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TOIMINTAKERTOMUS  2016  
 
Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä 
sekä tuottaa vaikuttavia ja laadukkaita palveluja asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa. 
 
Sosiaalitoimeen kuuluu viisi tehtäväkokonaisuutta: sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu, vammaispalvelut ja 
terveystoimi, jonka kunnanvaltuusto siirsi vuoden 2016 alusta alkaen sosiaalilautakunnan tehtäväalueeksi. Terveystoimen siirron 
tavoitteena on vahvistaa vuorovaikutusta ja omistajaohjausta terveydenhuollon suuntaan. Samalla varaudutaan tulevaan sote-
muutokseen (kh 8.12.2015). Perusterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä vastaa Muonion-Enontekiön terveydenhuollon 
kuntayhtymä ja erikoissairaanhoidon palveluista Lapin sairaanhoitopiiri. 

 
Sosiaalitoimen keskeisimpänä valtakunnallisena ja maakunnallisena haasteena on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen 
uudistukseen valmistautuminen. Sote-uudistuksen tavoitteena ovat yhdenvertaiset, asukaslähtöiset, kustannustehokkaat  ja 
integroituneet sosiaali- ja terveyspalvelut palvelut.  Muoniossa integroituneeseen palvelujärjestelmään valmistautuminen on erityisen 
haasteellista koska palvelurakenne on vuosikymmeniä ollut hajallaan ja peruspalveluita ovat tuottaneet kunta sekä 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kuntayhtymä omissa organisaatioissaan. Sote-uudistukseen valmistautumisessa 
lähtökohtana on asukkaiden palveluiden turvaaminen kaikissa olosuhteissa. 

 

Kuntatasolla suurin yksittäinen asia on ollut vanhusten palveluiden rakennemuutos laitosvaltaisista palveluista kohti kotiin annettavia 
palveluita. Kotiin annettavien palveluiden kehittämistä on edistänyt hyvä yhteistyö kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kesken. 
Palvelurakenteen muutos edellyttää että perusterveydenhuolto kokonaisuudessaan sitoutuu painopisteen muuttamiseen laitosmaisista 
vanhusten palveluista kotona asumista, kuntoutumista ja toimintakykyä tukeviksi palveluiksi.  Kotona asumisen tukeminen edellyttää 
että kunnassa paneudutaan vanhusten asuntorakentamiseen kunnanhallituksessa hyväksytyn Asuntoja ikääntyville –selvityksen 
mukaisesti.  

 
 



 2
Hallinto 
 
Hallinnon tehtävä on tukea sosiaalitoimen palvelutuotantoa. 

 
Tavoitteet Kriittiset 

menestystekijät 
Keinot tavoitteiden 
saavuttamiseksi 

Mittarit Toteutuminen 

Laadukkaat 
palvelut  

Palvelutuotantoa 
tukeva hallinto 

Toimiva yhteistyö: 
Sosiaalitoimen tiimi 
kokoontuu säännöllisesti. 

Sosiaalitoimen tiimi kokoontuu 
kerran kuukaudessa.  
 

Toteutunut 

 Tieto kulkee Koulutuspalautekäytäntö Kehitettävää 
Kestävä 
kuntatalous  

Palvelutuotannon ja -
rakenteen jatkuva 
arviointi ja 
uudistaminen 

Toiminnan ja talouden 
arviointi sosiaalitoimen 
tiimissä ja 
sosiaalilautakunnan 
kokouksissa 

Talouden ja toiminnan katsaus 
jokaisessa lautakunnan ja 
tiimin kokouksessa 

Toteutunut 

Kehittämällä 
eteenpäin 

Aktiivinen ote 
palvelurakenteiden 
kehittämisessä 

Hanke- ja kehittämistyön 
systemaattisuus 

Kukin hanke esittäytyy 
vähintään kerran: 

 

  -esittäytyminen 
sosiaalilautakunnalle  

Hidas taival  hanke esittäytynyt 
sosiaalilautakunnalle 

 
 

-esittäytyminen tiimille  

Kunnan palveluasemasta 
huolehtiminen. 

Osallistuminen sote-uudistusta 
koskevaan vaikuttamiseen ja 
yhteistyöhön. 

Toteutunut osallistumalla 
maakunnan sote-valmisteluun 
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Sosiaalityö  
 
 
Sosiaalityön tehtäviin kuuluvat lasten ja perheiden palvelut, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, syrjäytymisen ehkäisy ja 
päihdepalvelut. Vuonna 2016 kunnassa laadittiin lastensuojelulain velvoittama Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Lisäksi 
suunnitelman tehnyt moniammatillinen työryhmä nimettiin sosiaalilautakunnan päätöksellä valtakunnallisen Lapsi ja perhepalveluiden 
muutosohjelma Lape:n kunnalliseksi työryhmäksi. Perhetyöntekijä on osallistunut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
valtakunnalliseen lapsiperheiden palveluiden kehittämistä koordinoivaan työryhmään. 
 
Vuoden 2016 aikana perhetyötä saaneille lapsille ja perheille toteutettiin marraskuussa kirjallinen palautekysely, vastauksia saatiin 
kaksi. Asiakassuunnitelmat lastensuojelun ja sosiaalihuollon asiakkaille on tarkistettu vähintään vuosittain, mukana on tarvittaessa 
ollut perhetyöntekijä ja samalla on päivitetty perhetyön tavoitteet. Perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua on järjestetty myös 
lyhytaikaisiin tarpeisiin tilanteesta riippuen. 
 
Vuoden 2016 aikana toimintansa aloitti työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu TYP, sosiaalitoimesta TYP:n jäsenenä 
sosiaaliohjaaja. TYP:n tavoitteena on edistää vaikeasti työllistettävien työllistymistä tarjoamalla heille palvelutarpeensa mukaisia 
työvoima-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja.  
 
 
Tavoitteet Kriittiset 

menestystekijät 
Keinot tavoitteiden 
saavuttamiseksi 

Mittarit Toteutuminen 

Laadukkaat 
palvelut 

Hyvinvoivat lapset, 
nuoret ja perheet 

Sosiaalitoimen työ painottuu 
hyvinvointia edistävään työhön 
ja lastensuojelun varhaiseen 
tukeen.  

Asiakaskohtainen palaute Kirjallinen palautekysely 
toteutettiin perhetyön 
asiakkaana vuonna 2016 
olleille lapsille ja perheille. 
Lisäksi on saatu satunnaista 
asiakaskohtaista palautetta. 
 

Lastensuojelulain 
määräaikojen noudattaminen. 

Toteutunut 
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Kestävä 
kuntatalous 

Toimivat 
lastensuojelun 
peruspalvelut. 

Riittävä asiakaskohtainen 
lastensuojelutyö 

Kodin ulkopuolisten sijoitusten 
välttäminen. 

Toteutunut, ei kodin 
ulkopuolisia sijoituksia vuonna 
2016. 
 

Osallisuus yhteisöön 
ja työelämään 

Yhteistyön ja 
palveluohjauksen avulla 
rakennetut työllisyyspolut. 

Palvelusuunnitelmien 
toteutuminen toimeentulotuen 
asiakkailla. 
 

Asiakaskohtaiset erot. 

Sosiaaliohjaajan työpanos 
sivistystoimen kanssa jaettu 
60/40 %.. 

Toteutuu/ei toteudu Toteutunut 

Kehittämällä 
eteenpäin 

Lastensuojelun 
avohuollon 
tukitoimet inhimillisiä 
ja ehkäisevät 
kalliimpia 
kustannuksia 

Varhainen tuki ja puuttuminen 
matalalla kynnyksellä 
lastensuojelutarpeen tultua 
esiin. 

Asiakaskohtainen palaute. Säännöllistä palautteen 
keräämistä ei ole, satunnainen 
suullisesti saatu palaute 
asiakkailta.  

    
Syrjäytymisen 
ehkäisy  
 

Yksilölliset koulutus- ja 
työllistymisratkaisut sekä niitä 
tukevat koulutus ja palvelut. 

Henkilökohtaisten 
palvelusuunnitelmien 
toteutuminen 

Ovat pääsääntöisesti 
toteutuneet, asiakaskohtaisia 
eroja 

    

Kouluyhteistyö Oppilashuoltotyöhön 
osallistuminen 

Toteutuu/ei toteudu Toteutunut 
 

 
 
Vanhuspalvelut ja kotipalvelu   
 
Valtuusto on 13.10.2014 hyväksynyt ikääntyneiden palveluiden järjestämissuunnitelman vuosille 2014-2017. Suunnitelmassa 
todetaan, että vanhusten palveluissa on ilmeinen tarve palveluiden rakennemuutokselle laitospainotteisesta palveluista kotiin 
annettaviin palveluihin. 
 
Kunnanhallituksen nimeämä tilapäisen asuntotyöryhmän laatima ”asuntoja ikääntyville selvitys” on hyväksytty sosiaalilautakunnassa 
19.4.2016 
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Kotipalvelun toimisto on siirtynyt uusiin toimitiloihin Kielaan. Toiminnassa on painotettu kotiin annettavia palveluita ja on lisätty 
tehostetun, eli viisi kertaa päivässä annettavan kotipalvelun määrää. Kotipalvelun henkilöstöä on lisätty kahdella lähihoitajalla.  
 
Sosiaalilautakunta on 19.4.2106 hyväksynyt päivitetyn Ikäihmisten palveluoppaan. 
 
Toiminnanohjaaja on aloittanut toimintansa 9/2016. Iltapäivätuokiot Kerässiepissä ja Kangosjärvellä käynnistyivät. Kuntakeskuksen 
iltapäivätuokioiden käynnistyminen siirtyi tarkoituksenmukaisten tilojen puutteen vuoksi tammikuulle 2017. Toiminta on tarkoitettu 
kaikille muoniolaisille +65 vuotiaille ja painopiste toiminnalle on toimintakyvyn ylläpitämisessä ja kotona asumisen tukemisessa.  

 
Sosiaalilauta päätti kokouksessaan 18.2.2016 että vanhuspalveluihin laaditaan kriteerit, joiden avulla määritellään perusteet, milloin 
henkilön palveluntarve edellyttää säännöllistä kotiin annettavaa palvelua, tehostettua palveluasumista tai vuodeosastohoitoa. 
Enontekiöltä ja Muoniosta sekä Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymästä nimettiin työryhmään edustajat. Luonnos 
perusteista on valmistunut ja kertaalleen käynyt sosiaalilautakunnassa ja vanhusneuvossa. Kriteereitä vielä tarkennetaan. 
 
Seniorikaste- hankkeessa valmisteltiin yhteistyössä Enontekiön kanssa esitys muistipolusta Muonioon ja Enontekiölle.  
 
Muistikoordinaattori aloitti toimintansa 11/2016. Hän tekee yhteistyötä kuntayhtymän muistihoitajan kanssa. Muistikoordinaattori on 
sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen, joka on erikoistunut muistisairaan ihmisen kokonaisvaltaiseen hoitoon, kuntoutukseen ja 
kotona asumisen tukemiseen. 
Toimiva kotihoito Lappiin – Monipuoliset tuen muodot asumiseen –hanke on käynnistynyt 1.11.2016 Lapin maakunnassa. Hanke 
jatkuu 30.9.2018 saakka. 
Hanke keskittyy seuraaviin osa-alueisiin; 
-kotihoito, jossa henkilökunnan valmentaminen muutokseen, mobiili kotihoito, muistiopolun jalkauttamine, 
muistikoordinaattoritoiminnan vakiinnuttaminen, omahoitajuus, palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen ja kotiutus. 
-kotikuntoutus 
-palveluneuvonta- ja ohjaus, yhteinen tietovaranto 
-teknologia, sähköiset omahoitopalvelut, turvateknologia. 
Muonio keskittyy kotihoitoon ja kotikuntoutukseen. 
  
Marraskuussa 2016 Liisa Klemola / FCG Finnish Consulting Group  toteutti toimeksiantona Muonion ja Enontekiön ikäihmisten 
palvelujen palvelurakennetta selventävän arvion. Arvioinnissa on käytetty RAVA - ikäihmisten toimintakyvyn ja avuntarpeen mittaria.  
Tavoitteena oli selvittää, millainen toimintakyky kuntien  ja kuntayhtymän palvelujen piirissä olevilla ikäihmisillä on. Tuloksia voidaan 
hyödyntää arvioitaessa kunnan palvelurakennetta ja sitä vastaavatko palvelut asiakkaan toimintakykyä 
Arvio on tehty yhteistyössä Muonion ja Enontekiön kuntien sekä terveydenhuollon kuntayhtymän henkilökunnan edustajien kanssa.  
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Palvelukeskus Marjapaikassa on muutamilla henkilöillä ollut todennäköisesti sisäilmasta johtuvaa oireilua. Asiaan on 
paneuduttu yhdessä teknisen osaston, työterveyshuollon ja ympäristöterveydenhuollon kanssa. Marjapaikan kattoremontti, 
ilmastoinnin huolto ja sprinklausjärjestelmän asentaminen valmistuivat lokakuussa 2016. 

Palvelukeskus Marjapaikassa ja Ojusniityssä on toteutettu omaiskyselyt syyskuun 2016 aikana. Kyselyt lähetettiin Marjapaikan ja 
Ojusniityn asukkaiden hoitoon osallistuville lähiomaisille. Marjapaikasta lähetettiin 15 kyselyä ja saatiin 11 vastausta. Ojusniitystä 
lähetettiin 12 kyselyä ja saatiin 10 vastausta. Vastauksissa esille tulleisiin kehittämiskohteisiin on reagoitu yksiköittäin. 

Ojusniityn 1v juhlia vietettiin elokuussa. Ojusniityn toiminta on vakiintunut ja Ojusniityssä on toteutettu marraskuusta 2016 lähtien 
myös vuorotteluhoitoa ja tilapäistä asumispalvelua kotona asumisen tukemiseksi. 
 
 
Tavoitteet Kriittiset 

menestystekijät 
Keinot tavoitteiden 
saavuttamiseksi 

Mittarit Toteutuminen 

Laadukkaat 
palvelut  

Tyytyväinen, 
kotona asuva 
ikäihminen, joka 
saa tarvitsemansa 
palvelut 

Arvioiva ja kehittävä työtapa 
osa normaalia työtä 
 
 
 

Asiakaspalaute. 
Kehityskeskustelut ja 
säännölliset 
henkilöstöpalaverit toteutuvat. 
 

 
Tehostetun yksiköissä toteutettu 
omaiskysely syyskuun aikana. 
Henkilöstöpalaverit toteutuneet 
kaikissa yksiköissä. 
Kehityskeskustelut pidetty 
tehostetun yksikössä 
 

  Vanhusneuvosto toimii Kokousten määrä 1-12/ 2016 kaksi kokousta 

Lapsiperheiden kotipalvelun 
järjestäminen 

Asiakasperheiden lukumäärä 
kasvaa kahdesta viiteen. 

Yksittäistapauksissa toteutuneet 
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Kestävä 
kuntatalous  

Palvelurakenteen  
muuttaminen 
laitoskeskeisestä 
kohti kotiin 
annettavia 
palveluita 

Kotona asumista tukevien 
palvelujen lisääminen 

Kotona asuvien määrä 91-92% 
yli 75 vuotiaista. 

88% yli 75 vuotiaista asuu 
kotona 

Lisäresurssi (2 lähihoitajaa)  
kotipalveluun valtuuston 
hyväksymän suunnitelman 
mukaisesti. 

Toimien täyttö Toimet on täytetty keväällä 2016 

Päiväpalvelun aloittaminen 
valtuuston hyväksymän 
suunnitelman mukaisesti.  
 

Toteutuu/ei toteudu. 
 

Päiväpalvelutoiminta aloitettu. 
Toiminnanohjaaja aloittanut 
työnsä 6/2016. Kangosjärven ja 
Kerässiepin toimintatuokiot 
alkaneet 9/2016 
 

  Kunta osoittaa vanhuksille 
vuokra-asuntoja 
kuntakeskuksesta 

Työryhmä saa suunnitelman 
valmiiksi. 

Hyväksytty 
sosiaalilautakunnassa ja 
kunnanhallituksessa 
 

Vuodeosastolla tai 
vanhainkodissa asuvat 2-3 % 
75 vuotta täyttäneistä. 

2,53% 75 vuotta täyttäneistä 
vuodeosastolla tai 
vanhainkodissa asuvia 

Tehostetussa 
palveluasumisessa 6-7 % 75 
vuotta täyttäneistä 

7,8 % 75 vuotta täyttäneistä 
tehostetussa 
palveluasumisessa. 

Omaishoidontuen saajat 6-7 % 
75 vuotta täyttäneistä. 
 
Säännöllisen kotipalvelun 
piirissä 13-14 % 75 vuotta 
täyttäneistä 
 

8,6% 75 vuotta täyttäneistä saa 
omaishoidontukea 
 
10,5 % 75 vuotta täyttäneistä 
säännöllisen kotipalvelun piirissä 
(tammi-heinäkuun 2016 
asiakasmäärien keskiarvon 
mukaan laskettu) 
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Kehittämällä 
eteenpäin 

Laadukkaat 
asumis- ja 
hoivapalvelut 
 

Ikääntyneiden palveluiden 
järjestämissuunnitelman 2014-
2017 toteutuminen 

Vanhuspalveluiden 
suunnitelman seuranta 
puolivuosittain koko 
vanhuspalveluhenkilöstön 
kanssa. 

Toteutunut 1x/ vuosi yksiköittäin 

Ikääntyvien palveluiden 
järjestämissuunnitelman  
2014-2017 toteutumisen 
seuranta ja väliarvio vuosilta 
2014-2015. 

Toteutunut 

 Työtehtävien 
järkevä organisointi 

I. Marjapaikassa ja 
Ojusniityssä systemaattinen 
henkilöstön työajan käytön ja 
päivän kulun kirjallinen 
kuvaaminen 

Kuvaukset toteutuvat/eivät 
toteudu 

Työvuorokohtaisia tehtäviä 
tarkennettu molemmissa 
yksiköissä 
 
 

II. Muutostarpeen arviointi ja 
toteutussuunnitelma 

Toteutuu/ei toteudu 
 

Muutostarve huomioitu 

III. Käytännön toteutus 2016- Uusia toimintatapoja otettu 
käyttöön 
 

Rekrytyöntekijän työpanos 
50%+50% Marjapaikan ja 
Ojusniityn vastaavien hoitajien 
hallintotyöajan sijaistamiseen 

Toteutuu/ ei toteudu Toteutunut 50% työaika 
Ojusniityssä ja 50% työaika 
Marjapaikassa 

Oikea palvelu 
oikealle henkilölle 
oikeaan aikaan 

Hoito- ja palvelutarpeen 
arviointia kehitetään käyttöön 
otetulla Raisoft- 
toimintakykymittarilla.  
 

Raisoft- toimintakykymittaria 
käytetään kaikkien uusien 
asiakkaiden palvelutarpeen 
arvioinnissa. 

Uusi Hoito- ja palvelu 
suunnitelma- lomake otettu 
käyttöön. 

Koulutukset 
Muistiosaaja- koulutus 
 
 

Koulutuspalaute 
Kehittämistehtävän antama 
hyöty  
 

Muistiosaaja- koulutuksesta 
koulutuspalaute annettu 
Marjapaikassa ja Ojusniityssä 
kehittämispäivän yhteydessä.  



 9
Lapin seniorihanke toteutuu 
(POSKE-yhteistyö) 
 

Toteutuu/ei toteudu 
 

Toteutunut. Muistihoitaja 
(kuntayhtymästä) ja 
muistikoordinaattori 
(vanhustyöstä 25% työaika) 
nimetty. Ovat aloittaneet 
toimintansa marraskuussa 2016 
 

Kulttuuri ja taide hoitotyön 
tukena –hanke  

Toteutuu/ei toteudu 
 

Hidas taival –hanke käynnistynyt 
Marjapaikassa 
keväällä 2016 ja jatkuu vuodelle 
2017 

 
 
Vammaispalvelu 
 
 
Vammaispalveluiden tehtäväalueella kunnan omana toimintana ovat toimintakeskus, kotihoidon ohjaus ja vammaispalvelut. 
Kehitysvammaisten asumispalvelut ostetaan Aspa-palveluilta ja Kolpeneelta. Kehitysvammaisten laitos-, kuntoutus- ja 
tutkimuspalvelut ostetaan pääsääntöisesti Kolpeneen keskuslaitokselta. Toimintakeskus on muuttanut uusiin tiloihin joulukuussa 2016. 
Sekä kehitysvamma- että vammaispalvelujen piiriin on tullut vuoden aikana uusia asiakkaita ja palveluja on pyritty räätälöimään 
asiakaskohtaisesti. Uusi tuettu asumispalvelumuoto on otettu käyttöön ja sitä on kehitetty kunnan omia ja ostopalveluja yhteen 
sovittaen.  
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Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Keinot tavoitteiden 

saavuttamiseksi 
Mittarit Toteutuminen 

Laadukkaat 
palvelut 

Itsenäisesti ja tuetusti 
asuvat vammaiset ja 
erityishuoltoa tarvitsevat 
kuntalaiset 

Päivittäisen toimintakyvyn ja  
kunnon ylläpitäminen, 
itsenäisen  
suoriutumisen tukeminen 
kotona asumiseen.  
 

Asiakaskohtainen arvio Toimintakeskuksen 
asiakkaiden päivittäinen 
kävely asunnon ja 
työpisteen välillä on 
toteutunut ja sujunut hyvin. 
Liikuntaohjaajan vetämät 
jumpat toteutuivat 
painottuen kevääseen 
2016. 
 

Ajantasaiset ja toteutuvat 
palvelusuunnitelmat 

Päivitetyt ja seuratut 
palvelusuunnitelmat 

Päivitetty asiakaskohtainen 
palvelusuunnitelma on 
laadittu/päivitetty 
kuntoutusneuvolakäynnin 
jälkeen erityishuoltoa 
tarvitseville asiakkaille. 
Vammaispalvelun 
palvelusuunnitelmat on 
päivitetty tarpeen mukaan. 

Kestävä 
kuntatalous  

Palvelurakenteen 
painottuminen itsenäistä 
asumista ja 
suoriutumista tukeviin 
palveluihin 

Vammaisten ja erityishuoltoa 
tarvitsevien mahdollisuus 
saada tarvitsemansa palvelut 
ensisijaisesti 
normaalipalveluina. 

Asiakaskohtainen arvio Ensisijaisesti 
normaalipalvelujen 
käyttäminen tarpeellisen 
erityisen tuen avulla on 
järjestetty 
asiakaskohtaisesti. 
 

Palvelujen tuottamistavan 
jatkuva arviointi 

Hinta-laatu-toimivuus 
suhteen vertailu ja valvonta 

Henkilökunta on käynyt 
tutustumassa yksityiseen 
palvelutarjontaan ja 
vertaillut palveluja sekä 
asiakaskohtaista 
palvelutarjontaa. 
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Kehittämällä 
eteenpäin 

Kotona annettavien ja 
kuntouttavien palvelujen 
kehittäminen 

 Toteutuu/ei toteudu Toteutunut, palvelujen 
tarvetta on tarkasteltu 
asiakaskohtaisesti. 

 
Monitoimikeskus Kaarnikan 
toiminnan kehittäminen 
useammalle ryhmälle. 

 
Uusien asiakkaiden tulo 
palveluiden piiriin 

 
Uusien toimitilojen 
käyttöönotto vuoden 
lopussa 

 
 
Ostopalveluiden integrointi 
kunnan palvelutuotannon 
kanssa. 

 
 
Toteutuu/ei toteudu 

 
 
Ovat pääsääntöisesti 
toteutuneet, 
asiakaskohtaisia eroja 

 
 
 
 
 
Terveystoimi 

 
Muonion-Enontekiön terveydenhuollon ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymien toimintakertomukset ja tilinpäätökset valmistuvat 
myöhemmin joten ne eivät ole käytettävissä sosiaalitoimen toimintakertomusta laadittaessa. 
 
Muonion kunnanvaltuusto on vuoden 2016 talousarviossa päättänyt että  Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän tulee 
laatia talouden tasapainottamisohjelma. Tasapainottamisohjelma ei ole ollut toimintaketomusta laadittaessa käytettävissä.  
 


