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Käyttösuunnitelma
Sosiaalilautakunta 8.2.2018

Hallinto
• Hallinnon tehtävä on tukea sosiaalilautakunnan alaisten tehtävien
palvelutuotantoa.
• Keskeisiä asioita ovat mm selvitys sosiaalitoimen siirrosta Lapin
sairaanhoitopiirin alaisuuteen, hyvinvointikeskuksen rakentamisen ja
palvelutuotannon suunnitteluun osallistuminen sekä sote-uudistukseen
valmistautuminen
• Vuosikelloa tarkennetaan neljännesvuosittain.

Sosiaalitoimen hallinnon vuosikello
Tilinpäätös, toimintakertomus, tilastot

Loppuvuoden käyttösuunnitelma
Kahdella rivillä

Sosiaalilautakunta 8.2
Muonio, Enontekiö, Pth /Lshp I/4 kokous

Talousarvio 2019 valmis

Hyvinvointikeskus 14.2
Perhekeskuksen suunnittelu
Loppusyksyn käyttösuunnitelma
Sosiaalilautakunta 15.3

Syksyn käyttösuunnitelma

2017

Sosiaalitoimen siirtoselvitys
Sosiaalilautakunta 26.4

Loppukesän käyttösuunnitelma
Sosiaalilautakunta 31.5

Kesän käyttösuunnitelma

Toimintasuunnitelma/talousarvio 2019
tavoitteet

Sosiaalityö
•

•

•

•

•

Sosiaalityö painottaa palvelujen järjestämistä ennaltaehkäisevästi ja oikeaaikaisesti. Kaikista lasten ja perheiden palveluista 70 % on ehkäiseviä,
sosiaalihuoltolain nojalla myönnettyjä palveluja. Tavoitteen toteutumista
seurataan neljännesvuosittain.
Perheiden palveluissa kaikkien toimijoiden välistä yhteistyötä vahvistetaan
kehittämällä Lape-työryhmän työskentelyllä, lastensuojelun infotilaisuuksilla sekä
Perhekeskus toimintamalli Lappiin – hankkeeseen osallistumisella.
Lokakuussa (27.10.) järjestetään Suomi101-tapahtuma lapsille, nuorille ja
perheille. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä kunnan eri hallintokuntien,
seurakunnan, järjestöjen ja yritysten kesken.
Lähisuhde- ja perheväkivallan sekä ehkäisevän päihdetyön työryhmät yhdistetään
vuoden 2018 aikana yhdeksi työryhmäksi. Suunnitelmat työryhmän tehtävien
toteuttamiseksi päivitetään työryhmän nimeämisen jälkeen.
Aikuisten palveluissa tavoitteena on, että asiakas saa varattua ajan työntekijälle 1-3
arkipäivässä yhteydenotosta. Tavoitteen toteutumista seurataan
neljännesvuosittain.

Lasten ja perheiden palveluiden vuosikello
Yhteistyöpalaveri elinkaarimallilla Muonio, Enontekiö + terveydenhuolto, 24.1.
Palveluohjaus ja neuvonta (Perhekeskustoimintamalli Lappiin) –palaveri, 12.1.

Myönnettyjen palvelujen tarkistaminen, ollaanko
tavoitteessa? Riikka ja Taija, joulukuu

Perhetoimijoiden yhteistyöpalaveri Taija, 15.1.
Lastensuojeluinfo ensihoidon kanssa Riikka ja Päivi, helmikuu

Omavalvontasuunnitelmien läpikäynti ja
päivittäminen, joulukuu

Lape-työryhmän kokoontuminen Riikka, helmikuu
Lastensuojelutilasto THL Riikka, 28.2.
Sosiaalityöntekijöiden tapaaminen Kolarissa 13.3.
Perhekeskustoimintamalli Lappiin Enontekiöllä
Riikka, 15.3.

Lastensuojelutilasto THL Riikka, lokakuu

Lastensuojeluinfo varhaiskasvatuksen
kanssa Riikka, Päivi ja Taija, maaliskuu

Suomi101-tapahtuma 27.10.
Myönnettyjen palvelujen tarkistaminen,
ollaanko tavoitteessa? Riikka ja Taija, syyskuu
Talous- ja toimintasuunnitelma 2019 valmis,
syyskuu

Myönnettyjen palvelujen tarkistaminen,
ollaanko tavoitteessa? Riikka ja Taija, maaliskuu

2018
Lasten ja
perheiden
palvelut

Perheleirin suunnittelu Taija, huhtikuu
Perhetyöntekijöiden tapaaminen Palojoensuussa
Taija, 13.4.
Lastensuojeluinfo yhtenäiskoulun kanssa
Riikka, Päivi ja Taija, huhtikuu

Perhetoimijoiden yhteistyöpalaveri, elokuu

Perhetoimijoiden yhteistyöpalaveri, toukokuu

Lape-työryhmän kokoontuminen Riikka, elokuu

Kouluikäisten siirtopalaverit Päivi, toukokuu
Perheleiri yhdessä ympäristökuntien kanssa Taija, heinäkuu

Talous- ja toimintasuunnitelman 2019 valmistelu alkaa, touko-kesäkuu

Myönnettyjen palvelujen tarkistaminen, ollaanko
tavoitteessa? Riikka ja Taija, kesä-heinäkuu

Aikuissosiaalityön vuosikello
Aikuisten palvelujen vuosikello
Ajanvaraus – ollaanko tavoitteessa? joulukuu

Yhteistyöpalaveri elinkaarimallilla Muonio, Enontekiö + terveydenhuolto, 24.1.

Omavalvontasuunnitelmien läpikäynti ja päivittäminen, joulukuu
Toimintatilastot, joulukuu
Toimeentulotukitilasto, 28.2.

Toimeentulotukitilasto, joulukuu

Sosiaalityöntekijöiden tapaaminen Kolarissa 13.3.
Ajanvaraus – ollaanko tavoitteessa? maaliskuu

Ajanvaraus – ollaanko tavoitteessa? syyskuu

Talous- ja toimintasuunnitelma 2019 valmis,
syyskuu

2018

Päihdeasiakkaan kohtaamiskoulutus, maaliskuu

Aikuisten
palvelut
(Päivi)

Talous- ja toimintasuunnitelman 2019 valmistelu alkaa,
touko-kesäkuu

Ajanvaraus – ollaanko tavoitteessa? kesä-heinäkuu

+ TE-toimen järjestämät kuntainfot neljännesvuosittain,
päivämäärät selviävät myöhemmin

Vanhustyö
•

•
•
•

Vanhustyö osallistuu Toimiva kotihoito Lappiin - hankkeeseen. Hankkeessa ovat
keskiössä kotona asumista tukevat, varhaista tukea ja kuntoutusta tarjoavat ja
teknologiaa hyödyntävät palvelut. Vanhustyö panostaa Lapin maakunnan
kotikuntoutuksen mallin toteuttamiseen.
Kotona asumista tukeva toiminta; muistikoordinaattoritoiminta, kotipalvelun
sisällön kehittäminen ja asiakkaan saaman ajan lisääminen kotipalvelussa.
Tehostetun palveluasumisen yksiköissä Marjapaikassa ja Ojusniityssä hoidetaan
entistä huonokuntoisempia ja monisairaita ikäihmisiä.
Raisoftin käyttöä vakiinnutetaan toimintakyvyn ja hoitoisuuden arvioinnissa.
Hoitajien lääkeosaamista varmistetaan lääkehoidon tentillä. Omahoitajuutta ja
yhteistyötä omaisten ja perusterveydenhuollon kanssa vahvistetaan. Sävelsirkkusovellusta hyödynnetään toimintakykyä ylläpitävässä viriketoiminnassa.
Palvelukeskus Marjapaikassa kehitetään vuorotteluhoitoa ja päivähoitoa, jotta
pystytään tukemaan kotona asuvien ikäihmisten ja heidän omaishoitajiensa
toimintakykyä ja jaksamista.

Vanhustyön vuosikello
Toimiva kotihoitohanke jatkuu
Omavalvontasuunnitelmien päivitys
Käyttösuunnitelma 2018
Varhaisen puuttumisen mallin mukaiset keskustelut
ohjeistuksen mukaisesti

Sosiaalilautakunta 8.2.
Sävelsirkku otetaan käyttöön
Muistikoordinaattori vakiinnuttaa ja tiedottaa toiminnastaan.
Muistiryhmän perustamiskokous

Talous ja toimintasuunnitelma 2019
Toimintakertomus

Vanhusneuvosto
Haipro haittatapahtumien läpikäynti

Voimaa vanhuuteen hanke-liikuntaraati
Kotipalvelun sisällön kehittäminen

Vanhusneuvosto
Vanhustenviikko lokakuussa

Raisoftin käyttö vakiintuu
Vuoden 2019 taloussuunnittelu alkaa

Omaisten ilta
Asiakaspalautteen kerääminen

Lääkeosaamisen varmistaminen
Yksiköiden kehittämisiltapäivät

2018

”Ikäihmisten monilääkityksen tunnistaminen”
Väitöstutkimukseen osallistuminen

Kehityskeskustelut

Tasapainotapahtuma 13.4.

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto
Vanhustyön esimiehet kokoontuvat kerran kuukaudessa
palaveriin, samoin vanhustyön ohjaaja ja toiminnanohjaaja

Haipro haittatapahtumien läpikäynti
Ensiapukoulutus koko henkilöstölle

Vanhuksille kesällä yksiköittäin pieni kesäjuhla

Toiminnanohjaaja
•
•

•
•

Toimintatuokiot järjestetään säännöllisesti kevät- ja syyskaudella. Tärkeänä osana
on yhteistyö eri toimijoiden kanssa.
Voimaa vanhuuteen hankkeeseen panostaminen: Verkostokokoontuminen,
senioritanssikouluttajakoulutus, vertaisveturikoulutus ja erilaisten ryhmien
käynnistyminen (intensiivi voimaryhmä, vertaisveturiryhmät, ulkoiluryhmät,
ulkoiluystävätoiminta, senioritanssi)
Sävelsirkun aktiivinen käyttö sosiaalitoimessa: oma käyttö + muiden tukeminen ja
avustaminen
Kyläpirtti-hankkeen hakeminen ja käynnistäminen

Toiminnanohjaajan vuosikello

Toimintatuokioiden aloitus
Sävelsirkun käyttöönotto ja opastus
Voimaa vanhuuteen- starttipalaverit 9.1. ja 15.1.

Asiakaspalautteiden keruu
Asiakasmaksujen tilitys

VV liikuntaraati 12.2.
Voimaa vanhuuteen verkostotyöpaja 27.2.
Kyläpirtti- hanke hallituksen käsittelyssä

Senioritanssin ohjaajakoulutus 2

VV: Intensiivi voimaharjoitteluryhmän aloitus
Pärjätään yhdessä kyläkierros aloitus

Vertaisveturitoiminnan alkaminen

Talousarvion viimeistely
Iltapäivätuokioiden aloitus Kyläpirtissä
Liikuntaneuvontaa ikäihmisille koulutus 11.9.

2018

Vertaisveturikoulutuksen käynnistyminen
Toimintatuokioiden suunnittelua
Geriatrisen erityisosaajakoulutus (oma)

Toimintatuokioiden suunnittelu/valmistelu
Kyläpirtin kesätoiminnan ylläpitoa
Kyläpirtin syyskauden suunnittelu

Tasapainotapahtuma 13.4.
Aivoterveysryhmät
Senioritanssin ohjaajakoulutus 1
Kyläpirtin tila- ja toimintakartoitus
Talousarvion valmistelua
Voimaa vanhuuteen arviointipäivä 23.5.
Toimiva kotihoito Lappiin loppuarviointi 24.5.

Toimintauokioiden retkipäivät
Asiakaspalautteiden keruu
Asiakasmaksujen tilitys
Kyläpirtin avajaiset

Vammaispalvelut ja
kehitysvammahuolto
•
•

•
•

•
•
•

Vammaispalvelussa tavoitteena vuonna 2018 on panostaa entisestään palvelujen
myöntämisen ajantasaisuuteen.
Sosiaalityöntekijä tarkistaa vammaispalvelussa olevien asiakkaiden palvelusuunnitelmien
voimassaolon kaksi kertaa vuodessa ja tavoitteena sekä vammais- että
kehitysvammapalveluissa on, että 100 % tarkistettavana olevista suunnitelmista on päivitetty
31.12. mennessä.
Henkilökohtaisen avun järjestämisen tapaa ja avustajien rekrytointia kehitetään vuoden 2018
aikana.
Kehitysvammapalveluiden päivätoiminnassa edistetään yhä enemmän asiakkaiden
itsenäisyyttä ja omatoimisuutta arkipäiväisten toimintojen harjoittelulla, osallisuudella ja
seudullisella yhteistyöllä.
Uutena toimintana päivätoiminnassa otetaan käyttöön ruoanlaitto- ja leipomispäivä kerran
kuukaudessa.
Asiakkaiden käyntikertamääriä päivätoiminnassa seurataan neljännesvuosittain.
Tutkimus-, kuntoutus, asumis- ja laitospalvelut sekä niihin liittyvät oheis- ja tukipalvelut
ostetaan kunnan ulkopuolisilta palveluntuottajilta, kehitysvammaohjaaja ja sosiaalityöntekijä
vastaavat palvelujen järjestämisestä ja organisoinnista.

Kehitysvammatoiminnan vuosikello
Toiminnan suunnittelua Asiakkaiden kanssa
Kokkipäivä
Tiimi?
Palvelusuunnitelmien päivitykset
Pelastautumissuunnitelman laatiminen

Kirkkopyhä Tunturi-Lapin seurakunnat
Riikan kanssa katsotaan tilastot
Kokkipäivä
Tiimi
Joulumyyjäiset Naalossa vk 47

Kokkipäivä
Hiihtoloma vk9
Ulkoilutapahtuma Kolarilaisten kanssa

Tukiyhdistyksen tapahtuma
Kokkipäivä
Tiimi
Syysloma
Kokkipäivä
Tiimi
Talous- ja toimintasuunnitelma valmis
Kokkipäivä

Kokkipäivä
Tiimi, toteutumat
Seurakunnan kanssa pääsiäisjuttu

2018

Omavalvontasuunnitelman tarkastus
Kokkipäivä
Tiimi

Koulutusta asiakkaille tukiyhdistyksen kanssa
Tiimi ,toteumat

Uinti/keilailureissu/ Kittiläläiset
Syksyn toiminnan suunnittelu

Kokkipäivä

Yhteisretki naapurikuntien kanssa
Talousarvion suunnittelua
Kokkipäivä
Tiimi
Kesäloma
Kesäleiri kolarilaisten ja pajalalaisten kanssa

Tiimi
Torstaitorielämään osallistuminen
Kokkipäivä
Toteutumat

Terveystoimi
Terveydenhuollon tarkoituksena on:
1) edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja
toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta;
2) kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja;
3) toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista
saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta;
4) vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä; sekä
5) vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä ja parantaa
terveydenhuollon toimijoiden, kunnan eri toimialojen välistä sekä
muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisessä.

Toiminnalliset tavoitteet
taloussuunnitelmassa 2018
Tavoite

Keinot/toimenpiteet miten
tavoitteeseen päästään

Mittarit

Perusterveydenhuollon palvelutaso
pysyy vähintään vuoden 2016
tasolla

Lapin sairaanhoitopiirin järjestämät
terveydenhuollonpalvelut

Sovitaan ensimmäisessä
vuosineljänneskokouksessa.

Perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon välinen
yhteistyö sujuvoituu.

Lapin sairaanhoitopiirin järjestämät
terveydenhuollonpalvelut

Sovitaan ensimmäisessä
vuosineljänneskokouksessa.

Sosiaali- ja terveystoimen
palveluiden toiminnallinen
integraatio paranee.

Lapin sairaanhoitopiirin ja Muonion
kunnan yhteiset toiminnalliset
rakenteet.

Sovitaan ensimmäisessä
vuosineljänneskokouksessa.

