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Vammaisneuvosto 14 § Kehitysvammaisten ihmisten tilanne Enontekiöllä  
 
Päätös: 
Ehdotuksen mukaan. Lisäksi esitetään hyvinvointilautakunnalle työosuusrahan tason tarkista-
mista. 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. Keskus-
telun kuluessa esitettiin, että kunta selvittäisi voisiko kunta korottaa työosuusrahaa tai sub-
jentoida 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. Vam-
maisneuvosto antaa lausunnon: Toimintakeskus Hyrylälle tulee järjestää toimivat tilat vastai-
suudessakin. Sosiaalitoimen henkilöstöjärjestelyissä on huomioitava kehitysvammaisten eri-
tyishuollon vaatimien voimavarojen turvaaminen. Vammaisneuvosto pitäisi suotavana, että 
eri tahot järjestävät kaikille avointa harrastus-ja kulttuuritoimintaa, johon myös kehitysvam-
maiset voivat osallistua.  Tukihenkilö-ja ystävätoiminnan saaminen paikkakunnalle olisi toivot-
tavaa.  
 
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. 
 
Enontekiöllä on kunnan sosiaalitoimen viranhaltija päättänyt ottaa kehitysvammaisten erityis-
huollon piiriin 21 enontekiöläistä. Heistä 6 henkilöä on alle 18-vuotiaita ja aikuisia on 15 hen-
kilöä.  Erityishuollon piiriin ottaminen tapahtuu yleensä Kolpeneen palvelukeskuksen kun-
tayhtymän tutkimusjakson perusteella tekemän suosituksen perusteella. Jos epäillään kehi-
tysvammaa, lapsi lähetetään yleensä Lapin keskussairaalaan tutkimuksiin, josta ohjataan tar-
vittaessa Kolpeneen palvelukeskuksen tutkimukseen. Erityishuollon piiriin otetulle tulee kun-
nan 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 Kol-
peneen tutkimus-ja kuntoutusjaksoilla vuosittain tai harvemmin. Aikuisten osalta yleensä ter-
veyskeskuslääkäri 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 mu-
kaisessa päivätoiminnassa. Toimintakeskus Hyrylässä päivä-ja työtoimintaa järjestetään, 
loma-aikoja lukuun ottamatta, klo 9.00-14.00 välisenä aikana. Toimintakeskuksessa työsken-
telee yksi täysiaikainen ohjaaja ja yksi 90 % ohjaaja ja 80 % avustaja.  
 
Toimintakeskus Hyrylällä on toimitilat kyläkeskuksessa Hetassa kunnan omistamissa liiketi-
loissa 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 sel-
vitelty. Peruskorjauksen pitäisi olla niin mittava, että vaihtoehtona on harkittu kerrostalon 
purkua. Kunnassa on aikataulutettu, että kerrostaloasia päätetään, kun ikäihmisten palvelu-
asumisesta on tehty päätökset. Hyrylä kuitenkin tarvitsee tilat vastaisuudessakin kävelyetäi-
syydellä 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 mu-
kaan.  
 
Kun työtoiminta järjestetään niin että palkkaa ei makseta ja asiakas saa toimeentulonsa eläk-
keestä, ei kerry työeläkettä eikä sairausaikaista sosiaaliturvaa. Kehitysvammaisten henkilöi-
den osallistumista työsuhteessa työelämään on pyritty valtakunnallisesti edistämään mutta 
Enontekiöllä asia ei ole edennyt, kun meillä on pieniä työyhteisöjä joissa ei ole sopivia työteh-
täviä 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. satelliitti-asiakkaille.  
 
Vanhempiensa tai sukulaistensa kanssa asuvat kehitysvammaiset ovat yleensä omaishoidon-
tuen piirissä. Lakisääteisten vapaapäivien järjestäminen on ollut ongelmallista. Vapaapäivien 
aikaista huolenpito on hankittu Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymältä. Joidenkin koh-
dalla 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 säi-
lyttävää, tekemistä.  
 
Lasten kohdalla tarvitaan usein kuntoutusohjausta lapselle tai nuorelle itselleen, vanhemmille 
ja lähiympäristölle. V.2018 saakka kunnassa oli erityislastentarhanopettajan-kuntoutusohjaa-
jan toimi. Kunta järjesti itse kuntoutusohjauksen. Erityislastentarhanopettaja-kuntoutusoh-
jaaja 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 kuntayhty-
män Kittilään sijoitetulta kuntoutusohjaajalta, joka käy Enontekiöllä noin kerran viikossa. 
Myös yksityiseltä yritykseltä on ostettu kuntoutusohjausta. Kunnan huolenpito kehitysvam-
maisten lasten asioiden hoitumisesta on heikentynyt, kun kuntoutusohjaajan toimi lakkautet-
tiin.  
 



Vuoteen 2014 erityishuollon piirissä olevien asiakkaiden palveluista vastasi Toimintakeskuk-
sen virkasuhteinen ohjaaja. Ohjaajalle oli delegoitu päätösvalta kehitysvammahuoltoa koske-
vissa asioissa. V.2014 virka lakkautettiin ja korvattiin osa-aikaisella ohjaajan työsopimussuh-
teisella tehtävällä. Järjestely vähensi kunnan menoja, mitä edellytettiin. Erityishuoltoa koske-
vat viranomaistehtävät siirtyivät sosiaalisihteeri-lastenvalvojalle/perusturvajohtajalle. Peru-
turvajohtaja ei ole kyennyt tarkistamaan   

 
palvelusuunnitelmia sovituin välein. Asiakkaiden ja heidän omaistensa kanssa ei riittävästi pi-
tämään yhteyttä. Tilanteeseen piti tuoda parannusta v. 2018 sosiaalityöntekijä-koulukuraat-
torin virka mutta sitä ei saatu täytettyä alkuperäisen päätöksen mukaisesti.  Uusi v. 2014 voi-
maan tullut Sosiaalihuoltolaki edellyttää, että kehitysvammaisen henkilön palvelutarpeen ar-
vioinnista ja hänen palvelujensa suunnittelusta vastaa sosiaalityöntekijän ammatin laillistuk-
sen 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 tilai-
suuksia 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 ”kun-
takummina”. 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 Enonte-
kiöllä. 
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