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Enontekiön kunnan vammaisneuvosto ilmaisee huolensa vammaisten tulkkitilanteesta ja tulkkauspalvelun 
saatavuudesta pohjoisella alueella. Vammaisten tulkkipalvelut on kilpailutettu ja uudet palveluntuottajat 
aloittivat toimintansa 1.4.2021. ”Arviointi Kelan hankintamenettelystä vammaisten henkilöiden 
tulkkauspalveluissa” (stm.fi) mukaan hankintojen kilpailutuksen tavoitteena on huomioida asiakkaiden 
yksilölliset tarpeet paremmin ja varmistaa palvelun parempi saatavuus eri asiakasryhmille koko maassa. 
  
Tulkkauspalveluita käyttävä vammaisneuvoston jäsen oli huolissaan tilanteesta kuultuaan kilpailutuksen 
tuloksen, minkä perusteella Enontekiötä lähinnä olevat palveluntuottajat pohjoisella alueella ovat Oulussa. 
Hän epäili, tuleeko saamaan tarvitsemaansa kirjoitustulkkauksen lähitulkkia pitkän välimatkan vuoksi. 
Aiemmin Enontekiölle on tullut tulkki Rovaniemeltä. Henkilön huoli osoittautui aiheelliseksi, kun hänelle 
ilmoitettiin, että hänelle ei ole tarjota tulkkausta seuraavaan vammaisneuvoston kokoukseen 8.4.2021.  
 
Enontekiön kunnan vammaisneuvosto on täten joutunut siirtämään kokousta, koska kaikilla jäsenillä ei ole 
ollut yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua kokoukseen. Kokouksen uusi päivämäärä on 28.4.2021. 
 
Vammaisella henkilöllä on lakiin perustuva oikeus saada tulkkauspalvelua (Laki vammaisten henkilöiden 
tulkkauspalvelusta 133 / 2010). Tulkkipalvelun tarkoituksena on mahdollistaa vammaisen henkilön osallisuus 
ja osallistuminen yhdenvertaisesti.  
 
Kela on vastannut Enontekiön vammaisneuvoston tulkkipalvelun saatavuutta koskevaan kyselyyn, että heillä 
on ns. lisäostoehto kirjoitustulkkaukseen ainoastaan Tulkkaus Trilogilta, jos muiden palveluntuottajien tulkit 
eivät ole käytössä. Enontekiön kunnan vammaisneuvosto pyytää, että Kela toimisi joustavasti 
kirjoitustulkkien hankinnassa. Enontekiön vammaisneuvoston kokouksissa on aiemmin ollut kirjoitustulkki 
Valkea vasa-yrityksestä. Kyseinen yhteistyö on ollut toimiva ja varma eli käytännössä toteutunut siten, että 
tulkeista toinen on toiminut lähitulkkina ja toinen tulkki etänä Oulusta toisesta yrityksestä. Kela ei ole antanut 
tulkkia tarvitsevalle henkilölle perustelua siitä, miksi Valkea vasa –yrityksen tulkkauspalvelua ei olisi 
mahdollista saada palveluntuottajaksi jatkossakin.  
 
Enontekiön kunnan vammaisneuvosto pyytää Kelaa ottamaan huomioon pohjoisen alueen erityispiirteet 
(esimerkiksi pitkät välimatkat) tulkkipalvelun hankinnassa. Tietojemme mukaan ongelma on sama sekä 
pohjoisella että itäisellä hankinta-alueella.  
 
Enontekiön kunnan vammaisneuvosto edellyttää, että Kela järjestää tulkkipalvelut lain mukaisella tavalla 
siten, että ne tosiasiallisesti pystytään järjestämään riippumatta henkilön asuinpaikasta. 
 
 
Ystävällisin terveisin,  
Enontekiön vammaisneuvosto 
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