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TOIMINTASUUNNITELMA 2018 
 
 
SOSIAALILAUTAKUNTA 
 
Sosiaalilautakunnan talousarvioon kuuluu viisi valtuustotasolla sitovaa tehtävää: hallinto, 
sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu, vammaispalvelut ja terveystoimi. Toimialaan kuuluvien 
palveluiden tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosi-
aalista turvallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä sekä tuottaa vaikuttavia ja laadukkaita pal-
veluita asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti yhteistyössä asiakkaiden ja heidän läheis-
tensä kanssa. 

 
Suunnitelmakaudella 2018-2020  toteutuva sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen 
maakunnan tehtäväksi vaikuttaa hallintokunnan työskentelyyn ja sitoo paljon henkilöstön 
työaikaa. Sote-uudistukseen liittyen kehitetään yhdenmukaisia valtakunnallisia ja maakun-
nallisia palvelurakenteita, toimintatapoja ja tietohallintoa. Tavoitteena ovat asiakaslähtöi-
set, vaikuttavat, kustannustehokkaat ja yhteen sovitetut sosiaali- ja terveyspalvelut.  
 
Lapin sairaanhoitopiiri järjestää erikoissairaanhoidon lisäksi myös perusterveydenhuollon 
palvelut lokakuusta 2017 alkaen. Kunnanhallitus on päättänyt, että yhdessä Lapin sai-
raanhoitopiirin kanssa selvitetään myös sosiaalitoimen palveluiden siirtäminen Lapin sai-
raanhoitopiirin järjestettäväksi.  Sosiaalilautakunnan haasteena on edistää eri organisaati-
oissa toimivien sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovittamista. Yhteistyöllä ja kehittä-
misellä turvataan parhaiten kuntalaisten lähipalvelut tulevassa sote-rakenteessa.  
 
Kanta-palveluun siirtyminen ja sote-uudistus edellyttävät lisätyövoimaa sosiaalitoimen tie-
tohallintoon. Sosiaalitoimeen palkataan määräaikainen toimistosihteeri ajalle 1.9.2018-
31.12.2019. Vanhustyön tehtäväalueella Ojusniityn laitosapulaisen toimi muutetaan 
50%:sta 100%:ksi, tavoitteena on vapauttaa hoitajien työaikaa siivoamisesta vanhustyö-
hön. Muonion kunnassa on yleinen linjaus siivoustyön siirtämisestä tekniseen toimeen, 
laitosapulaisten toimien sijoitus selvitetään vuoden 2018 aikana. Palvelukeskus Marjapai-
kan henkilökohtaisen avustajan toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi, millä turvataan riit-
tävä hoitajamäärä työvuoroihin. Kotipalvelun määräaikainen henkilökohtainen avustajan 
toimi muutetaan vakinaiseksi lähihoitajan toimeksi. Toimintakeskus Naalon toimintaa kehi-
tetään ja olosuhteiden turvallisuutta parannetaan muuttamalla määräaikainen lähihoitajan 
toimi toistaiseksi voimassaolevaksi. 
 
 
Sosiaalilautakunnan toimialan palveluiden ja rakenteiden kehittäminen on pitkäjänteistä, 
useimmiten vuosia edellyttävää työtä. Valtuustotason toimintasuunnitelmassa esitetään 
kuvaus tehtäväalueesta ja tavoitetaulukossa on painotettu tavoitteita, joita on mahdollista 
numeerisesti mitata. Monet sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kuitenkin luonteeltaan laadulli-
sia, eikä niiden sisällön tai vaikuttavuuden numeerinen mittaaminen ole mahdollista kun-
nan käytössä olevilla menetelmillä. Yksityiskohtaisempi toimintasuunnitelma laaditaan 
käyttösuunnitelman yhteydessä. Käyttösuunnitelman hyväksyy sosiaalilautakunta. 
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Tehtävä Hallinto 
 
 
Tehtävän kuvaus ja palvelusuunnitelma  
 
Sosiaalitoimen hallinnon tehtävä on tukea toimialan palvelutuotantoa.  Hallinnon palvelui-
hin kuuluvat yleinen hallintokunnan palveluiden kehittäminen sekä toiminnan ja talouden 
suunnittelu, toteutus ja seuranta.   
 
 
Tehtävän yleistavoitteet 
 
Sosiaalitoimen hallinnosta ja päätöksenteosta vastaa sosiaalilautakunta, joka kokoontuu 
säännöllisesti.  Sosiaalilautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen julkaistaan kunnan 
internetsivulla. Sosiaalitoimen hallinnon käytännön työstä huolehtivat sosiaalijohtaja ja 
toimistosihteeri. Vuonna 2018 aloitetaan sosiaalitoimen asiakasasiakirjahallinnon siirtämi-
nen Kanta-palveluun. 
 
 
Toiminnalliset tavoitteet 
 
Tavoite Keinot/toimenpiteet miten 

tavoitteeseen päästään 
Mittarit 

Palvelutuotantoa tukeva 
hallinto 

Sisällöllisesti asianmukaiset, 
määräajassa valmistellut 
sosiaalilautakunnan asiat 

Arviointi sosiaalilautakun-
nassa 

Palvelutuotannon tuki ja yh-
teistyön koordinointi  

Arviointi sosiaalitoimen 
tiimissä 

 
 
Tehtävä Sosiaalityö 
 
 
Tehtävän kuvaus ja palvelusuunnitelma  
  
Sosiaalityön kohderyhmänä ovat lapset, nuoret ja perheet sekä paljon tukea tarvitsevat 
henkilöt. Sosiaalityön tarkoituksena on edistää kuntalaisten hyvinvointia sekä sosiaalista 
turvallisuutta, vähentää eriarvoisuutta ja turvata yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, 
riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut. 
 
 
Tehtävän yleistavoitteet 
 
 
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 
 
Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa painotetaan ennaltaehkäisevien palveluiden ja 
varhaisen tuen järjestämistä oikea-aikaisesti. Tavoitteena on palvelujen järjestäminen siten 
että kevyemmillä avopalveluilla ehkäistään raskaampien palvelujen tarvetta. Ennaltaehkäi-
seviä ja varhaisen tuen palveluja ovat muun muassa perhetyö, tukihenkilö ja – perhetoi-
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minta sekä lapsiperheiden kotipalvelu. Ennaltaehkäisevää työtä on myös sosiaaliohjaajan 
40 % työpanos sivistystoimessa koulukuraattorina. 
 
 
Paljon tukea tarvitsevat 
 
Paljon tukea tarvitsevat asiakkaat ovat pääsääntöisesti aikuissosiaalityön asiakkaita. Ai-
kuissosiaalityön tehtäväkenttiä ovat muun muassa arkielämän hallinta, köyhyys ja syrjäy-
tyminen sekä päihde- ja mielenterveysongelmat. Aikuissosiaalityön asiakkaat tarvitsevat 
runsaasti tukea ja yksilöllistä ohjausta itsenäiseen toimimiseen, asioiden hoitoon ja elämän 
järjestämiseen. Ikääntyvät kuntalaiset ovat kasvava asiakasryhmä aikuissosiaalityössä. 
 
Tuen tarve lisääntyy palvelujärjestelmän repaleistuessa. Paljon tukea tarvitsevien asiak-
kaiden kanssa sovitetaan yhteen useita eri palveluita, ja tehdään yhteistyötä muiden pal-
velutuottajien kanssa. Sosiaalihuoltolain mukaisena tukitoimena tarjotaan kaikenikäisille 
paljon tukea tarvitseville neuropsykiatrista kuntoutusohjausta, jolla ehkäistään syrjäytymis-
tä ja parannetaan arjen taitojen hallintaa. 
 
Kunta vastaa myös harkinnanvaraisesta, eli ehkäisevästä ja täydentävästä toimeentulo-
tuesta.  
 
Hankkeet ja työryhmät 
 
Lasten ja perhepalveluiden muutosohjelman eli LAPE -hankkeen parissa jatketaan työs-
kentelyä.  LAPE:n tavoitteena on lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääminen ja eriarvoisuuden 
ehkäiseminen. Sosiaalityöntekijä osallistuu LAPE:n ohjausryhmän kokouksiin ja vastaa 
sekä tiedottamisesta että Muonion LAPE -ryhmän koollekutsumisesta kunnassa. LAPE – 
hankkeeseen sisältyy muun muassa tavoite perhekeskustoimintamallin kehittämisestä La-
pin maakunnassa.  
 
Kunnan tehtävänä on ehkäistä lähisuhde- ja perheväkivaltaa, järjestää ehkäisevää päihde-
työtä ja vähentää alkoholi-, huume- ja rahapelihaittoja sekä tupakointia. Kunnassa on ollut 
nimettynä erilaisia työryhmiä näiden tehtävien ohjaamiseksi. Vuoden 2018 aikana työryh-
mät yhdistetään yhdeksi työryhmäksi. 
 
 
Toiminnalliset tavoitteet 
 
 
Tavoite  Keinot/toimenpiteet miten 

tavoitteeseen päästään 
Mittarit  

Hyvinvoivat lapsiperheet 

 

 
 

Tukea tarvitsevat lapsiper-
heet saavat oikea-aikaisia 
sosiaalipalveluita. 
 
 

Sosiaalihuoltolain nojalla 
myönnettyjen palvelujen 
määrä suhteessa lasten-
suojelun avopalveluihin 

 70 % / 30 %. 

Yhteistyön kehittäminen: 
yhdessä järjestetty lasten ja 
perheiden tapahtuma Suomi 
101 syksyllä 2018 

 Toteutuu/ ei toteudu 
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Hyvinvoivat aikuiset Tukea tarvitsevat aikuiset 
saavat oikea-aikaisia sosi-
aalipalveluita. 

 

 

90 % asiakkaista saa ajan 
työntekijälle 1-3 päivässä 
yhteydenotosta 

 
 
Tehtävä Vanhustyö  
 
Tehtävän kuvaus ja palvelusuunnitelma  
 
Vanhustyö 
 
1) Tukee ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutu-
mista. 
 
2) Parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien pää-
tösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen. 
 
3) Parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalvelu-
ja sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palvelujen käyttöön yksilöllisten tarpeittensa mu-
kaisesti ja riittävän ajoissa silloin, kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää. 
 
4) Vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- ja 
terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niitä koskevista 
valinnoista. 
 
Tehtävän yleistavoitteet : 
 
Kunta järjestää iäkkäälle henkilölle laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka ovat hä-
nen tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä. 
 
Palvelut tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriu-
tumista ja osallisuutta.  Kuntoutumista edistävät, kotiin annettavat palvelut ja teknologiset 
ratkaisut ehkäisevät ja siirtävät ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon tarvetta. 
 
Ikääntyneiden palveluiden päivitetty suunnitelma 2018-2021 ohjaa toimintaa ja palveluita. 
 
 
Toiminnalliset tavoitteet 
 
Tavoite  Keinot/toimenpiteet miten 

tavoitteeseen päästään 
Mittarit  

Vanhusten toimintakyvyn 
ja osallisuuden edistämi-
nen 

Vanhusneuvosto osallistuu 
toiminnan ja talouden suun-
nitteluun 

Vanhusneuvostolta pyydet-
tyjen ja sen antamien   
määrä 
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Kunnan palvelurakenneta-
voitteiden mukainen palve-
lurakenne, tarkastelupäivät 
30.6. ja 31.12.. 

Palvelutarpeen arviointi 
Muonion vanhustyön palve-
luiden myöntämisen perus-
teiden mukaisesti 
 

Kotona asuu 75 vuotta 
täyttäneistä 91-92% vas-
taavanikäisestä väestöstä 
 

Omaishoidontuen myöntä-
misen perusteiden mukaiset 
palvelutarpeen arvioinnit 

Omaishoidontukea saa 6-7 
% 75 vuotta täyttäneistä 
 
 

Resurssien oikea mitoitus ja 
kohdennus 
 

Säännöllisen kotipalvelun 
piirissä on 13-14% 75 
vuotta täyttäneistä 
 

Tehostetun palveluasumi-
sen myöntämisen perustei-
den mukaiset palvelutar-
peen arvioinnit 

Ikääntyneiden tehostetun 
palveluasumisen 75 vuotta 
täyttäneet asiakkaat 6-7%  
vastaavanikäisestä väes-
töstä 

Palvelutarpeen arviointi 
Muonion vanhustyön palve-
luiden myöntämisen perus-
teiden mukaisesti 
 

Pitkäaikaisessa laitos-
hoidossa terveyskeskuk-
sessa olevat 75 vuotta 
täyttäneet  2-3%.% vas-
taavanikäisestä väestöstä. 
 

 
 
Tehtävä  Vammaispalvelut  
 
 
Tehtävän kuvaus ja palvelusuunnitelma 
 
Vammaispalveluiden tehtäväalueelle kuuluvat vammaispalvelulain ja erityishuoltolain mu-
kaiset palvelut. Vammaispalvelulain mukaisten palveluiden tarkoituksena on edistää vam-
maisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan 
jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.  
 
Erityishuoltolaissa säädetään erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henki-
nen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai 
vamman vuoksi, ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja.  Erityishuol-
lon tarkoituksena on edistää henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omin-
takeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitseman-
sa hoito ja muu huolenpito.  
 
 
Tehtävän yleistavoitteet 
 
Kunnan omana toimintana järjestetään päivä- ja työtoimintaa sekä kotihoidonohjaus. Li-
säksi kunta järjestää itse tai ostaa muilta palvelutuottajilta vammaispalvelulain mukaisia 
yksilökohtaisia palveluita tarpeen mukaan. Päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolelle jär-
jestettyä, itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edis-
tävää toimintaa. Naalo -toimintakeskuksessa työskentelyä kehitetään lisäämällä asiakkai-
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den itsenäistä elämää tukevia työtoimintoja ja aktiviteetteja. Vammaisten henkilöiden osal-
lisuutta ja itsenäistä päätöksentekoa edistetään suosimalla työnantajamalliin siirtymistä, 
jossa asiakas toimii itse avustajan työnantajana. 
 
Kunta ostaa kehitysvammaisten asumispalveluita Aspa-palveluilta, Kolpeneelta sekä Kas-
perkodilta. Lisäksi laitos-, kuntoutus ja tutkimuspalveluita ostetaan Kolpeneelta ja Tahko-
kankaalta.  
 
 
Toiminnalliset tavoitteet  
 
Tavoite  Keinot/toimenpiteet miten t a-

voitteeseen päästään 
Mittarit  

1.Kehitysvam - 
maisten osalli-
suuden lisäämi-
nen 

Asiakkaiden osallistuminen päivä- 
ja työtoimintaan arjen rakenteen 
ylläpitämiseksi 
 
 
Asiakkaiden kanssa osallistutaan 
erilaisiin yhteisöllisiin tapahtumiin 
 

60 – 65 % käyntikertaa vuo-
dessa toteutuneista toiminta-
viikoista, palvelusuunnitelmas-
sa määriteltyjen käyntikertojen 
mukaan 
1x kuukaudessa/ 12 x vuodes-
sa 

2. Kehitysvam-
maisten itsenäi-
sen asumisen ja 
omatoimisen 
suoriutumisen 
tukeminen 

Ajantasaiset palvelusuunnitelmat 100 % tarkistettavista palvelu-
suunnitelmista tehty, tarkistus-
päivät 30.6 ja 31.12 

Säännöllinen arkipäiväisten toi-
mintojen harjoittelu (uutena pai-
nopisteenä ruoan valmistaminen) 

Ruoan valmistaminen toimin-
takeskuksessa kerran kuussa 
 
Kuntosali – ja liikuntatuokiot, 
keskimäärin 4 x /kk. 
 
 
  

Kunnosta huolehtiminen liikku-
malla, oman toimintakyvyn mu-
kaisesti 

3. Erityistason 
ohjaus ja 
osaamisen ke-
hittäminen 

Yhteistyössä naapurikuntien 
kanssa järjestetään erilaisia kou-
lutuksia sekä ohjaajille että asiak-
kaille. Seudullisen vuorovaikutuk-
sen lisääminen 

6 x vuodessa osallistuminen 
koulutus- ja muihin sosiaalisiin 
tapahtumiin 

 
 
Terveystoimi 
 
 
Tehtävän kuvaus ja palvelusuunnitelma 
 
Terveydenhuollon tarkoituksena on: 

1) edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista 
turvallisuutta; 

2) kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja; 



7  
 
3) toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilas-
turvallisuutta; 

4) vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä; sekä 

5) vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä ja parantaa terveydenhuollon toi-
mijoiden, kunnan eri toimialojen välistä sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteis-
työtä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä-
misessä. 

Terveystoimen tehtäväalueelle kuuluvat perusterveydenhuollon palvelut, erikoissairaanhoi-
to, päihdeklinikka, ympäristöterveydenhuolto, syöpäpotilaiden hoitokustannusavustus ja 
talteen otetut eläimet. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu 
kuuluu Lapin sairaanhoitopiirille. Ympäristöterveydenhuollon järjestää Sodankylän kunta. 
Talousarvioon varataan määräraha syöpäpotilaiden syöpähoitojen hoitopäivämaksujen 
sekä heidän potilashotellissa tapahtuvien yöpymisten omavastuuosuuden korvaamiseen 
Talteen otettuja eläimiä koskevat palvelut ostetaan yksityiseltä. 
 
 
Tehtävän yleistavoitteet 
 
Lapin sairaanhoitopiiri järjestää Muonion kunnan puolesta perusterveydenhuollon ja eri-
koissairaanhoidon.  Perusterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämisen yhteydessä on 
sovittu että palvelutaso on määritelty vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
perusteella. Palvelutason muutosta arvioitaessa käytetään pohjatietona tilinpäätös- ja toi-
mintakertomustietoja, Mediatrin tilastotietoja sekä muuta toiminnasta dokumentoitua tietoa.  
 
Seurattavat kuntakohtaiset indikaattorit määritellään yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa 
käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä. 
 
 
Toiminnalliset tavoitteet  
 
 
Tavoite Keinot/toimenpiteet miten 

tavoitteeseen päästään 
Mittarit 

Perusterveydenhuollon 
palvelutaso pysyy vähin-
tään vuoden 2016 tasolla 
 

Lapin sairaanhoitopiirin jär-
jestämät terveydenhuollon-
palvelut 

Määritetään käyttösuunni-
telmassa. 

Perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon väli-
nen yhteistyö sujuvoituu.  
 

Lapin sairaanhoitopiirin jär-
jestämät terveydenhuollon-
palvelut 

Määritetään käyttösuunni-
telmassa. 

Sosiaali- ja terveystoimen 
palveluiden toiminnallinen 
integraatio paranee. 

Lapin sairaanhoitopiirin  ja 
Muonion kunnan yhteiset 
toiminnalliset rakenteet.  

Määritetään käyttösuunni-
telmassa. 
 
 

 
 


