja päätöksenteko tulisi olla lähellä asiakasta.   

 

Miia Ahlholm poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 15.40. 

 

Ehdotus: 

Vammaisneuvosto keskustelee kehitysvammaisten ihmisten tilanteesta 

Enontekiöllä.  

Vammaisneuvosto antaa lausunnon:  

Toimintakeskus Hyrylälle tulee järjestää toimivat tilat 

vastaisuudessakin. Sosiaalitoimen henkilöstöjärjestelyissä on 

huomioitava kehitysvammaisten erityishuollon vaatimien voimavarojen 

turvaaminen. Vammaisneuvosto pitäisi suotavana, että eri tahot 

järjestävät kaikille avointa harrastus-ja kulttuuritoimintaa, johon 

myös kehitysvammaiset voivat osallistua.  Tukihenkilö-ja 

ystävätoiminnan saaminen paikkakunnalle olisi toivottavaa.  

 

Selostus (perusturvajohtaja, vammaisneuvoston sihteeri): 

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) mukaan 

kehitysvammahuollon piiriin on päässyt, jos henkilön kehitys tai 

henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäiseen tai 

kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi.  

Lakiin on tullut 2016 muutoksia joissa on korostettu 

kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta mm. oikeutta 

vaikuttaa palveluihin. Henkilöstön tulee tukea kehitysvammaisen 

itsemääräämisoikeutta.  

 

Vammaispalvelulaki ja Laki kehitysvammaisten erityishuollosta on 

tarkoitus korvata uudella Vammaispalvelulailla.  Lakiesitys raukesi 

viime eduskuntakaudella ja voimassa on edelleen kaksi erillistä 

lakia. 
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Enontekiöllä on kunnan sosiaalitoimen viranhaltija päättänyt ottaa 

kehitysvammaisten erityishuollon piiriin 21 enontekiöläistä. Heistä 

6 henkilöä on alle 18-vuotiaita ja aikuisia on 15 henkilöä.  

Erityishuollon piiriin ottaminen tapahtuu yleensä Kolpeneen 

palvelukeskuksen kuntayhtymän tutkimusjakson perusteella tekemän 

suosituksen perusteella. Jos epäillään kehitysvammaa, lapsi 

lähetetään yleensä Lapin keskussairaalaan tutkimuksiin, josta 

ohjataan tarvittaessa Kolpeneen palvelukeskuksen tutkimukseen. 

Erityishuollon piiriin otetulle tulee kunnan viranhaltijan tehdä 

erityishuolto-ohjelma. Ohjelmaan kirjataan palvelusuunnitelmassa 

sovitut palvelut ja niiden toteuttamistapa.  Ohjelma sitoo kuntaa. 

 

Lasten ja nuorten osalta Kolpene vastaa kuntoutussuunnittelusta. 

Lapset ja nuoret käyvät Kolpeneen tutkimus-ja kuntoutusjaksoilla 

vuosittain tai harvemmin. Aikuisten osalta yleensä 

terveyskeskuslääkäri vastaa kuntoutussuunnitelmasta, mutta 

tarvittaessa voidaan myös aikuinen lähettää Kolpeneelle tutkimukseen 

tai kuntoutukseen. 

 

Kehitysvammaiset aikuiset ovat yleensä työkyvyttömyyseläkkeellä. He 

käyvät Toimintakeskus Hyrylässä vanhan Sosiaalihuoltolain mukaisessa 

työtoiminnassa tai Vammaispalvelulain mukaisessa päivätoiminnassa. 

Toimintakeskus Hyrylässä päivä-ja työtoimintaa järjestetään, loma-

aikoja lukuun ottamatta, klo 9.00- 14.00 välisenä aikana. 

Toimintakeskuksessa työskentelee yksi täysiaikainen ohjaaja ja yksi 

90 % ohjaaja ja 80 % avustaja.  

 

Toimintakeskus Hyrylällä on toimitilat kyläkeskuksessa Hetassa 

kunnan omistamissa liiketiloissa kerrostalon päässä. Osa tiloista on 

vuokrattu kunnan omistamalta kiinteistöyhtiöltä. Tilat ovat toimivat 

ja niissä on huomioitu mm. kuulo-ja näkövammaisten tarpeet. 

Kerrostalo on kuitenkin huonokuntoinen ja peruskorjaus on tarpeen. 

Kerrostalon korjaustarvetta on selvitelty. Peruskorjauksen pitäisi 

olla niin mittava, että vaihtoehtona on harkittu kerrostalon purkua. 

Kunnassa on aikataulutettu, että kerrostaloasia päätetään, kun 

ikäihmisten palveluasumisesta on tehty päätökset. Hyrylä kuitenkin 

tarvitsee tilat vastaisuudessakin kävelyetäisyydellä ASPA-koti 

Riekonmarjasta.  On huomioitava, että Hyrylän toiminta on 

lähiympäristöä ja kyläkuvaa elävöittävää ja siten lisäämässä 

kyläkeskuksen kiinnostavuutta, minkä kunta voi voimavarana 

huomioida.  

 

Toimintakeskuksen asiakkaille maksetaan työosuusrahaa 2-8 € 

/päivässä työtehtävien mukaan.  

 

Kun työtoiminta järjestetään niin että palkkaa ei makseta ja asiakas 

saa toimeentulonsa eläkkeestä, ei kerry työeläkettä eikä 

sairausaikaista sosiaaliturvaa. Kehitysvammaisten henkilöiden 
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osallistumista työsuhteessa työelämään on pyritty valtakunnallisesti 

edistämään mutta Enontekiöllä asia ei ole edennyt, kun meillä on 

pieniä työyhteisöjä joissa ei ole sopivia työtehtäviä eikä riittävää 

tukea osatyökykyiselle henkilölle.  

 

 

Palveluasumisen kunta hankkii ostopalveluna ASPA Palvelut Oy:n ASPA-

koti Riekonmarjasta. Asumisyksikössä on 7 asuntoa ja lisäksi 

palveluja annetaan kehitysvammaisten vuokra-tai omistusasuntoihin 

Hetan kylällä ns. sateliitti-asiakkaille. 

 

Vanhempiensa tai sukulaistensa kanssa asuvat kehitysvammaiset ovat 

yleensä omaishoidontuen piirissä. Lakisääteisten vapaapäivien 

järjestäminen on ollut ongelmallista. Vapaapäivien aikaista 

huolenpito on hankittu Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymältä. 

Joidenkin kohdalla on onnistuttu sopimaan tukiperhetoiminnasta tai 

läheislomituksesta. ASPA Palvelut Oy:ltä on hankittu omaishoidontuen 

lomitusta klo 7-21 välisenä aikana. Tukiperhetoimintaa ja perhehoito 

mahdollisuutta paikkakunnalla on kaivattu, mutta tukiperheitä ja 

perhehoitajia ei ole saatu tarpeeksi toimeksiantosuhteeseen.  

 

Voidaan mielestäni todeta, että kehitysvammaisten aikuisten tilanne 

on arjen palvelujen osalta hyvä. Asumiseen saa riittävästi tukea ja 

on mielekästä, toimintakykyä edistävää ja säilyttävää, tekemistä.  

 

Lasten kohdalla tarvitaan usein kuntoutusohjausta lapselle tai 

nuorelle itselleen, vanhemmille ja lähiympäristölle. V.2018 saakka 

kunnassa oli erityislastentarhanopettajan-kuntoutusohjaajan toimi. 

Kunta järjesti itse kuntoutusohjauksen. Erityislastentarhanopettaja-

kuntoutusohjaaja toimi lasten osalta yhteystahona 

sosiaalitoimistossa vanhemmille ja palveluverkostolle ja huolehti 

siitä, että palvelusuunnitelmat ja erityishuolto-ohjelmat olivat 

ajan tasalla. Toimi lakkautettiin. Kuntoutusohjausta hankitaan 

nykyisin Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän Kittilään 

sijoitetulta kuntoutusohjaajalta, joka käy Enontekiöllä noin kerran 

viikossa. Myös yksityiseltä yritykseltä on ostettu 

kuntoutusohjausta. 

Kunnan huolenpito kehitysvammaisten lasten asioiden hoitumisesta on 

heikentynyt, kun kuntoutusohjaajan toimi lakkautettiin. 

 

Vuoteen 2014 erityishuollon piirissä olevien asiakkaiden palveluista 

vastasi Toimintakeskuksen virkasuhteinen ohjaaja. Ohjaajalle oli 

delegoitu päätösvalta kehitysvammahuoltoa koskevissa asioissa. 

V.2014 virka lakkautettiin ja korvattiin osa-aikaisella ohjaajan 

työsopimussuhteisella tehtävällä. Järjestely vähensi kunnan menoja, 

mitä edellytettiin. Erityishuoltoa koskevat viranomaistehtävät 

siirtyivät sosiaalisihteeri-lastenvalvojalle/perusturvajohtajalle. 

Peruturvajohtaja ei ole kyennyt tarkistamaan palvelusuunnitelmia 
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sovituin välein. Asiakkaiden ja heidän omaistensa kanssa ei 

riittävästi pitämään yhteyttä. Tilanteeseen piti tuoda parannusta v. 

2018 sosiaalityöntekijä-koulukuraattorin virka mutta sitä ei saatu 

täytettyä alkuperäisen päätöksen mukaisesti.  Uusi v.2014 voimaan 

tullut Sosiaalihuoltolaki edellyttää, että kehitysvammaisen henkilön 

palvelutarpeen arvioinnista ja hänen palvelujensa suunnittelusta 

vastaa sosiaalityöntekijän ammatin laillistuksen saanut 

viranhaltija. Sosiaalitoimen viranhaltijajärjestelyissä tulee 

huolehtia, että riittävät resurssit kehitysvammahuollon 

viranomaistoimintaan järjestetään kunnan sosiaalitoimeen.  

 

Vapaa-ajan vietto voi olla ongelmallista kehitysvammaiselle 

henkilölle ja yksinäisyys saattaa vaivata.  Jos henkilö on saanut 

suosituksen vapaa-ajan avustajasta, on sen sosiaalitoimisto pyrkinyt 

järjestämään avustajan, jos vain sopiva henkilö on käytettävissä.  

Olisi hyvä, jos on kaikille avoimia tilaisuuksia joihin myös 

kehitysvammaiset voivat osallistua. Tämmöisiä tilaisuuksia on 

ollutkin. Vapaaehtoistoiminta olisi tervetullutta; tarvittaisiin 

kuntoilukavereita ja ystävätoimintaa.  

 

Aiemmin Enontekiöllä on toiminut Kehitysvammaisten tukiyhdistys, 

mutta tämän yhdistyksen toiminta on päättynyt.  Paikkakunnalla 

toimii Erityislasten Omaiset ry. jolla on aluetyöntekijä Tunturi-

Lapin alueella. Erityislastentarhanopettaja-kuntoutusohjaaja toimi 

yhdistyksen ”kuntakummina”. Nyt yhdistyksellä ole kuntakummia. 

Kittilässä toimii tukiyhdistys, joka on käynyt esittelemässä 

toimintaansa enontekiöläisille. Ei ole tiedossani, että 

enontekiöläisiä toimisi Kittilän yhdistyksessä.  

Me itse ry:ssä kehitysvammaiset ihmiset päättävät itse 

toiminnastaan. Yhdistys puolustaa kehitysvammaisten ihmisoikeuksia. 

Yhdistyksellä ei ole toimintaa Enontekiöllä.  
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Vammaisneuvosto 15 § Vammaisneuvoston edustajan nimeäminen 

edustajalle hyvinvointilautakunnan kokouksiin  

 

Päätös: 

Vammaisneuvoston edustajaksi hyvinvointilautakunnan kokouksiin  

valittiin yksimielisesti puheenjohtaja Birgitta Eira, varalle Jari 

Stoor. 

 

Ehdotus: 

Vammaisneuvosto nimeää jäsenensä ja tälle varajäsenen, edustajakseen 

kunnan hyvinvointilautakunnan kokouksiin. 

 

Selostus: 

Enontekiön hyvinvointilautakunta on päättänyt kutsua kokouksiinsa 

kunnan vaikuttajaelinten edustajat.  

Vammaisneuvosto ei ole nimennyt edustajaa. 

Hyvinvointilautakunta on lähettänyt kutsun ja esityslistan 

vammaisneuvoston puheenjohtajalle.  
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Vammaisneuvoston 16 § Jäsenten esille ottamat asiat 

 

Ei ollut. 

 

 

 

 

 

 

Vammaisneuvosto 17 § Tiedoksi merkittävät asiat 

 

Annikki Kallioniemi jää pois eläköitymisen ja lomien vuoksi 

vammaisneuvoston sihteerin tehtävistä . Kunnanhallitukselle on 

esitetty, että se nimeäisi vanhustenhuollon palvelupäällikön 

vammaisneuvoston sihteeriksi.  

 

Vammaisneuvosto kiittää Kallioniemeä ja toivottaa hyviä eläkepäiviä. 

 

 

--- 

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo klo 15.50.    

 

 

 

 

 

 

 


