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2.6 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 sosiaalista turvallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä sekä tuottaa
vaikuttavia ja laadukkaita palveluita asiakaslähtöisesti ja moniammatillisesti
yhteistyössä asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Osallisuus, aito avoimuus ja
vastuullisuus ohjaavat toimintaamme.
Keskeisimpänä sosiaalilautakunnan valtakunnallisena haasteena on sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus. Sote-uudistuksen tavoitteena oli, että
tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut ovat nykyistä asiakaslähtöisemmät,
vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut. Vuoden 2020
alusta alkaen vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista oli tarkoitus siirtää maakunnille.
Sote-uudistuksen valmisteluun ja sitä tukeviin kehittämishankkeisiin käytettiin paljon
sosiaalitoimen henkilöstön resursseja. Sote-uudistus jäi keväällä 2019 toteutumatta
odottamaan uutta tulemistaan.
Paikallisesti merkittävää on ollut hyvinvointikeskuksen rakentamiseen ja
palvelutuotannon suunnitteluun osallistuminen. Hyvinvointikeskus valmistui
loppuvuodesta 2019. Sosiaalitoimi siirtyy 2020 alusta kokonaisuudessaan
hyvinvointikeskukseen, mikä osaltaan tukee ja lisää terveydenhuollon kanssa tehtävää
yhteistyötä ja yhteistyön kehittämisen tarvetta. Sosiaalitoimessa aloitettiin
valmistelevat työt liittyen asiakastiedon kanta-arkistoinnin käyttöönottoon.

2.6.1 Sosiaalitoimen hallinto
Tehtävän kuvaus ja yleistavoitteet
Sosiaalitoimen hallinnon tehtävä on tukea toimialan palvelutuotantoa. Hallinnon
palveluihin kuuluvat yleinen hallintokunnan palveluiden kehittäminen sekä toiminnan
ja talouden suunnittelu, toteutus ja seuranta.

Tavoitteiden toteutuminen
Sosiaalitoimen hallinnosta ja päätöksenteosta vastaa sosiaalilautakunta, joka kokoontui
kuukausittain yhteensä 13 kertaa lukuun ottamatta elokuuta. Huhtikuussa ja lokakuussa
lautakunta kokoontui kahdesti. Sosiaalilautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen
julkaistiin kunnan internetsivulla. Sosiaalitoimen hallinnon käytännön työstä
huolehtivat sosiaalijohtaja ja toimistosihteeri.
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Tavoite

Palvelutuotantoa
tukeva hallinto

Toimintakertomus 2019

Keinot/toimenpiteet
miten tavoitteeseen
päästään
-sisällöllisesti
asianmukaiset,
määräajassa
valmistellut
sosiaalilautakunnan
asiat
-palvelutuotannon tuki
ja yhteistyön
koordinointi,
rakenteista ja
resursseista
huolehtiminen
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Mittarit

Toteutunut

-arviointi
sosiaalilautakunnas
sa

Toteutunut, vielä
kehitettävää

-arviointi
sosiaalitoimen
tiimissä

Toteutunut, vielä
kehitettävää

2.6.2 Sosiaalityö
Tehtävän kuvaus ja yleistavoitteet
Sosiaalityön tarkoituksena on turvata jokaiselle perustuslain mukainen oikeus
ihmisarvoisen elämän edellyttämään välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.
Eri-ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille suunnatuilla palveluilla
pyritään turvaamaan sekä yksilön, perheen että koko yhteisön hyvinvointi.
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.
Sosiaalialan ammattilaiset tukevat ihmisten elämää ja hyvinvointia tarjoamalla
ohjaus-, neuvonta-, hoiva-, huolenpito- ja kasvatuspalveluita. Tehtävänkuvaan kuuluu
myös ihmisten auttaminen erilaisissa kriisitilanteissa ja elämäntilanteiden hallinnassa.
Tavoitteiden toteutuminen
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Suomalaisen perhepolitiikan tavoitteena on luoda lapsille turvallinen kasvuympäristö
sekä varmistaa, että vanhemmilla on aineelliset ja henkiset mahdollisuudet synnyttää ja
kasvattaa lapsia. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa painotettiin
ennaltaehkäisevien palveluiden ja varhaisen tuen järjestämistä oikea-aikaisesti. Työ on
monelta osin yhteistoiminnallista tiimityötä ja tulevaisuudessa tavoitellaan erityisesti
palveluverkostojen yhteistyötä, jotta asiakas voisi yhteisten vastaanottoaikojen avulla
välttyä aikataulullisestikin haastavilta useilta eri toimijoiden ajanvarauksilta.
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Tavoitteena oli palvelujen järjestäminen siten että kevyemmillä avopalveluilla
ehkäistiin raskaampien palvelujen tarvetta. Ennaltaehkäiseviä ja varhaisen tuen
palveluja olivat muun muassa perhetyö, tukihenkilö ja – perhetoiminta sekä
lapsiperheiden kotipalvelu. Ennaltaehkäisevää työtä oli myös sosiaaliohjaajan 40 %
työpanos sivistystoimessa koulukuraattorina.
Pitkäaikaisiin ja toisiinsa kietoutuneisiin ongelmiin ei ole nopeita ja yksinkertaisia
ratkaisuja. Tämä on haaste, johon sosiaalityö kunnassamme pyrkii vastaamaan.
Esimerkiksi lapsen kokemus kaltoinkohtelusta säilyy läpi elämän, ja psyykkinen oireilu
voi vaikuttaa pitkälle aikuisuuteen. Selviytymistä tukee niin lasten- ja
nuorisopsykiatrian kuin lastensuojelun tutkimusten mukaan se, että lapsi voi muodostaa
kestävän ja luottamuksellisen suhteen edes muutamaan merkitykselliseen ihmiseen ja
työntekijään. Lasten ja perheiden vaativiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin vastaaminen
edellyttää
palvelujärjestelmältä
joustavuutta,
osaamista
sekä
riittäviä
henkilöstövoimavaroja. Oikea-aikainen avun saaminen edellyttää selkeitä
yhteistyökäytäntöjä tuen, palvelujen ja hoidon järjestämisessä.

Paljon tukea tarvitsevat
Paljon tukea tarvitsevat asiakkaat ovat pääsääntöisesti aikuissosiaalityön asiakkaita.
Aikuissosiaalityön tehtäväkenttiä ovat muun muassa arkielämän hallinta, köyhyys ja
syrjäytyminen sekä päihde- ja mielenterveysongelmat. Syrjäytyminen, osallisuus ja
yksinäisyys kytkeytyvät toisiinsa ja aikuissosiaalityön asiakkaat tarvitsevat runsaasti
tukea ja yksilöllistä ohjausta itsenäiseen toimimiseen, asioiden hoitoon ja elämän
hallinnan opetteluun. Ikääntyvät kuntalaiset ovat kasvava asiakasryhmä
aikuissosiaalityössä.
Vuoden 2019 aikana tarjottiin edelleen sosiaalihuoltolain mukaisena tukitoimena
kaikenikäisille paljon tukea tarvitseville neuropsykiatrista kuntoutusohjausta, jolla
ehkäistään syrjäytymistä ja parannetaan arjen taitojen hallintaa. Neuropsykiatrisessa
kuntoutusohjauksessa korostuu yhteistyö terveydenhuollon, psykiatrisen sairaanhoidon
sekä koulujen kanssa.
Toimeentulotuki jakautuu Kelan myöntämään perustoimeentulotukeen ja kunnan
myöntämään täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen. Kela kääntää
jatkohakemukset suoraan kunnan sosiaalitoimen harkintaan. Vuonna 2019
toimeentulotuen asiakkuudessa oli 23 kotitaloutta. Toimeentulotukipäätösten
pääpainopiste oli ennaltaehkäisevässä toimeentulotuessa.
Pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen painotettiin vuoden 2019 aikana.
Palkkatyötä (palkkatuki), kuntouttavaa työtoimintaa, sekä työkokeilupaikkoja voitiin
tarjota pitkäaikaistyöttömille, sekä vaikeasti työllistettäville. Tiivis yhteistyö työ-, ja
yksilövalmentajan, kelan, TE-toimen kanssa toi tulosta, jolla saatiin kunnan
maksuosuutta laskettua 19 000€.

Hankkeet ja työryhmät
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on vuodesta 2016 lähtien tukenut
lastensuojelun uudistamista systeemisen toimintamallin avulla. Mallin esikuvana toimii

Muonion kunta

Toimintakertomus 2019

4

niin sanottu Hackney-malli, joka kehitettiin Englannissa Lontoon kaupunginosassa
ratkaisemaan siellä kohdattuja vakavia lastensuojelun ongelmia: lastensuojelutyön
byrokratisoitumista, ajautumista kriisejä sammuttelevaan työotteeseen, aiemman
työskentelyn tehottomuutta ja työntekijöiden vaihtuvuutta. Toimintamallista on
kehitetty Suomeen soveltuva versio.
Lastensuojelun systeeminen toimintamalli on tapa organisoida lastensuojelu
tiimityöksi, jossa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä saa tuekseen
moniammatillisen tiimin, johon kuuluu myös perheterapeutti. Toimintamalli tuo
systeemisen ja perheterapeuttisen ajattelun ja välineet lastensuojelun käyttöön.
Systeeminen ja perheterapeuttinen ajattelutapa tarkoittaa, että huomio kiinnitetään
ihmisten välisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen sen sijaan, että ongelma nähtäisiin
yksittäisessä perheenjäsenessä. Työskentelyn ytimessä on kunnioittava, dialoginen ja
ratkaisukeskeinen vuorovaikutus, minkä lähtökohtana ovat koko perheen sekä
erityisesti lapsen ja nuoren kokemukset. Tämä tarkoittaa avointa, kysyvää ja
kuuntelevaa keskustelua, jossa perhe on aktiivisesti mukana. Tiimityöskentelyn ja
tiiviin asiakastyön avulla pyritään lapsen ja perheen tilanteen syvällisempään ja
yhteiseen ymmärtämiseen ja sitä kautta vaikuttavampaan lastensuojelutyöhön. Lisäksi
tavoitteena on työntekijöiden osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvoinnin
lisääntyminen, sekä moniammatillisen yhteistyön vahvistuminen.
Muonion sosiaalityössä aloitettiin 2019 syksyllä systeemisen työotteen koulutus ja se
päättyy alkuvuodesta 2020.

Tavoite

Hyvinvoivat
lapsiperheet

Hyvinvoivat
aikuiset

Keinot/toimenpiteet
miten tavoitteeseen
päästään
-tukea tarvitsevat
lapsiperheet saavat
oikea-aikaisia
sosiaalipalveluita.

Mittarit

Toteutunut

-sosiaalihuoltolain
nojalla myönnettyjen
palvelujen määrä
suhteessa
lastensuojelun
avopalveluihin
70 % / 30 %

Toteutunut.
Esimerkiksi
perhetyötä järjestettiin
vuoden aikana 80%
sosiaalihuoltolain
nojalla ja 20%
lastensuojelun
avohuollon
tukitoimena.

-tukea tarvitsevat
aikuiset saavat oikeaaikaisia
sosiaalipalveluita.

-90 % asiakkaista saa
ajan työntekijälle 1-3
päivässä
yhteydenotosta

Toteutunut osittain,
kehitettävää,
puutokset johtuneet
viranhaltijavaihdoksista
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2.6.3 Vanhustyö ja kotipalvelu
Tehtävän kuvaus ja yleistavoitteet
Vanhustyö
1) Tukee ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä
suoriutumista.
2) Parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien
päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen.
3) Parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja
terveyspalveluja sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palvelujen käyttöön
yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti 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.
Tavoitteiden toteutuminen
Muoniossa vuoden 2019 lopussa (31.12.19) oli yli 75-vuotiaita 272 henkilöä, kun vuotta
aikaisemmin määrä oli 253 henkilöä. (väestörekisteri).
Tehostetun palveluasumisen paikkoja on tilapäisesti lisätty sijoittamalla kaksi asukasta
samaan asuntoon sekä asukkaan, että omaisen suostumuksella. Järjestely on tehty, jotta
voidaan turvata ikäihmisten palvelujen saanti.
Kotipalvelu ja vanhustyön ohjaaja muuttivat Hyvinvointikeskukseen uusiin tiloihin
loppuvuonna 2019. Kotipalvelu toimii yhteisissä tiloissa Lshp:n kotisairaanhoitajan
kanssa.
Vuonna 2019 Aloittanut virikeohjaaja on työkokeilun jälkeen vakiinnuttanut
toimintansa.
Vuoden 2019 aikana henkilöstöresursseja on lisätty mitoitusten mukaisiksi.
Palvelukeskus Marjapaikassa 2 lähihoitajaa yövuorossa, jotta voidaan suorittaa
etävalvontalaitteen hälytyksiin vastaaminen ja käydä Ojusniityn yöhoitajan apuna kaksi
kertaa yössä ja myös tarvittaessa. Ojusniityssä lisätty yksi hoitaja aamu ja iltavuoroon
asukaslisäysten vuoksi, jotta hoitajamitoitukset täyttyvät. Ojusniityssä saatu myös
keittiötyöntekijän resurssia jokapäiväiseksi siirtämällä 50% Marjapaikan
laitosapulaisen työpanoksesta Ojusniittyyn. Talousarviossa myönnetty kotipalvelun
sairaanhoitajan toimi on täytetty huhtikuussa 2019.
Loppuvuodesta 2018 voimaan tullut keskuskeittiön uudistus aiheutti tehostetun
palveluasumisen yksiköissä useita muutoksia sekä työjärjestelyissä että työn määrässä.
Kotona asuvien ruokatoimitukset toimitetaan vain kolme kertaa viikossa ja ruuat on
lämmitettävä. Kotipalvelun toimistoon hankittiin jääkaappiin ruoka-annosten
säilyttämistä varten.
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Raisoft- ohjelmaa on pyritty juurruttamaan yksiköissä palvelutarpeen arvioinnin tueksi.
Haittatapahtumia seurataan Haipro- ohjelman avulla. Vanhustyön esimiehet ovat
käyneet ilmoitukset läpi kaksi kertaa vuodessa henkilöstöpalavereissa.
Lääkesaaminen on varmistettu jokaisessa yksikössä MediEco- oppimisympäristössä
Skhole- oppimisympäristö on otettu käyttöön vanhustyön yksiköissä. Koko henkilöstö
on suorittanut Skholessa Tietoturva- osion.
Vanhustyö on käyttänyt kuntatiedotetta tiedottamiskanavana.
Vanhustyössä on tehty yhteistyötä erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, esim.
päivähoito, kansalaisopisto, seurakunta, yhdistykset ja järjestöt.
Vanhustyön esimiehet ovat vastanneet siitä, että kehityskeskustelut ja varhaisen
puuttumisen mallin mukaiset keskustelut on pidetty ohjeistuksen mukaisesti.
Vanhustyön esimiehet eivät ole kokoontuneet säännöllisesti kuukausipalaveriin.
Yksiköissä esimiehet ovat pitäneet henkilöstöpalaverit säännöllisesti.
Vanhustyön työn vaativuuden arvioinnit on tehty 2019, mutta ne ovat käsittelemättä ja
palkkaus tarkistamatta.
Vanhusneuvosto on kokoontunut kerran vuonna 2019.
Muistikoordinaattorin 50%:n työaika on toteutunut osittain, koska rekrytointitilanne
äkillisiin poissaoloihin on ollut haastava.
Muistisairaiden- ja heidän omaistensa ryhmätoiminta on jatkunut. Ensitietopäivät ovat
olleet kaksi kertaa vuonna 2019. Muistikoordinaattori on tavannut muistisairaita ja
heidän läheisiään, toiminut muistisairaan ja lähipiirin tukena, seurannut muistisairauden
tasoa ja ohjannut palveluiden sekä etuuksien hakemisessa.
Muonion muistipolusta ei ole laadittu esitettä muistikoordinaattorin ja muistihoitajan
toimesta. Muistikoordinaattorin työnkuvaa ei ole suunniteltu yhteistyössä
terveystoimen kanssa. Muistikoordinaattori on kokoontunut säännöllisesti kotipalvelun
henkilökunnan kanssa ja kouluttanut vanhustyön henkilöstöä haastavasti käyttäytyvän
muistisairaan hoidossa. Muistitiimiä ei ole muodostettu. Muistikoordinaattori on
osallistunut lähes säännöllisesti vuodeosaston yhteistyöpalaveriin.
Tehostetussa palveluasumisessa on otettu käyttöön lääkkeiden annosjakelu, ja sen
myötä on vapautunut hoitajien työaikaa välittömään hoitotyöhön.
Viriketoiminnanohjaan käyntien pääpaino oli kotona asuvat ikäihmiset, jotka olivat
kotipalvelun asiakkaita. Viriketoiminnan ohjausta annettiin lisäksi Palvelukeskus
Marjapaikkassa ja Ojusniittyssä. Kotona asuvia palvelun piirissä oli n. 14-16 ja heidän
luona käytiin viikoittain.
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Asiakkaille pyrittiin järjestämään mielekästä tekemistä heidän omien tarpeiden
mukaisesti. Myös yhteisiä tapahtumia järjestettiin tavoitteena saada ikäihmiset
kohtaamaan toisiaan.
Palveluasumisen yksiköissä viriketoiminta on toteutunut keskiviikko ja torstai
aamupäivisin. Tehtävänä on ollut autella arkisissa askareissa, järjestää pienimuotoista
tekemistä asukkaille ja järjestää yhteisiä teemajuhlia.

Tavoite

Lapin maakunnan
vanhuspalveluiden
kehittämisohjelman 20172020 mukainen
palvelurakenne 75-vuotta
täyttäneistä

Keinot/toimenpiteet
miten tavoitteeseen
päästään
-palvelutarpeen arviointi
Muonion vanhustyön
palveluiden
myöntämisen
perusteiden mukaisesti
-omaishoidontuen
myöntämisen
perusteiden mukaiset
palvelutarpeen
arvioinnit
-resurssien oikea
mitoitus ja kohdennus.
Kotipalvelun
tiimivastaava koordinoi
päivittäistä työtä
-tehostetun
palveluasumisen
myöntämisen
perusteiden mukaiset
palvelutarpeen
arvioinnit
-palvelutarpeen arviointi
Muonion vanhustyön
palveluiden
myöntämisen
perusteiden mukaisesti

Mittarit

Toteutunut

-kotona asuu 75
vuotta täyttäneistä
93-95% vastaavan
ikäisestä väestöstä
-omaishoidontukea
saa 8 % 75 vuotta
täyttäneistä

31.12.2019
89,3%

-säännöllisen
kotipalvelun
piirissä on 13-14 %
75 vuotta
täyttäneistä

31.12.2019
13.23%

-ikääntyneiden
tehostetun
palveluasumisen 75
vuotta täyttäneet
asiakkaat 5-6 %
vastaavanikäisestä
väestöstä
-vanhainkodeissa ja
pitkäaikaisessa
laitoshoidossa
terveyskeskuksessa
olevat 75 vuotta
täyttäneet 1%.
vastaavanikäisestä
väestöstä

31.12.2019
9,19%

31.12.2019
7,7%

31.12.2019
1,47%
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2.6.4 Vammaispalvelu
Tehtävän kuvaus ja yleistavoitteet
Vammaispalveluiden tehtäväalueelle kuuluvat vammaispalvelulain ja erityishuoltolain
mukaiset palvelut.
Vammaispalvelulain mukaisten palveluiden tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön
edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä
ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalvelulain
mukaisina palveluina tuetaan kotona asumista erilaisin toimenpitein. Keskeistä on
asiakkaiden itsenäisyyden, osallisuuden ja toimintakykyisyyden edistäminen.
Erityishuoltolain mukaisia palveluita annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen
toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai
vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan
palveluja. Erityishuollon tarkoituksena on edistää henkilön suoriutumista päivittäisistä
toiminnoista, hänen toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata
hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito.

Tavoitteiden toteutuminen
Kunnan omana toimintana on järjestetty päivä- ja työtoimintaa, kotihoidonohjausta ja
muita yksilökohtaisia palveluita. Asumis -, laitos-, kuntoutus- ja tutkimuspalvelut sekä
niihin liittyviä oheispalveluja on ostettu ulkopuolisilta palveluntuottajilta, kuten Aspapalveluilta, Hoitokoti Kasperilta ja Kolpeneen kuntayhtymältä. Vammaisten
henkilöiden osallisuutta ja itsenäistä päätöksentekoa tukee työnantajamalliin
siirtyminen, eli asiakas toimii itse avustajan työnantajana.
Vammaispalvelulain mukaisesti kunta on järjestänyt vaikeavammaisille henkilöille
päivätoimintaa tai sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa. Toimintakeskus Naalon
sijainti hyvä, joten asiakkaiden osallistuminen toimintaan onnistuu kävellen tai
pyörätuolilla. Kotimatka Karpaloo kävellen eri reittejä, usein myös kylän kautta.
Liikuntatoimen kautta on järjestetty viikoittainen liikuntatuokio Lappian salissa tai
keväällä lumikenkäilyä ja syksyllä metsäkävelyä Naalon asiakkaille. Päivätoimintaan
on osallistunut myös yläkoululaisia viikoittain. Päivätoiminnasta on osallistuttu paljon
erilaisiin yhteistyötapahtumiin myös naapurikuntien kanssa. Kehitysvammaohjaaja
yhdessä sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa ovat päivittäneet asiakkaiden
palvelusuunnitelmat kuntoutusjaksojen ja neuvolakäyntien jälkeen asiakkaiden ja
heidän verkostonsa kanssa. Asiakastyössä on huomioitu kehitysvammalain uudistus
asiakkaiden itsemääräämisoikeudesta.
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Tavoite
Kehitysvam maisten
osallisuuden
lisääminen

Kehitysvammaist
en itsenäisen
asumisen ja
omatoimisen
suoriutumisen
tukeminen

Erityistason
ohjaus ja
osaamisen
kehittäminen
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Keinot/toimenpiteet miten
tavoitteeseen päästään
-asiakkaiden osallistuminen
päivä- ja työtoimintaan arjen
rakenteen ylläpitämiseksi

Mittarit
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Toteutunut

-60 – 65 %
käyntikertaa vuodessa
toteutuneista
toimintaviikoista,
-asiakkaiden kanssa
palvelusuunnitelmassa
osallistutaan erilaisiin
määriteltyjen
yhteisöllisiin tapahtumiin
käyntikertojen
mukaan
-1x kuukaudessa/ 12 x
vuodessa
-ajantasaiset
-100 % tarkistettavista
palvelusuunnitelmat
palvelusuunnitelmista
tehty, tarkistuspäivät
30.6 ja 31.12
- ruoan valmistaminen
- säännöllinen arkipäiväisten
toimintojen harjoittelu. Omien toimintakeskuksessa
kerran kuussa
asioiden hoitamista

Toteutumakäynnit
eri
toiminnoissa 8998%

- kunnosta huolehtiminen
liikkumalla, oman
toimintakyvyn mukaisesti

- kuntosali – ja
liikuntatuokiot,
keskimäärin 4 x /kk

-yhteistyössä naapurikuntien
kanssa järjestetään erilaisia
koulutuksia sekä ohjaajille
että asiakkaille. Seudullisen
vuorovaikutuksen lisääminen

-6 x vuodessa
osallistuminen
koulutus- ja muihin
sosiaalisiin
tapahtumiin

Liikuntatuokiot
ovat toteutuneet
lähes joka
toimintaviikko
toteutunut mm.
alkusammutuskoulutus
vammaisille
Muoniossa
yhdessä
tukiyhdistyksen
kanssa

toteutunut
toteutunut 90%

toteutunut

2.6.5 Terveystoimi
Tehtävän kuvaus ja yleistavoitteet
Terveydenhuollon tarkoituksena on:
1) edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä
sosiaalista turvallisuutta;
2) kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja;

Muonion kunta

Toimintakertomus 2019
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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.
Terveystoimen
tehtäväalueelle
kuuluvat
perusterveydenhuollon
palvelut,
erikoissairaanhoito, 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.
Tavotteiden toteutuminen
Lapin sairaanhoitopiiri järjestää Muonion kunnan puolesta perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon. Perusterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämisen
yhteydessä on sovittu että palvelutaso on määritelty vuoden 2016 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen perusteella. Palvelutason muutosta arvioitaessa käytetään
pohjatietona tilinpäätös- ja toimintakertomustietoja, Mediatrin tilastotietoja sekä
muuta toiminnasta dokumentoitua tietoa.
Seurattavat kuntakohtaiset indikaattorit määritellään yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa
käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Tehtävän tavoitteiden toteutuminen
Tavoite

Perusterveydenhuollon
palvelutaso pysyy vähintään
vuoden 2016 tasolla

Perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon
välinen yhteistyö
sujuvoituu.
Sosiaali- ja terveystoimen
palveluiden toiminnallinen
integraatio paranee.

Keinot/toimenpiteet
miten tavoitteeseen
päästään
-Lapin
sairaanhoitopiirin
järjestämät
terveydenhuollonpalvel
ut
-Lapin
sairaanhoitopiirin
järjestämät
terveydenhuollonpalvel
ut
Lapin sairaanhoitopiirin
ja Muonion kunnan
yhteiset toiminnalliset
rakenteet.

Mittarit

Toteutunut

-määritetään
käyttösuunnitelmas
sa

-määritetään
käyttösuunnitelmas
sa

Määritetään
käyttösuunnitelmas
sa.

Yhteinen
hyvinvointikeskus
sekä tilallisesti että
toiminnallisesti

