
Sähköisen hyvinvointikertomuksen vastuutaho ja laatijat
Muonion kunnanvaltuusto päätti 14.12.2015 ottaa sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöön 1.1.2016 alkaen.
Sähköisen hyvinvointikertomuksen toteuttamisvastuu päätettiin osoittaa  kunnan Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
työryhmälle.  Sähköisen hyvinvointikertomuksen ohjausryhmäksi määriteltiin kunnan johtoryhmä.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä (2016)

Työryhmän puheenjohtaja

Kosti Hietala, valtuuston puheenjohtaja

Jäsenet

Raija Lehtimäki, kunnanhallituksen jäsen

Airi Sinikumpu, terveydenhoitaja

Elli Sarajärvi, terveydenhoitaja

Katri Rantakokko, kunnansihteeri

Paula Vilamaa, sivistystoimenjohtaja

Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja

Yrjö Perkkiö, järjestöedustaja

Kristiina Suninen, järjestöedustaja

Katariina Angeria, järjestöedustaja

Katri Puranen, järjestöedustaja

Sihteeri

Päivi Salminen, sosiaalijohtaja

Kunnan johtoryhmä  (2017)

Puheenjohtaja

         Lasse Peltonen, kunnanjohtaja

Jäsenet

       Matti Pinola, vs. hallintojohtaja

       Paula Vilamaa, sivistystoimen johtaja

       Juha-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja

       Päivi Salminen, sosiaalijohtaja

       Heikki Kauppinen, maaseutupäällikkö

       Merja Hietanen, taloussihteeri

      Elli Rauhala, toimistosihteeri, henkilöstön edustaja

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä kokoontui vuonna 2016 kolme kertaa, järjesti työpajan sähköisen
hyvinvointkertomuksen työkalun käyttämisestä ja aloitti hyvinvointikertomuksen työstämisen. Hyvinvointikertomus
saatettiin loppuun viranhaltijatyönä vuonna 2017. Lapin aluehallintoviraston ohjauskirjeen (9.1.2017) perusteella kuntien
tulee toimittaa laaja  hyvinvointikertomus aluehallintovirastoon vuoden 2017 loppuun mennessä.  
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1 HYVINVOINTIKERTOMUKSEN RAKENNE JA INDIKAATTORITIETO
Hyvinvointikertomus on otettu käyttöön 1.1.2016 alkaen. Kertomus painottuu indikaattoritiedon ja muun käytettävissä
olevan tiedon esittelyyn koska kertomusta käyttöön otettaessa ei ollut voimassaolevaa kuntastrategiaa tai  sähköiseen
hyvinvointikertomukseen asetettuna tavoitteita, joiden toteutumista kertomuksessa olisi voitu seurata. 

Sähköisessä hyvinvointikertomuksessa indikaattoreita on seurattu vuosijaksolta 2008- 2016. Taulukoissa Muonion tietoja
on verrattu koko Suomen, Lapin ja  lähikuntien, Enontekiön, Kolarin, Kittilän ja Pellon vastaaviin tietoihin. 

Indikaattoritiedon lisäksi on nostettu esiin joitakin tutkimuksia ja selvityksiä, joissa on käsitelty muoniolaisten hyvinvointia.
Kunnan omat ohjelmat ja suunnitelmat on esitelty erikseen niiltä osin kuin ne on toimitettu työryhmän käyttöön. 

Lopuksi on esitetyn aineiston pohjalta nostettu esiin niitä kuntalaisten hyvinvointiin liittyviä ilmiöitä ja tehtäviä, joihin vuonna
2017 alkaneella valtuustokaudella tulisi kiinnittää  kunnassa huomiota.
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INDIKAATTOREIDEN ANTAMA TIETO KEHITYKSESTÄ 2008-2016
Hyvinvointikertomus alkaa väestön hyvinvoinnin kehityksen tarkastelulla. Tarkastelu toteutetaan kansallisesti määriteltyjen
indikaattoreiden ja omien indikaattoritietojen avulla. Työvälineessä olevat indikaattorikokonaisuudet ovat seuraavat: 

Talous ja elinvoima

Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet 

Nuoret ja nuoret aikuiset 

Työikäiset 

Ikäihmiset 

Kaikki ikäryhmät

Seuraavassa on esitelty ryhmittäin keskeisiä perusindikaattoreita. Indikaattoritiedon avulla Muoniota on verrattu
naapurikuntiin Enontekiöön, Kittilään, Kolariin ja Pelloon sekä Lapin ja Suomen tietoihin silloin kun tieto on ollut
käytettävissä. Kaikkien indikaattoreiden osalta vertailutietoa ei ole saatavilla. Tarkastelussa tiedot on ryhmitelty
hyvinvointikertomuksessa käytetyllä  elinkaariajattelu-tyyppisellä tavalla. Lapset, varhaisnuoret, lapsiperheet on yhdistetty
nuorten ja nuorten aikuisten kanssa samaan ryhmään. Eniten indikaattoritetoa on tarjolla kuntalaisten  palvelukäytöstä ja
etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käytöstä, joten indikaattorien tuottama tieto väistämättä painottuu
palvelutietoon.

Vertailu on tehty vuosilta 2008-2016 tai niiltä vuosilta, joilta indikaattoritieto on ollut saatavissa.

Talous ja elinvoima

Huoltosuhde

Demografinen (tai väestöllinen) huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65-vuotta täyttänyttä on sataa 15 -
64-vuotiasta (työikäistä) kohti. Mitä enemmän on lapsia ja/tai eläkeikäisiä, sitä korkeampi huoltosuhteen arvo on. Nykyään
koko maassa huoltosuhde on 0,5 eli kahta työikäistä kohti on yksi huollettavan ikäinen. Väestöennusteiden mukaan
vuonna 2030 suhde koko maassa on jo yli 0,7 eli sataa työikäistä kohden huollettavan ikäisiä on (yli) 70. Suomen
väestörakenne siis vanhenee. Muonion kuten vertailualueidenkin huoltosuhde kasvaa väestön ikääntyessä.

Valtionosuudet % nettokustannuksista.

Indikaattori ilmaisee kunnan valtionosuudet % nettokustannuksista.

Suoraan tuloslaskelman valtionosuuserään sisältyvät käyttötalouden valtionosuudet ja -avustukset, jotka perustuvat
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yleiseen valtion ja kuntien väliseen kustannustenjakoon ja joilla ei ole käyttökorvauksen tai maksun luonnetta. Näitä
valtionosuuksia ovat laskennallisen järjestelmän mukaan määräytyvät sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet sekä
opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet sekä kuntien yleinen valtionosuus ja harkinnanvarainen rahoitusavustus.

Muoniossa valtionosuuksien %-osuus käyttötalouden nettokustannuksista on tarkastelujaksolla hiukan laskenut.

Vuosikate

Indikaattori ilmaisee kuntien vuosikatteen euroina asukasta kohti.
Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi
investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen
riittävyyttä. Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen
suuruinen. Muonion vuosikate laski vuodesta 2008 vuoteen 2013 asti, vuonna 2014  vuosikate parani mutta heikkeni
jälleen vuonna 2015.

Lainakanta, euroa/asukas

Muonio - Hyvinvointikertomus  2013 -  2016

Keskeneräinen 4/18



Indikaattori ilmaisee kunnan lainakannan asukasta kohti euroina.
Lainakanta määritellään: Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) kunnan/kuntayhtymän
taseesta. Kunnan tai kuntayhtymän lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Muonion lainakanta
euroa/asukas laski vuoteen 2010 asti, jolloin se kääntyi nousuun.

Lapsiperheet, % perheistä

Indikaattori ilmaisee lapsiperheiden osuuden prosentteina kaikista perheistä. Lapsiperheiksi luokitellaan perheet, joissa on
alle 18-vuotiaita lapsia. Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat henkilöt ja heidän lapsensa,
jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot ilman lapsia. Muonion lapsiperheiden  %-osuus perheistä
nousi hiukan vuoteen 2012 asti, jolloin osuus kääntyi  yhtäjaksoiseen laskuun.

Työttömien %-osuus työvoimasta

Indikaattori ilmaisee työttömien osuuden prosentteina työvoimasta.

Työttömänä pidetään työnhakijaa, joka ei ole työsuhteessa eikä työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitetulla tavalla työllisty
päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssään ja joka ei ole työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitettu päätoiminen
opiskelija.

Työttömänä pidetään myös työsuhteessa olevaa, joka on kokonaan lomautettu (03) tai jonka säännöllinen viikoittainen
työskentelyaika on alle 4 tuntia. Muoniossa työttömien osuus työvoimasta on kääntynyt nousuun vuoden 2012 jälkeen.
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Koutustaso

Indikaattori ilmaisee väestön koulutustason, joka on mitattu laskemalla perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman
koulutuksen keskimääräinen pituus henkeä kohti. Väestön koulutustasoa osoittava mittain kuvaa väestöryhmän
koulutustasoa koulutuspituudella. Esimerkiksi koulutustasoluku 246 osoittaa, että teoreettinen koulutusaika henkeä kohti
on 2,5 vuotta peruskoulun suorittamisen jälkeen. Väestön koulutustasoa mitattaessa perusjoukkona käytetään tavallisesti
20 vuotta täyttänyttä väestöä. Muoniossa väestön koulutustaso on tarkastelujaksolla noussut kuten vertailukohteissakin.

Lapset, nuoret, nuoret aikuiset ja lapsiperheet 

 Terveydentilansa keskinkertaiseksi, melko huonoksi tai huonoksi kokevien peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuus

Indikaattori ilmaisee terveydentilansa keskinkertaiseksi, melko huonoksi tai huonoksi kokevien peruskoulun 8. ja 9.
luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko. ikäluokassa. Muutoksia tarkasteltaessa trendistä
poikkeaviin yksittäisten vuosien tuloksiin täytyy suhtautua kriittisesti. Mitä pienempi kunta on sitä todennäköisempää on
satunnainen vaihtelu. Mikäli kunnassa on noin 100 vastaajaa, muodostaa yksi vastaaja yhden prosenttiyksikön.
Muutoksen tulisi olla pienissä (alle 100 vastaajan) kunnissa vähintään 5 prosenttiyksikköä, jotta siihen kannattaa kiinnittää
huomiota. Suuremmissa kunnissa jo 2 prosenttiyksikön muutos on merkittävä. Muoniossa  nuorten kokemus
terveydentilasta kääntyi laskuun vuonna 2013, minkä jälkeiset tiedot eivät olleet saatavilla sähköisessä
hyvinvointikertomuksessa.
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Peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuus, jolla ei ole yhtään läheistä ystävää

Indikaattori ilmaisee niiden peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kysymykseen vastanneista ko.
ikäluokassa, jolla ei ole yhtään läheistä ystävää, jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti omista asioista. Muutoksia
tarkasteltaessa trendistä poikkeaviin yksittäisten vuosien tuloksiin täytyy suhtautua kriittisesti. Mitä pienempi kunta on sitä
todennäköisempää on satunnainen vaihtelu. Mikäli kunnassa on noin 100 vastaajaa, muodostaa yksi vastaaja yhden
prosenttiyksikön. Muutoksen tulisi olla pienissä (alle 100 vastaajan) kunnissa vähintään 5 prosenttiyksikköä, jotta siihen
kannattaa kiinnittää huomiota.

Muoniossa  niiden oppilaiden osuus, jotka olivat vailla yhtään läheistää ystävää kääntyi laskuun vuonna 2013, minkä
jälkeiset tiedot eivät olleet saatavilla sähköisessä hyvinvointikertomuksessa.

Lastenneuvolan käyntien osuuden tuhatta 0 - 7-vuotiasta kohti

Indikaattori ilmaisee lastenneuvolan käyntien osuuden tuhatta 0 - 7-vuotiasta kohti. Lastenneuvolan käynnit sisältävät
terveyskeskusten lastenneuvolassa tehdyt lääkärikäynnit ja käynnit muun ammattihenkilökunnan luo. Väestötietona
käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa.

Perusterveydenhuollon avohoidon käynteinä tilastoidaan asiakkaiden/potilaiden terveyden- ja sairaanhoitokäynnit
vastaanotoilla ja lääkärin tai muun henkilökunnan suorittamat käynnit asiakkaan/potilaan luo. Muoniossa käyntien määrä on
tarkastelujaksolla jonkin verran vuosittain vaihdellut.
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Lastensuojelun avohuollon asiakkaina olleiden 0 - 17-vuotiaiden lasten osuus

Indikaattori ilmaisee vuoden aikana lastensuojelun avohuollon asiakkaina olleiden 0 - 17-vuotiaiden lasten osuuden
prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä. Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa.

Lapsella tarkoitetaan lastensuojelulain mukaan henkilöä, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta. Nuorella tarkoitetaan henkilöä, joka
ei ole täyttänyt 21 vuotta.

Avohuollon tukitoimet käsittävät lapsen ja nuoren tukiasumisen, toimeentulon, koulunkäynnin ja harrastamisen
turvaamisen sekä muut tarpeen vaatimat tukitoimet. Avohuollon tukitoimiin kuuluvat myös perheen tuki ja kuntoutus.
Muoniossa lastensuojelun avohuollon asiakkaina olleiden lasten osuus on jonkin verran vuosittain  vaihdellut.

Työikäiset

Työkyvyttömyyseläkettä vuoden lopussa saaneiden 25 - 64-vuotiaiden osuus

Indikaattori ilmaisee työkyvyttömyyseläkettä vuoden lopussa saaneiden 25 - 64-vuotiaiden osuuden prosentteina
vastaavanikäisestä väestöstä. Työkyvyttömyyseläkkeen saaminen ilmaisee pitkäaikaista tai pysyvää työkyvyttömyyttä.
Yleisimmät sairausryhmät sen taustalla ovat mielenterveyden häiriöt ja tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, yksittäisistä
sairauksista depressio ja selkäsairaudet. Työkyvyttömyys ilmentää vain osin sairastavuutta, sillä eläkkeelle hakeutumiseen
vaikuttaa myös mm. henkilön taloudellinen tilanne ja työttömyys. Sairauksien esiintyvyyden tarkasteluun
työkyvyttömyyseläkkeet soveltuvat siten vain varauksin. Muoniossa työkyvyttömyyseläkkeen saajia on ollut vertailukuntia
vähemmän koko tarkastelujakson ajan ja trendi on ollut laskeva.
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Ikäihmiset 

Säännöllinen kotihoito, 75 vuotta täyttäneet

Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia 75 vuotta täyttäneistä saa säännöllisesti kotipalvelua ja/tai kotisairaanhoitoa.
Tietolähteenä on THL:n kotihoidon asiakaslaskenta, johon kerätään tiedot kaikista niistä asiakkaista, joilla on palvelu- tai
hoitosuunnitelma tai jotka saavat kotipalvelua, kotisairaanhoitoa tai päiväsairaalahoitoa vähintään kerran viikossa. Tätä
indikaattoria varten poimittiin vain ne asiakkaat, jotka ovat saaneet kotipalvelua tai kotisairaanhoitoa (mukaan ei siis otettu
kaikkia kotihoidon laskennassa ilmoitettuja asiakkaita). Asiakkaisiin ei sisälly niitä henkilöitä, jotka ovat laitoshoidossa tai
asumispalvelujen piirissä laskentapäivänä, vaikka heillä olisi palvelu- ja hoitosuunnitelma voimassa. Indikaattori ei kerro
avopalveluihin panostamisesta tai resurssoinnista, sillä kunta voi tarjota paljon apua harvoille asiakkaille tai vähän palvelua
monille asiakkaille. Lisäksi ikääntyneiden palvelujärjestelmä on kokonaisuus ja eri kunnat valitsevat erilaisia
järjestämistapoja. Yksittäisten palvelujen vertailu kuntien kesken ei siis kerro koko totuutta, sillä kunnassa voi olla
panostettu esimerkiksi palveluasumiseen asiakkaiden kunnosta ja toiveista johtuen. Muoniossa säännöllisen kotihoidon
piirissä olevien 75-vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisistä on jonkin verran vaihdellut vuosittain, trendissä on ollut
viime vuosina kasvua.

Omaishoidon tukea saaneiden 75 vuotta täyttäneiden hoidettavien osuus

Indikaattori ilmaisee vuoden aikana omaishoidon tukea saaneiden 75 vuotta täyttäneiden hoidettavien osuuden
prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä.

Omaishoidolla tarkoitetaan ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa
omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle annettavista, hänen
tarvitsemistaan palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista
palveluista. Kunta ja hoitaja tekevät omaishoidon järjestämisestä toimeksiantosopimuksen. Indikaattori kuvaa omaishoidon
tuen peittävyyttä 75 vuotta täyttäneessä väestössä. Lukua tulkittaessa on otettava huomioon, että ikääntyneiden
palvelujärjestelmä on aina kokonaisuus ja eri kunnat valitsevat erilaisia järjestämistapoja. Yksittäisten palvelujen vertailu
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kuntien kesken ei siis kerro koko totuutta, sillä kunnassa voi olla paljon muita palveluja. Muoniossa omaishoidontuen
piirissä olevien 75-vuotta täyttäneiden osuus vastaavanikäisistä on jonkin verran vaihdellut vuosittain, trendi on ollut viime
vuosina kasvava.

 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen piirissä olevat 75 vuotta täyttäneet 

Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia 75 vuotta täyttäneistä on vuoden lopussa ikääntyneiden tehostetun
palveluasumisen piirissä (henkilökunta paikalla ympäri vuorokauden). Mukana ovat sekä kuntien, kuntayhtymien että
yksityisten palveluntuottajien ylläpitämät yksiköt. Palveluasuminen sisältää aina sekä asumisen että siihen kiinteästi liittyvät
palvelut. Tällaisia palveluja voivat olla esimerkiksi kodinhoitoapu, hygieniapalvelut jne. Palveluasumisen sisältö voi siis
käytännössä vaihdella. Myös asumisen muoto vaihtelee. Osa yksiköistä on ryhmäkoteja, osa pienkoteja ja osa taas
esimerkiksi palvelutaloja, joissa asiakkailla on omat huoneistot. Mukaan eivät kuulu normaalit huoneenvuokralain mukaiset
vanhusten vuokra-asunnot eivätkä sellaiset palveluasunnot, joihin ei liity päivittäisiä tai säännöllisiä kotipalveluja.
Palveluasuminen eroaa laitoshoidosta siinä, että palveluasuminen perustuu aina vuokra-, omistus- tmv. hallintamuotoon.

Indikaattori kuvaa ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen peittävyyttä. Lukua tulkittaessa on otettava huomioon, että
ikääntyneiden palvelujärjestelmä on aina kokonaisuus ja eri kunnat valitsevat erilaisia järjestämistapoja. Yksittäisten
palvelujen vertailu kuntien kesken ei siis kerro koko totuutta, sillä kunnassa voi olla paljon esimerkiksi ikääntyneiden
laitoshoitoa tai muita palveluja. Muoniossa tehostetussa palveluasumisessa olevien määrä 75 vuotta täyttäneistä on
kasvanut. Tehostetun palveluasumisen yksikkö Ojusniitty valmistui heinäkuussa 2015 ja hoivaosaston asukkaat muuttivat
 laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olleet 75 vuotta täyttäneet

Indikaattori ilmaisee vuoden lopussa kaikkien sairaaloissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla, vanhainkodeissa sekä
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kehitysvammalaitoksissa pitkäaikaishoidossa (yli 3 kuukautta) olleiden 75 vuotta täyttäneiden osuuden prosentteina
vastaavanikäisestä väestöstä. Mukana ovat potilaat/ asiakkaat sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta (kunta/
kuntayhtymä ja valtio).Terveydenhuollon tai sosiaalihuollon pitkäaikaisessa laitoshoidossa vuoden aikana
potilaana/asiakkaana olleiden 75 vuotta täyttäneiden prosenttiosuus väestöstä kuvaa ko. ikäluokan sairastavuuteen,
kehitysvammaisuuteen ja päihdeongelmiin liittyvää pitkäaikaisempaa avun ja palvelun tarvetta. Muoniossa pitkäaikaisessa
laitoshoidossa olevien määrä on tarkastelujaksolla vuoteen 2014 asti kasvanut, sen jälkeisiä  indikaattoritietoja ei ollut
 käytettävissä.

Kaikki ikäryhmät

Kelan sairastavuusindeksi

Indikaattori ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa
koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Luku on laskettu ikävakioituna. Kelan Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen
tilastomuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä (16 - 64-vuotiaat) sekä
lääkkeiden ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien haltijoiden osuuteen väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu
erikseen maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo.

Luku kertoo nopeasti yleistilanteen kunnan tai sitä suuremman alueen sairastavuudesta, ja aikasarja osoittaa onko kunta
etääntynyt maan keskiarvosta vai lähestynyt sitä. Indeksin osista kaksi eli työkyvyttömyys ja pitkäaikaissairastavuus
(erityiskorvausoikeudet) ovat rekisterikantamuuttujia ja vuodesta toiseen melko stabiileja. Kuolleisuus vaihtelee etenkin
pienissä kunnissa vuodesta toiseen, minkä vuoksi laskelmissa on käytetty kolmen peräkkäisen vuoden keskiarvoa.
Indeksiluvun tarkoituksena on paitsi antaa yleiskuva myös herättää jatkokysymyksiä tarkastellun alueen tilannetta
selittävistä tekijöistä ja sairastavuudesta tarkemmin.  Muoniossa Kelan sairastavuusindeksi on ollut  vertailukuntia ja koko
maata alempi koko tarkastelujakson ajan.
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Perusterveydenhuollon kaikki lääkärissäkäynnit

Indikaattori ilmaisee perusterveydenhuollon avohoidon kaikkien lääkärikäyntien osuuden tuhatta asukasta kohti.
Väestötietona käytetään vuoden viimeisen päivän tietoa.

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit sisältävät lääkärikäynnit terveyskeskusten äitiysneuvolassa,
lastenneuvolassa, perhesuunnitteluneuvolassa, kouluterveydenhuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa,
työterveyshuollossa sekä kotisairaanhoito- ja mielenterveyskäynnit ja muut avohoitokäynnit (erilaiset vastaanottokäynnit,
terveystarkastus- ja seulontakäynnit sekä käynnit, jotka liittyvät terveydentilan selvittämiseen, esim. lääkärintodistukset).

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynteinä tilastoidaan asiakkaiden/potilaiden terveyden- ja sairaanhoitokäynnit
vastaanotoilla ja lääkärin suorittamat käynnit asiakkaan/potilaan luo. Muoniossa perusterveydenhuollon käynnit ovat
vuosittain  vaihdelleet, trendi on ollut hiukan laskeva.

Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa

Indikaattori kuvaa äänestysprosenttia kuntavaaleissa. Äänestysprosentti kertoo äänestäneiden osuuden
äänioikeutetuista.

Indikaattori mittaa kuntalaisten osallistumista kunnalliseen poliittiseen päätöksentekoon. Sen sijaan indikaattorin ei voida
sanovan mittaavan validisti yleistä osallisuutta, sillä ihmiset osallistuvat yhteiskunnalliseen elämään lukemattomilla eri
tavoilla esim. osallistumalla ei-poliittiseen yhdistystoimintaan tai erilaisiin joukkoharrastuksiin.  Pieni äänestysprosentti voi
heijastaa sitä, että kiinnostus politiikkaan, usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin, poliittisten tapahtumien seuraaminen ja
tiedot poliittisista asioista kunnassa ovat vähäisiä, yleisemmin siis passivoituminen.  Huono äänestysaktiivisuus voi liittyä
myös väestörakenteeseen, sillä äänestäminen on yleisintä vanhempien ikäryhmien ja korkeasti koulutettujen parissa.
Muoniossa äänestysaktiivisuus on hiukan alempaa kuin vertailukunnissa yleensä.
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Poliisin tietoon tulleiden väkivaltarikosten eli henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten osuus

Indikaattori ilmaisee poliisin tietoon tulleiden väkivaltarikosten eli henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten osuuden
tuhatta asukasta kohti.  Kyseessä ovat sellaiset väkivaltarikokset, joista on tehty rikosilmoitus, rangaistusvaatimusilmoitus
tai annettu rikesakko. Suuri osa rikoksista ei tule poliisin tietoon. Rikokset kirjataan tekopaikan mukaan. Väkivaltarikoksiin
sisältyvät murhat ja tapot sekä henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset.

Alkoholin ja väkivallan yhteys liittyy nimenomaan alkoholihumalan ja väkivallan yhteyteen. Väkivallan riski kasvaa
vuorovaikutustilanteissa, joissa osapuolet tai ainakin joku paikallaolijoista on humalassa. Kohtuukäyttö ei lisää väkivaltaisen
käyttäytymisen todennäköisyyttä. Muoniossa poliisin tietoon tulleiden henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten
määrä on vuosittain vaihdellut, kokonaisuutena suunta on viime vuosina ollut laskeva ja vertailukuntia alempi.

2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA KOSKEVIA TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ

Muoniolaisten hyvinvointia koskevaa tietoa on saatavilla kuntaa koskevista tutkimuksista ja selvityksistä, alla linkkejä
tutkimuksiin:

Tunturi-Lapin seutukunnan hyvnvointibarometri 2013. Sarja A. Tutkimukset 4/2014. Lapin ammattikorkeakoulu. Kemi
2014.

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on valmistunut tutkija Marika Kunnarin ja professori Asko Suikkasen
tekemä tutkimus Kuntalaisten hyvinvointikokemukset Lapissa" -tutkimus, joka nostaa esille tietoa kuntalaisten
hyvinvoinnin kokemuksista. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota muun muassa niihin seutukuntiin ja ihmisryhmiin, joissa
hyvinvoinnin heikkenemiskokemukset ovat erityisen yleisiä ja ongelmallisia.

Kunnari, Marika ja Suikkanen, Asko: Kuntalaisten hyvinvointikokemukset Lapissa. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä
julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 62. Lapin yliopisto, Rovaniemi 2013

Em. tutkimuksesta julkaistun tiedotteen mukaan "Paras hyvinvointikokemuksiin liittyvä kokonaistilanne on Muoniossa ja
toiseksi paras Kemijärvellä."

Tiedote tutkimuksesta, Lapin yliopisto 13.1.2014

Lapin aluehallintovirasto on koonnut alueensa kunnista kuntakortit, joihin on kerätty indikaattoritietoa Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetistä ja Kelan terveyspuntari-sivustolta. Jokaisesta kunnasta on
tehty oma korttinsa vertailualueena Lappi ja koko maa. Indikaattorit on ryhmitelty ikäryhmittäin ja yleisindikaattoreiksi.
Kortissa on indikaattoritieto vuosilta 2009, 2013 ja 2016. Jos indikaattoritietoa ei ole saatavilla, on ko. ruutu jätetty tyhjäksi.
Kaikista vuoden 2016 indikaattoreista ei ole ollut tietoa saatavissa korttien tekovaiheessa. Tietoja päivitetään vähintään
kerran vuodessa.

Linkki Muoniota koskevaan kuntakorttiin: Kuntakortti
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Muonio on useissa tutkimuksissa ja selvityksissä poikennut muista Lapin kunnista väestön hyvinvoinnin ja jopa
onnellisuuden perusteella. Erilaiset indikattorit kuten Kelan sairastavuusindeksi ja suurin osa palveluiden käytön seurantaa
koskevista indikaattoreista tukevat käsitystä muoniolaisten hyvinvoinnista. Poikkeuksena on kuitenkin viimeisin vuonna
2017 julkaistu kouluterveyskysely, joiden perusteella on herännyt huolta nuorten hyvinvoinnista.  

Tästä linkistä pääsee suoraan  vuoden 2017 kouluterveyskyselyn tuloksiin.

3 KUNNAN PAINOPISTEET JA LINJAUKSET
Kuntalaisten hyvinvointiin on paneuduttu osana kunnan ja kuntalaisten asioiden tavanomaista valmistelua ja
päätöksentekoa, vuosittain laadittavien talous- ja toimintasuunnitelmien ja tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen
yhteydessä sekä laadittaessa ja seurattaessa erityisalakohtaisia ohjelmia ja suunnitelmia.

Kunnassa viimeinen hyväksytty strategia on koskenut vuosia 2007-2015. Uuden kuntastrategian valmistelutyö on
aloitettiin tekemällä kyläkierros kesällä 2015.

Kuntaa koskevaa vertailutietoa on saatu käyttöön mm. ostamalla palveluita Kuntamaisemalta ja osallistumalla Hyve2018
kuntajohtamisen verkosto-ohjelmaan.

4 HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN SUUNNITELMAT JA ERILISOHJELMAT
Hyvinvointikertomusta laatinut työryhmä pyysi hallintokuntia toimittamaan kuntalaisten hyvinvointia koskevat ohjelmat ja
suunnitelmat liitettäväksi sähköiseen hyvinvointikertomukseen. 

Lapset, nuoret ja lapsiperheet

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman  2017-2021  avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja
perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Suunnitelmassa sovittavilla toimenpiteillä parannetaan lasten ja nuorten hyvinvointia
ja kehitetään lasten suojelua. Tärkeimmäksi tavoitteeksi Muonion lasten ja nuorten palveluissa työryhmä nimesi
työskentelyn aikana: 

- peruspalvelujen pysyvyyden säilyttäminen 

- sivukylillä asuvien perheiden ja nuorten tarpeiden ja harrastustoiminnan huomioiminen palvelujen järjestämisessä 

 - lapsiperheiden kotipalvelun kehittäminen

 - kunnallisen päätöksenteon vaikuttavuuden arviointi suhteessa lapsiperheisiin ja nuoriin 

- miesten ja isien hyvinvoinnin tukeminen ja lisääminen 

Suunnitelmassa todetaan, että peruspalvelujen pysyvyyden säilyttäminen tulee ottaa huomioon kunnan talouden
suunnittelussa sekä yhteistyössä terveydenhuollon kanssa, joka tuottaa tällä hetkellä terveydenhuollon palvelujen lisäksi
muun muassa Muonion kunnan psykologi- ja puheterapiapalvelut. Peruspalvelujen saatavuudella on suora vaikutus
lastensuojelun tarpeeseen.  Toimivat ja riittävät peruspalvelut ovat merkittävä osa ennaltaehkäisevää lastensuojelua. Myös
olemassa olevien hyvin toimivien palvelujen, kuten koulun kerhojen ja niihin järjestettyjen kuljetusten säilyminen pyritään
turvaamaan. Peruspalvelujen säilymisen turvaaminen parantaa myös sivukylillä asuvien perheiden ja nuorten asemaa ja
hyvinvointia.

Sosiaalityön toimintasuunnitelmassakin  tavoitteeksi asetettu lapsiperheiden kotipalvelun järjestäminen, kehittäminen ja
siitä tiedottaminen nimetään tavoitteeksi myös hyvinvointisuunnitelmassa. Lapsiperheiden kotipalvelu on merkittävä
ennaltaehkäisevä perheiden palvelu, jonka rooli korostui entisestään uuden sosiaalihuoltolain myötä. Kunnallisen
päätöksenteon vaikuttavuuden arvioinnissa tärkeässä osassa on toimintansa vuonna 2017 aloittava nuorisovaltuusto.
Miesten ja isien hyvinvoinnin tukeminen ja lisääminen pyritään ottamaan vuoden 2017 aikana kehittämiskohteeksi
yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Tässä tärkeässä roolissa ovat myös kunnan etsivä nuorisotyö sekä perhetyö.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Muonion kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa (VASU) pohditaan sitä arvopohjaa, jonka pohjalta toteutetaan
varhaiskasvatusta kunnassa. Sen tarkoitus on selkeyttää ja auttaa työntekijöitä heidän suunnitellessaan toimintaansa
päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja esiopetuksessa. Avoin arvokeskustelu  sekä yhdistää että yhtenäistää eri
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varhaiskasvatuksen toimipisteitä. Vasun avulla tarkistetaan  toimintatavoitteita ja kehitetään sen pohjalta toimintaa.
Varhaiskasvatussuunnitelman tärkeimpiä tavoitteita on yhdistää lapsen ympärillä toimivia aikuisia toimimaan lapsen ja
lasten parhaaksi.

Koko väestöä koskevat suunnitelmat

Muonion kunnan liikuntastrategia 2014-2017 

Suomen liikuntalain (18.12.1998/1054) mukaan jokaisen kunnan on tarjottava asukkailleen edellytyksiä terveyttä ja
hyvinvointia edistävälle liikunnalle. Vastuu paikallisesta ja alueellisesta yhteistyöstä, kansalaistoiminnan tukemisesta,
liikuntapaikkojen tarjoamisesta sekä erityisryhmille järjestettävästä liikunnasta kuuluu kunnalle. Usein päävastuu liikunnan
ja kilpaurheilun järjestämisestä kunnassa on urheiluseuroilla ja muilla liikuntajärjestöillä, joiden tarjontaa kunnan
liikuntatoimi täydentää. Lisäksi kunta tukee muun paikallisen liikuntatarjonnan toimintaa taloudellisesti ylläpitämällä liikunta-
ja urheilupaikkoja. Liikuntatoimintaan, liikuntapaikkarakentamiseen ja kehittämishankkeisiin kunnat saavat valtion
myöntämiä avustuksia sekä asukasmäärään pohjautuvaa vuosittaista valtionosuutta, joka säädetään opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituslaissa.

Vuosille 2014–2017 laaditun liikuntastrategian päämääränä on ollut  luoda realistinen asiakirja, jossa otetaan huomioon
kunnan mahdollisuudet, vahvuudet, heikkoudet ja uhat. Resurssit huomioon ottaen tärkeimpänä kehityksen  kohteena
pidettiin perusliikuntapaikkojen kunnostamista ja käyttöasteen nostattamista sekä yhteistyön parantamista eri toimijoiden
välillä.

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysstrategia 2014-2018

Strategian painopisteenä ovat ennaltaehkäisy ja terveydenedistäminen koko väestön tarpeet huomioiden. Luonto ja sen
hyödyntäminen erilaisiin harrastustoimintoihin lisää mielen hyvinvointia ja vähentää stressitekijöitä. Muonion ympärillä
olevissa kylissä yhdistystoiminta on vilkasta. Kolmas sektori ja muu järjestötoiminta kunnassa on aktiivista ja antaa
mahdollisuuden osallistumiseen erilaisiin tapahtumiin.

Päihde- ja mielenterveysohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan yhteisesti sovittuja toimenpiteitä.
Toimenpiteitä suunniteltaessa huomioidaan valtakunnalliset suositukset. Muonion kunnan kehittämiskohteita ovat: 

-Lapsiperheiden päihde- ja mielenterveyshäiriöt tunnistetaan varhaisessa vaiheessa ja tukea annetaan nopeasti

-Neuvolassa otetaan päihteet puheeksi suunnitelmallisesti

-Lapsiperheille tarjotaan matalan kynnyksen tukea myös ilman lastensuojeluasiakkuutta 

-Vanhemmat tiedostavat roolinsa päihteidenkäytön esimerkkinä 

-Nollatoleranssi alle 18-vuotiaiden päihteidenkäytössä

-Ennaltaehkäisyn ja puheeksi oton toimintatavat selkeiksi työntekijöille 

-Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden peruspalvelut säilyvät kunnassa 

 -Moniammatillisen yhteistyön lisääminen päihde- ja mielenterveysasioissa 

 -Iäkkäiden päihteiden käytön tunnistaminen ja hoitoon ohjaus 

Muonion kunnassa on nimetty päihdetyöryhmä. Sen tehtävänä on vastata päihdetyön suunnittelusta, toimintavastuista,
päihdetilanteen seurannasta ja vaikuttavuudesta, tehdä aloitteita ja esityksiä ja huolehtia tiedotuksesta kuntalaisille osana
hyvinvointiyötä

Ikääntyviä koskevat suunnitelmat

Ikääntyneiden palveluiden järjestämissuunnitelma 2014-2017

Kunnan tavoitteet vuosille 2014–2017 ikääntyneiden palveluissa on jaettu seuraaviin teemoihin:

 –ikääntyneen asumista ja elinympäristöä koskevat tavoitteet 

– osallisuutta ja ennaltaehkäisyä koskevat tavoitteet 
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– palvelurakennetta ja palveluita koskevat tavoitteet

 – henkilöstöä, johtamista ja kehittämistä koskevat tavoitteet. 

Suunnitelman mukaan vanhusten palveluissa on ilmeinen tarve palveluiden rakennemuutokselle laitospainotteisista
palveluista kotiin annettaviin palveluihin.  Kotona asumista tukevia palveluita tulee määrätietoisesti lisätä ja kehittää niiden
sisältöä. Palveluiden painottaminen kotiin annettaviin palveluihin on yleisesti vanhusten oman toiveen mukaista, se vastaa
lainsäädäntöä ja valtakunnallisia laatusuosituksia ja on ympärivuorokautista laitos- tai asumispalvelua edullisempi tapa
järjestää palvelut. Kunnan omien palveluiden puutteellisuus voi lisätä vanhusten ja heidän omaistensa halukkuutta hakea
laitos- tai asumispalvelupaikkaa kunnan ulkopuolelta, jolloin kaikki tai osa kustannuksista jää kunnan kustannukseksi. 

Vanhusten palvelurakenteen uudistamiseen liittyy kiinteästi myös asuntotilanne. Kunnassa on liian vähän vuokra-asuntoja
ikääntyneiden käyttöön. Vuokra- asumisen suunnittelu ja toteutus on aloitettava vuoden 2014 aikana laaja-alaisena
yhteistyönä, jotta kotipalveluja kehittämällä voidaan turvata iäkkäiden mahdollisimman hyvä hoito ja huolenpito.  
Tavoitteena on että suunnitelmakaudella 2014–2017 turvataan riittävästi vuokra-asuntoja ikääntyneiden käyttöön
keskustan alueelle. Vanhusten asuntotarve tulee ottaa huomioon kunnan asuntopoliittisessa suunnittelussa.
Onnistumisen mittariksi on määritelty ikääntyneiden vuokra-asuntojen määrä. Vastuutoimijoita ovat kunnanhallitus ja
valtuusto.

Suunnitelmassa todetaan että tavoitteisiin pääseminen edellyttää lujaa yhteistä tahtoa ja asennemuutosta sekä kunnan
virkamiehiltä että poliittisilta päättäjiltä.

Ikääntyviä varten on laadittu myös palveluopas, Muonion ikäihmisen palveluopas 2016

Asuntoja ikääntyville -raportti

Ikääntyneiden palveluiden järjestämissuunnitelmassa 2014–2017  todetun  ikääntyvien asunto-ongelman vuoksi
sosiaalilautakunta päätti laatia selvityksen koskien ikääntyvien asuntotilannetta kunnassa.  Selvityksen laati työryhmä.
Selvityksessä käsitellään ikääntyvien asumiseen liittyvää valtakunnallista ohjausta, selkiytetään ikääntyneiden asumiseen
liittyviä käsitteitä, kuvataan asuntojen tarveperustaa ja asuntojen hankintavaihtoehtoja.

Käsitellessään Asuntoja ikääntyville -selvtystä kunnahallitus päätti 17.10.2016 että opettajien asuntolan paikalle aletaan
selvittää mahdolliuutta rakentaa asuntoja. 
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5. AJATUKSIA VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2020
Vaikkakin hyvinvointikertomus 2013-2016 otettiin Muoniossa käyttöön vasta vuoden 2016, nousi kertomusta laadittaessa
esille asioita ja ilmiöitä, joihin valtuustokaudella 2017-2020 olisi kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vuoksi
syytä kiinnittää eriyistä huomiota. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulee jatkumaan peruskunnan vastuulla vaikka
sote-palvelut siirtyvät maakunnan tehtäväksi.

Talous ja elinvoima

Kuntaa ohjaava lainsäädäntöi edellyttää että kunnassa on hyväksytty kuntastrategia ja valtuustokausittain laaditaan
hyvinvointikertomus.

Lapset, nuoret ja lapsiperheet

Nuorten asemaan ja hyvinvointiin tulee  kiinnittää huomiota ja analysoida huolellisesti kouluterveyskyselyssä 2017 esille
tulleet muutokset ja huolenaiheet. Nuorten terveyden ja hyvivnoinnin edistämistä ei voida pitää vain kouluun kuuluvana
asiana vaikka nuorten hyvinvointia koskeva kysely tehdään koulussa. Tarvitaan  laaja-alaista yhteistyötä, jossa mukana ovat
 nuoret itse, perheet, kunta, seurakunta sekä  järjestöt ja muut toimijat.

Nuoret aikuiset, työikäiset 

Korkea työttömyys ja työttömyyden voimakas kausivaihtelu haastavat kunnan tarttumaan asiaan. 

Ikäihmiset 

Ikäihmisten palvleurakenteella on vahva yhteys palveluiden järjestämisen tapaan ja kunnan asuntotilanteeseen.
Ikääntyvien asuntoasia tulee ratkaista.

Kaikki ikäryhmät 

Yhä enemmän  on syytä korostaa osallisuuden vahvistamista. Muoniossa on vahvaa yhteisöllisyyttä ja on tärkeätä
huolehtia että kaikki ihmiset voivat jakaa kokemuksen yhteisestä kunnasta.

Muonio - Hyvinvointikertomus  2013 -  2016

Keskeneräinen 17/18



6. OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY
Suunnitelman laatijat

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä

Suunnitelman kirjoittaminen sosiaalijohtaja Päivi Salminen

Suunnitelman hyväksyminen

Kunnanhallitus 4.12.2017

Kunnanvaltuusto 11.12.2017
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