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Tiivistelmä
Hyvinvointikertomus on osa laajaa hyvinvointistrategiaprosessia. Se on tietoisesti päätetty
hyvinvointipolitiikan suunta. Hyvinvointistrategian suunnittelu ja laadinta on kunnan johdon vastuulla
oleva prosessi, jossa ovat mukana viranhaltijat, luottamushenkilöt ja mahdollisesti elinkeinoelämän,
järjestöjen sekä koulutusinstituutioiden edustajia. Hyvinvointikertomus täsmentää kuntalaisten
hyvinvointitarpeita, arvioi toteutunutta toimintaa ja voimavaroja suhteessa tarpeeseen. Se luo pohjaa
hyvinvointistrategiselle johtamiselle ja tarkoittaa tässä yhteydessä pitkäkestoisen kehittämistyön
käynnistämistä sekä jatkuvaa päivittämistä.
Enontekiön hyvinvointikertomus laadittiin osana KASTE-ohjelmarahoitteista projektia, jossa koottiin
yhteen olemassa oleva, julkisten hyvinvointitilastojen ja kunnan aiempien selvitysten sekä erilaisten
suunnitelmien pohjaksi kerätty tieto. Sen lisäksi tietoa kerättiin tulosaluejohtajille suoritettujen
avaintoimijahaastattelujen sekä kotitalouksiin lähetetyn hyvinvointikyselyn avulla. Kyselyn avulla
saatiin tietoa kuntalaisten kokemista hyvinvointitarpeista, -vajeista ja riskeistä, toiveista
palvelujärjestelmää kohtaan sekä vastaajien omasta hyvinvoinnin tilasta ja siihen vaikuttavista seikoista.
Hyvinvointikertomus on siten suhteellisen kattavasti läpivalaistu kokonaiskuva enontekiöläisten
hyvinvoinnista. Siinä on huomioitu erikseen saamelaisnäkökulma, ja lisäksi se sisältää mielenterveys- ja
päihdestrategian päivitetyn version sekä luo pohjaa lapsi- ja vanhuspoliittisille linjauksille.
Enontekiön hyvinvointikertomus rakentuu laaja-alaiseen hyvinvointikäsitteeseen, jonka mukaisesti
hyvinvointi on ihmisen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, taloudellista, emotionaalista ja hengellistä
hyvää oloa. Se syntyy ihmisen itsensä, hänen läheistensä, lähiympäristönsä ja palvelujärjestelmän
toiminnan sekä yhteiskuntapolitiikan tuloksena. Hyvinvoinnin tekijöitä ovat terveyden ja toimintakyvyn
lisäksi elinolosuhteet, elinympäristö, asuminen, toimeentulo, mielekäs tekeminen, ihmissuhteet,
yhteisöllisyys, osallisuus ja turvallisuus. WHO korostaa myös kulttuurisen perinnön merkitystä
hyvinvoinnille. Siten kielellä, kulttuurilla, identiteetillä ja ekosysteemien hyödyntämiseen liittyvillä
perinteisillä elinkeinoilla sekä käytännöillä on suuri merkitys sosiaalisen ja kulttuurisen hyvinvoinnin
luomisessa. Lisäksi luonnolla, yhteisöllä, perinteisellä tietämyksellä ja uskomuksilla on erityisiä
merkityksiä saamelaisten hyvinvoinnin perustekijöinä.
Enontekiön hyvinvoinnin voimavaratekijöitä ovat tiivistetysti: 1) kuntalaisten oman paikallisympäristön
arvostaminen ja mahdollisuuksien hyödyntäminen, 2) tyytyväisyys asuinympäristöön ja sosiaalisiin
suhteisiin sekä asumismukavuuksiin, 3) sosiaalinen pääoma, kulttuurinen monimuotoisuus, 4) hyvä,
ennaltaehkäisevä varhaiskasvatus-, neuvola- ja lastensuojelutyö ja 5) työntekijöiden hyvä
ammattikoulutus, pitkä työkokemus ja sitoutuneisuus. Nämä voimavaratekijät tulisi nostaa näkyvästi
esiin kunnan hyvinvointipolitiikan kulmakivinä ja turvata niiden ylläpysyminen sekä jatkuvuus.
Enontekiön tärkeimpiä kehittämiskohteita hyvinvoinnin suhteen ovat: 1) huolestuttavan
väestökehityksen kääntäminen myönteiseksi, 2) työllisyyden ja elinkeinotoiminnan lisääminen, 3)
ihmisten motivointi ja mahdollisuuksien tarjoaminen itsestä huolehtimiseen ja työ- ja toimintakyvyn
ylläpitämiseen, 4) työelämän ulkopuolella olevien syrjäytymisen ehkäisy, 5) ikäihmisten asema ja
palvelujen saatavuus, 6) innovatiivisuus palvelutuotannossa, 7) rakennetun asuinympäristön
turvallisuuden lisääminen ja palvelujen esteettömyys, 8) saamenkielisten palvelujen saatavuus sekä 9)
tiedottamisen lisääminen, avoimuus ja luotettavuus sekä kuntalaisten osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen.
Avainsanat: hyvinvointi, terveys, laaja-alainen hyvinvointikäsitys, paikalliskulttuurinen ja saamelainen
näkökulma
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Čoahkkáigeassu
Buresveadjinmuitalus lea oassi viiddes buresveadjinstrategiija ráhkadanproseassas.
Buresveadjinstrategiija lea diđolaš mearrádus das man guvlui buresveadjinpolitihkka gielddas
ovddiduvvo. Buresveadjinstrategiija plánen- ja ráhkadanproseassas vástidit gieldda jođiheaddjit ja das
leat mielde virgeolbmot, luohttámušolbmot ja vejolaččat fitnodateallima, ovttastusaid ja
skuvleninstitušuvnnaid ovddasteaddjit. Buresveadjinmuitalusas guorahallojuvvojit dárkileappot
gieldalaččaid buresveadjindárbbut, árvvoštallojuvvojit ollašuvvan doaimmat ja bargonávccat dárbbuid
ektui. Buresveadjinmuitalus lea vuođđun strategalaš buresveadjinjođiheapmái, mii dárkkuha dán
oktavuođas guhkesáigásaš ovddidanbarggu johtuibidjama ja dan ollesáigásaš beaivádeami.
Eanodaga buresveadjinmuitalus ráhkaduvvui oassin KASTE-prográmma ruhtadan prošeavtta, mas
čohkkejuvvui oktii dán rádjai čoggojuvovn diehtu almmolaš buresveadjinstatistihkain ja gieldda ovddeš
čielggademiin. Maiddái sierralágan plánaid vuođđun čoggojuvvon dieđut váldojuvvojedje mielde. Dasa
lassin diehtu čohkkejuvvui boađusguovlojođiheddjiide dahkkojuvvon čoavddadoibmejeddjiid
jearahallamiin ja ruovttudoaluide sáddejuvvon buresveadjinjearahallamis. Jearahallamiin oaččuimet
dieđu gieldalaččaid vásihan buresveadjindárbbuin, -váilivuođain ja riskkain nugo maiddái sávaldagaid
bálvalanvuogádaga ektui. Oaččuimet maiddái dieđuid vástideddjiid iežaset buresveadjimis ja dasa
váikkuheaddji dahkkiin. Buresveadjinmuitalus addá nappo oalle gokčevaš oppalašgova eanodatlaččaid
buresveadjimis. Das lea sierra váldon vuhtii sápmelaš perspektiiva, ja dasa lassin dat sisttisdoallá
mielladearvvasvuohta- ja gárrenávnnasstrategiija beaiváduvvon veršuvnna. Buresveadjinmuitalus addá
maiddái vuođu nu mánáide go boaresolbmuidege guoskevaš politihkalaš linjeremiidda.
Eanodaga buresveadjinmuitalus vuođđuduvvá viiddes buresveadjindoahpagii, man mielde
buresveadjimiin ipmirduvvo olbmo fysalaš, psyhkalaš, sosiálalaš, ekonomalaš, emošunálalaš ja
vuoiŋŋalaš buresveadjin. Dat šaddá olbmo iežas, su lagamusaid, lagasbirrasa ja bálvalanvuogádaga
doaimmaid ja servodatpolitihka boađusin. Buresveadjimii váikkuhit dearvvasvuođa ja
doaibmannávccaid lassin eallindilit, eallinbiras, orrun, ruđalaš dinen, jierpmálaš dahkamuš,
olmmošgaskavuođat, searvvušvuohta, oasálasvuohta ja oadjebasvuohta. WHO deattuha maiddái
kultuvrralaš árbbi mearkkašumi buresveadjimii. Nuba gielas, kultuvrras, identitehtas ja ekosystema
ávkkástallamii gullevaš árbevirolaš ealáhusain ja geavahagain lea stuora mearkkašupmi sosiálalaš ja
kultuvrralaš buresveadjimii. Dasa lassin luondu, searvvuš, árbevirolaš diehtu ja jáhkut leat earenoamáš
mearkkašahtti vuođđodahkkit sápmelaččaid buresveadjimis.
Eanodaga buresveadjima nana bealit leat oanehaččat: 1) gieldalaččaid iežaset báikkálaš birrasa árvvus
atnin ja vejolašvuođaid ávkin atnin, 2) duhtavašvuohta orrunbirrasii, sosiálalaš gaskavuođaide ja orruma
álkidahtti rusttegiidda dehe orrunvuogasvuođaide, 3) sosiálalaš kapitála, kultuvrralaš
máŋggabealatvuohta, 4) buorre, ovddalgihtii eastadeaddji árrabajásgeassin-, rávvehat- ja
mánáidsuodjalusbargu ja 5) bargiid buorre ámmátskuvlen, guhkes bargovásáhus ja čatnašuvvan bargui.
Dáid nana beliid galggašii čalmmustahttit gieldda buresveadjinpolitihka čiehkageađgin ja dorvvastit
daid seailuma ja joatkašuvvama.
Eanodaga deháleamos gárgehančuozáhagat buresveadjima ektui leat: 1) gielddas eretfárrema
bisseheapmi ja gildii fárrema lasiheapmi, 2) barggolašvuođa ja ealáhusdoaimma lasiheapmi, 3) olbmuid
motiveren ja vejolašvuođaid fállan alddis fuolaheapmái ja bargo- ja doaibmannávccaid doalaheapmái, 4)
doalahit bargguhis olbmuid mielde servodagas ja servodatdoaimmain, 5) boaresolbmuid sajádat ja
bálvalusaid olahahttivuohta, 6) innovatiivvalašvuohta bálvalusaid buvttadeamis, 7) huksejuvvon
orrunbirrasa dorvvolašvuođa lasiheapmi ja bálvalusaid easttahisvuohta, 8) sámegielat bálvalusaid
oažžuma sihkkarastin ja 9) dieđiheami lasiheapmi, rabasvuohta ja luohtehahttivuohta ja gieldalaččaid
oassálastin- ja váikkuhanvejolašvuođaid dorvvasteapmi.
Čoavddasánit: buresveadjin, dearvvasvuohta, viiddes buresveadjinipmárdus, báikkálaš kultuvrra ja sámi
kultuvrra perspektiiva
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1. Johdanto
Hyvinvoivat ja terveet asukkaat ovat kunnan tärkein voimavara. Hyvinvointi on tila,
joka syntyy ihmisten itsensä, lähiyhteisön, palvelujärjestelmän ja
yhteiskuntapolitiikan yhteisenä aikaansaannoksena. Se on ihmisten itsenäistä,
turvallista, terveellistä ja sosiaalista selviytymistä ja viihtymistä omassa asuin- ja
toimintaympäristössään. (Perttilä et al 2004) Se on myös elämän mielekkäänä
kokemista, vaikutusmahdollisuuksia sekä tarpeen mukaista tuen ja avun saantia
omalla äidinkielellä. Hyvinvointi koostuu asuinoloihin, työhön ja toimeentuloon ym.
materiaalisiin elinolosuhteisiin liittyvien asioiden ohella kuntalaisten arvostuksista ja
tuntemuksista. Hyvinvoinnin eri ulottuvuudet ovat sidoksissa toisiinsa ja vahvistavat
toinen toisiaan. Hyvä terveys ja elinolot sekä turvattu toimeentulo heijastuvat
koettuna hyvinvointina, mutta eivät välttämättä takaa sitä. (Moisio & Karvonen &
Simpura & Heikkilä 2008)
Terveys ja hyvinvointi voidaan ymmärtää käsitteellisesti eri tavoin. Tässä yhteydessä
katsotaan, että terveys sisältyy hyvinvointiin tai terveys ymmärretään hyvinvoinnin
tilana. Näin ajateltuna hyvinvointikertomus koskettaa jokaisen ammattialan
viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden toimialaa. Terveys ymmärretään tässä
laajana yhteisöllisenä käsitteenä, joka sisältää yksilön fyysisen, psyykkisen,
sosiaalisen, emotionaalisen ja hengellisen hyvinvoinnin sekä yksilön ja rakenteellisen
sekä fyysisen ympäristön vuorovaikutuksen. Vastaavasti muutokset väestön
hyvinvoinnissa ja terveydessä syntyvät yksilö- ja yhteisötasolla, palvelujärjestelmän
toimintana, luomalla ympäristö terveyttä tukevaksi ja ottamalla terveysnäkökulmat
huomioon kaikessa päätöksenteossa eri politiikkalohkoilla. (Perttilä et al 2004).
WHO korostaa myös kulttuurisen perinnön merkitystä hyvinvoinnille. Vaikka
kulttuuriperintö ei aina ole yhtä konkreettinen kuin fyysiset tarpeet, se on siitä
huolimatta yhteiskunnissa yleisesti korkeassa arvossa pidetty tekijä. Enontekiön
hyvinvointikertomus rakentuu laaja-alaiseen hyvinvointikäsitykseen, jonka mukaan
sosiaali- ja terveyskysymysten lisäksi kieli, kulttuuri, identiteetti, elinkeinotoiminta,
elämäntapa sekä yhteisöllisyys, ovat ihmisten hyvinvoinnin perustekijöitä.
Saamelaisille ekosysteemien hyödyntämiseen liittyvillä perinteisillä elinkeinoilla ja
käytännöillä on suuri merkitys sosiaalisen ja kulttuurisen hyvinvoinnin luomisessa.
Lisäksi ympäristöllä (luonnolla), yhteisöllä, perinteisellä tietämyksellä ja
uskomuksilla on erityisiä merkityksiä saamelaisten hyvinvoinnin perustekijöinä.
(Kuokkanen 2008)
Palvelutuotannon ja kuntalaisten hyvinvoinnin sekä terveyden seurannan tueksi
tarvitaan entistä enemmän ajantasaista tietoa. Valtion normiohjauksen vähenemisen
myötä kuntien rooli sosiaaliturvan ja palvelujen järjestäjänä on kasvanut. Toisaalta
yhteiskunnallisesta kehityksestä johtuen kuntien sosiaalis-taloudellinen asema ja
6 6

toimintaedellytykset ovat erilaistuneet. Kuntien vastuun kasvu, epätasaiset
toimintaedellytykset ja voimavarat sekä alueellisen ennustettavuuden vaikeutuminen
asettavat uusia haasteita paikalliselle tiedontuotannolle. Viranhaltijat ja
luottamushenkilöt tarvitsevat selkeää, ajantasaiseen tietoon perustuvaa kuvaa
kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavien asioiden tilasta sekä
palvelutarpeista. Hyvinvoinnin ja terveyden nostaminen uuden lainsäädännön
mukaisesti hallinnonalojen yläpuolelle ja poikkihallinnollisesti johdettavaksi,
arvioitavaksi ja seurattavaksi edellyttää kokonaisvaltaista kuvaa ja hyvinvointitiedon
ja toteutettavan politiikan systemaattista seurantaa sekä raportointia. (Kinnunen &
Kurkinen 2003, Kurkinen 2004)
Asukkaiden hyvinvointi ja terveys ovat tärkeitä kunnan talouteen vaikuttavia
tekijöitä. Ne ovat kilpailutekijöitä siinä kuin toimiva elinkeinoelämäkin.
Hyvinvoinnin ja terveyden vaalimisesta tulee sen vuoksi tehdä entistä näkyvämpi osa
kuntastrategiaa ja päätöksentekoa.
Hyvinvointikertomus on osa laajaa hyvinvointistrategiaprosessia. Strategialla
tarkoitetaan tässä yhteydessä suunnittelun, kehittämisen ja johtamisen välinettä. Se on
tietoisesti päätetty hyvinvointipolitiikan suunta. Hyvinvointistrategian suunnittelu ja
laadinta on kunnan johdon vastuulla oleva prosessi, jossa ovat mukana viranhaltijat,
luottamushenkilöhallinto ja mahdollisesti elinkeinoelämän, järjestöjen sekä
koulutusinstituutioiden edustajia. Hyvinvointikertomus täsmentää kuntalaisten
hyvinvointitarpeita, arvioi toteutunutta toimintaa ja voimavaroja suhteessa
tarpeeseen. Se luo pohjaa hyvinvointistrategiselle johtamiselle ja tarkoittaa tässä
yhteydessä pitkäkestoisen kehittämistyön käynnistämistä sekä jatkuvaa päivittämistä.
Johtoajatus on, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan kaikkien
toimialojen työtä ja ennen kaikkea yhteistyötä, jossa tarvitaan systemaattista
johtamista. Tavoitteena on, että hyvinvointikertomuksesta tulee käyttökelpoinen
työkalu, joka hioutuu, paranee ja jalostuu käytössä. Olisi toivottavaa, että se toimisi
pitkän aikavälin hyvinvointistrategisten linjausten perustana. Samoin se voisi olla
vuosittain laadittavan talous- ja toimintasuunnitelman osana nostaen hyvinvointiasiat
järjestelmällisesti talousneuvotteluihin.
Lähtökohtana hyvinvointikertomustyölle on tunnistettu tarve, mikä on noussut esille
terveyden edistämisen ryhmässä ja terveyden edistämisen kuntakokouksessa.
Enontekiön perusturvalautakunta teki 17.5.2010 päätöksen hyvinvointikertomuksen
tekemisestä. Sen on tarkoitus tarjota strategiset linjausehdotukset
hyvinvointisuunnitelmaa varten. Tätä työtä varten haettiin ja saatiin rahoitusta
käynnissä olevan PaKaste –hankkeen Terve Lappi- ja Perusterveydenhuollon
kehittämisen osahankkeista sekä Tervein Mielin Lapissa –hankkeesta (KASTE). Siitä
käynnistyi projekti, jossa koottiin yhteen olemassa oleva, julkisten
hyvinvointitilastojen ja kunnan aiempien selvitysten sekä erilaisten suunnitelmien
pohjaksi kerätty tieto. Sen lisäksi tietoa kerättiin tulosaluejohtajille suoritettujen
avaintoimijahaastattelujen sekä kaikkiin kotitalouksiin suunnatun hyvinvointikyselyn
avulla. Kyselyn avulla saatiin tietoa kuntalaisten kokemista hyvinvointitarpeista, 7 7

vajeista ja riskeistä, toiveista palvelujärjestelmää kohtaan sekä vastaajien omasta
hyvinvoinnin tilasta ja siihen vaikuttavista seikoista. Hyvinvointikertomus on siten
suhteellisen kattavasti läpivalaistu kokonaiskuva enontekiöläisten hyvinvoinnista.
Annetun toimeksiannon mukaisesti siinä on huomioitu erikseen myös
saamelaisnäkökulma. Lisäksi se sisältää mielenterveys- ja päihdestrategian päivitetyn
version ja luo pohjaa lapsi- ja vanhuspoliittisille linjauksille.
Kun kertomusta alettiin laatia, päätettiin, että sen tulee olla enontekiöläisten
näköinen. Siinä tulee kuvata hyvinvointia ja sen eri ulottuvuuksia sellaisesta
näkökulmasta, joilla on relevanssia nimenomaan paikallisten ihmisten kannalta ja
kokemuksista katsoen. Tätä tietoa pyrittiin saamaan laajan kansalaiskyselyn avulla.
Sen ohella järjestettiin myös leikkimielinen hyvinvointikilpailu, jossa kuntalaiset
saivat havainnollistaa kokemaansa hyvinvointia mm. kädentaitojen ja valokuvauksen
kautta. Kilpailun tulokset julkistettiin Täyen kuun taithessa –kansalaistapahtumassa.
Lisäksi kansalaiskyselyn tuloksista ja hyvinvointikertomuksen etenemisestä
tiedotettiin säännöllisesti kunnan eri tilaisuuksissa, paikallisissa tiedotusvälineissä
sekä kunnanhallituksen järjestämän kyläkierroksen yhteydessä.
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2. Kunnan hyvinvointipolitiikkaa ohjaavat lähtökohdat
2.1. Lainsäädäntö
Lainsäädäntö on valtion politiikan toteutuksen tärkein väline. Perustuslaissa
(731/1999) turvataan kuntalaisille oikeudet hyvinvointiin ja terveeseen elämään.
Siinä säädetään myös julkisen vallan velvoitteesta turvata jokaiselle riittävät terveysja sosiaalipalvelut sekä edistää väestön terveyttä sen mukaan kuin laissa on säädetty.
Kuntalaki (365 /1995) korostaa kuntien itsehallintoa ja asukkaiden
vaikutusmahdollisuuksia mm. poliittisen päätöksentekojärjestelmän kautta. Sen
mukaan kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä
alueellaan, ja samalla ottaa huomioon kansalliset arvot ja tavoitteet.
Hyvinvointivastuu on siirtynyt entistä enemmän kunnille, ja jokaisen kunnan tulisi
sen vuoksi selventää omaa politiikkaansa ja tavoitteitaan sekä vahvistaa
hyvinvointistrategista työtä. Luottamushenkilöitten tulee edistää kunnan ja sen
asukkaiden parasta, 32§ 2 mom. Poliittisella päätöksenteolla voidaan luoda otolliset
olosuhteet sekä julkisille ratkaisuille että muullekin hyvinvoinnille.
Kunnan tehtävänä on seurata kunnan asukkaiden terveydentilaa ja siihen vaikuttavien
tekijöiden kehitystä väestöryhmittäin ja huolehdittava terveysnäkökohtien huomioonottamista kunnan kaikissa toiminnoissa. Uuden terveydenhuoltolain (HE 90/2010
§12) mukaan kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran
valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Lisäksi kunnan on
strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat
toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa säätelevät kansanterveyslaki (2005/928),
erikoissairaanhoitolaki (1062/1989), sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja
valtionosuuslaki (812/2000) ja sosiaalihuoltolaki (710/1982). Nämä toimivat
puitelainsäädäntönä, jossa määritellään väljästi kuntien tehtävät. Lisäksi lukuisat eri
osa-alueita koskevat erillislait määrittelevät kuntien velvollisuuksista koskien
kuntalaisten ja heidän elinympäristönsä tilaa ja terveyttä (Liite 2). Uuden
terveydenhuoltolain 11 § mukaan kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on
päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon
tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen
hyvinvointiin.
Suomen perustuslain (731/1999) mukaan saamelaisilla on alkuperäiskansana oikeus
ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan (PL 17.3 §) sekä kieltään ja

9 9

kulttuuriaan koskeva itsehallinto (PL 121.4 §) kotiseutualueellaan sen mukaan kuin
lailla säädetään. Saamelaiskäräjälain (974/1995) mukaan saamelaisten kulttuuriitsehallintoa toteuttaa saamelaiskäräjät. Lisäksi saamelaisten asemaa säätelevät
Kansalaispoliittiset oikeudet ja kansainväliset ihmisoikeudet, jotka julkisen vallan on
perustuslain 22 § mukaan turvattava. Saamelaisten kielellisiä oikeuksia on vahvistettu
Saamen kielilailla (1086/2003), jonka tavoitteena on yhdessä Suomen perustuslain 17
§ 3 momentin kanssa turvata saamelaisten oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään
ja kulttuuriaan. Saamen kielilaissa säädetään toisaalta saamelaisen oikeudesta käyttää
omaa kieltään viranomaisessa ja toisaalta julkisen vallan velvollisuuksista toteuttaa ja
edistää saamelaisten kielellisiä oikeuksia (1 §). Kielilakiin on kirjattu tavoitteeksi,
että saamelaisten oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja hyvään hallintoon
taataan kielestä riippumatta sekä että saamelaisten kielelliset oikeudet toteutetaan
ilman, että niihin tarvitsee erikseen vedota. Saamen kielilain säännöksiä on
noudatettava mm. sovellettaessa lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja
oikeuksista (812/2000) ja lakia potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
Yhdenvertaisuuslain (21/2004) tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden
toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa lain
soveltamisalaan kuuluvissa syrjintätilanteissa. Lain soveltamisalaan kuuluvat
julkisessa ja yksityisessä toiminnassa 2.2 momentin kieltämä etninen syrjintä muun
muassa sosiaali- ja terveyspalveluissa ja sosiaaliturvaetuuksissa. Kunta- ja
palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) mukaisia järjestelyjä
suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon muun ohessa perusoikeudet ja
yhdenvertaisuus palvelujen saamisessa, saamelaisten kielelliset oikeudet samoin kuin
saamelaisten oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä
saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskeva itsehallinto heidän kotiseutualueellaan.
(1.3.§).
2.2. Ohjelmaohjaus ja indikaattorit
Kansalliset terveyspoliittiset tavoitteet on kirjattu Terveys 2015 –
kansanterveysohjelmaan. Sen päätavoitteet ovat: 1) terveyden, hyvinvoinnin ja
toimintakykyisyyden lisääminen 2) elämänlaadun parantaminen ja 3) väestöryhmien
välisten terveyserojen kaventaminen.
Terveyden edistäminen on yhteisvastuullista toimintaa. Jokaisen hallinnonalan omat
tehtävät sisältävät terveyteen vaikuttavia ratkaisuja. Ihmisten arkiympäristöä, kotia,
päiväkotia, koulua, työpaikkoja, asuinaluetta ja liikennettä koskevat päätökset voivat
olla terveyttä vahvistavia tai heikentäviä. Tavoitteena on terveysnäkökulmien esiin
nostaminen kuntasuunnittelussa, strategiatyössä ja yhteisessä päätöksenteossa
(toimintamallien, -menetelmien, johtamisen ja rakenteiden kehittäminen).
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Terveyden edistämisen laatusuositukset (STM 2006):
1)
2)
3)
4)
5)
6)

terveydenedistämisen toimintapolitiikka ja johtaminen
terveyttä edistävät elinympäristöt
terveyttä edistävä yhteistyö ja osallistuminen
terveyden edistämisen osaaminen
terveyttä edistävät palvelut
terveyden edistämisen seuranta

KASTE 2008–2011 on kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma.
Ohjelman tavoitteet ovat seuraavat ja niiden saavuttamista seurataan seuraavien
indikaattoreiden avulla:
1) osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee
• Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä suhteessa ikäryhmään kääntyy
laskuun
• Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17-24 –vuotiaiden osuus ikäluokasta
kääntyy laskuun
• Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden 18-24 –vuotiaiden osuus kääntyy
laskuun
• Pitkäaikaistyöttömyys laskee alle 30 000 henkilön
• Pitkäaikaisasunnottomuus puolittuu
2) Hyvinvointi ja terveys lisääntyvät, terveyserot kaventuvat
• Alkoholijuomien kokonaiskulutus vähenee vuoden 2003 tasolle
• Ylipainoisten osuus työikäisistä palautuu v 1998–2001 tasolle
• Tupakoivien 16–18 v osuus vähenee 5 %
• Lapsiperheiden pienituloisuusaste vähenee alle 10 %:iin
• Vanhusten ikävakioitu toimintakyky paranee
• Koti- ja vapaa-ajan tapaturmakuolemat ja vakavat tapaturmat vähenevät 10 %
3) Palvelujen laatu, vaikuttavuus ja saatavuus paranevat ja alueelliset erot
kapenevat
• Asiakaspalautteesta havaittu tyytyväisyys palveluihin paranee
• Terveydenhuollon hoitoon pääsyn aikarajat toteutuvat
• Vanhuspalvelujen tarpeen arvioinnin määräajat toteutuvat
• Tarpeenmukainen säännöllinen kotihoito on tarjolla 14 %:lle yli 75 vuotiaista
• Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevia yli 75 v on enintään 3 %
• Sosiaalityöntekijävaje vähenee
• Alueelliset erot erikoissairaanhoidon vaikuttavuudessa vähenevät
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SaameKASTE – saamelaisten sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelma (20082011) on laadittu huomiomaan saamelaisten erilaisesta kielestä ja kulttuurista
johtuvat tarpeet muuttuvissa rakenteissa ja toimintaympäristöissä. Ohjelma on
Saamelaiskäräjien pyrkimysten mukainen, ja sen tarkoituksena on osaltaan varmistaa
sekä edistää saamelaisten kielellisten ja kulttuuristen perusoikeuksien toteutumista
itsehallinnon perustalta.
Ohjelman päätavoitteet ovat: 1) saamelaiset saavat sosiaali- ja terveyspalvelut
saamenkielellä ja palvelut on toteutettu saamelaisista lähtökohdista, 2) saamelaisten
osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee, 3) saamelaisten hyvinvointi ja terveys
lisääntyvät ja 4) saamelaisille tarjottujen saamenkielisten palvelujen laatu,
vaikuttavuus ja saatavuus paranevat. Ohjelman mukaisia kehittämistoimenpiteitä on
52. Tärkeimpinä kehittämiskohteina ovat saamelaisten vanhusten ja lapsiperheiden
palvelut sekä psykososiaaliset palvelut, saamelaisten elinolojen ja sosiaaliturvan
kehittäminen, saamelaisten hyvinvointia koskevan tutkimustoiminnan edistäminen ja
saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Lapin hyvinvointiohjelmassa (2010–2015) lappilaisten hyvinvoinnille asetetut
tavoitteet ovat: 1) osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen, 2)
terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 3) palveluiden laadun,
vaikuttavuuden ja saatavuuden parantaminen sekä alueellisten erojen kaventaminen
ja 4) hyvinvointiosaamisen ja innovaatioiden lisääminen. Näiden neljän päätavoitteen
saavuttamiseksi on kirjattu 21 osatavoitetta. Tavoitteet ovat KASTE-ohjelman
mukaiset ja niissä on huomioitu erikseen saamenkieliset ja kulttuuriin perustuvat
palvelut.
Lapin hyvinvointiohjelman tehtävänä on tuottaa tietoa lappilaisten hyvinvoinnin
tilasta, hyvinvointipalveluiden kysynnän kehityksestä ja alan osaamistarpeista niin,
että:
 hyvinvointi otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa
 kunnat saavat omille hyvinvointisuunnitelmilleen hyvän perustan
 sen pohjalta voidaan suunnata hyvinvointialan tutkimus- ja kehittämistyötä
sekä niiden rahoitusta
 voidaan pitkällä tähtäimellä suunnitella hyvinvointialan koulutusta
 tunnistetaan tarve vahvistaa eri tahojen yhteistyötä
 osataan kiinnittää huomiota kansalaisten osallisuuden ja omien voimavarojen
vahvistamiseen.

Enontekiön kunnan kehittämisstrategiaa (2010–2020) on laadittu osallistavan
suunnittelun menetelmän avulla. Kehittämisstrategian valmistelu on jo pitkällä, mutta
sitä ei ole vielä hyväksytty valtuustossa. Strategialuonnoksessa on määritelty visio ja
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keskeiset arvot, joita ovat: 1) kestävä kehitys ja vastuullisuus, 2) yrittäjyys ja
asiakaslähtöisyys ja 3) avoimuus, positiivisuus ja jatkuva oppiminen.
Strategiassa on kirjattu hyvinvointityön tärkeimmät lähtökohdat ja arvot seuraavasti:
” Arvostamme perinteistä monikulttuurisuuttamme ja olemme ylpeitä
kulttuuritaustastamme ja elinympäristöstämme. Huolehdimme paikallisten
väestöryhmien hyvinvoinnista ja kulttuuri-identiteetin säilymisestä ja
vahvistamisesta. Kohtelemme kaikkia kuntalaisia ja asiakkaitamme tasapuolisesti,
hyväksymme ja suvaitsemme erilaisuutta. Kannamme vastuuta erityisesti vanhusten,
lasten ja perheiden hyvinvoinnista. Turvallinen elinympäristö, inhimillinen
huolenpito sekä henkinen, fyysinen, kulttuurinen ja sosiaalinen hyvinvointi ovat
johtavia periaatteita kaikessa toiminnassamme.
Kunnioitamme luontoa ja ympäristöä edistämällä kestävää kehitystä. Viihtyisä, siisti
ja hyvin hoidettu ympäristö on jokaisen kuntalaisen vastuulla. Matkailu perustuu
aidoille, paikallisille vetovoimatekijöille. Noudatamme elinkeinojen kehittämisessä
kestävän kehityksen periaatteita, jolloin luonnon kantokyky ja kulttuuriympäristön
säilyminen huomioidaan. Kestävän matkailun suunnittelussa korostamme
paikallistasolta lähtevää toimintaa ja alueen kokonaisvaltaista huomioimista. Tällä
tarkoitetaan lähinnä myös muiden elinkeinojen huomioimista ja muiden toimijoiden
ottamista mukaan suunnitteluun.”
Strategiset painopistealueet ovat: 1) väestö ja sen hyvinvointi, 2) koulutus ja
osaamisen kehittäminen, 3) elinkeinojen kehittäminen, 4) matkailun kestävä kehitys
ja 5) viestintä. Väestö- ja sen hyvinvointiosion toimenpiteissä korostetaan
ennaltaehkäisevän toiminnan roolia kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisessä. Tärkeimpiä kansanterveydellisiä huolenaiheita pyritään ehkäisemään
terveyttä edistävien kampanjoiden avulla. Kunnan toiminta tähtää turvallisen ja
elinvoimaisen kyläverkoston säilyttämiseen. Vanhusväestön kotona asumista pyritään
edistämään. Poikkihallinnollista yhteistyötä tehostetaan hyvinvointipalvelujen
tuottamisessa ja positiivista muuttovirtaa pyritään edistämään erilaisin toimenpitein.

2.3. Hyvinvointia kuvaavat aineistot ja menetelmät tiedon tuottamiseksi
Tämä enontekiöläisten terveyden ja hyvinvoinnin kuvaus perustuu
Hyvinvointikertomus –projektiin KASTE -rahoituksella palkattujen työntekijöiden,
Anne Alatalon ja Lydia Heikkilän keräämään monipuoliseen ja laajaan aineistoon,
joka koostuu sekä julkisesta tilastomateriaalista että avaintoimijahaastatteluista ja
kuntalaiskyselystä. Siinä on koottu yhteen ja analysoitu seuraavia aineistoja:
- julkinen tilastoaineisto: Tilastokeskus, THL SOTKAnet, TEHOindikaattorityöväline, Kela (Kelasto, Terveyspuntari), Lapin lääninhallitus (AVI),
Lapin liitto, Työ- ja elinkeinoministeriö, Lapin ELY-keskus
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- muu ajankohtainen tutkimusmateriaali (mm. Nuorten Hyvinvoinnin Ankkurit hankkeen tulokset). Kouluterveyskysely 2010 tulokset saapuivat vasta
tiimityöskentelyn päätyttyä. Kyselyn pääasiallisia tuloksia on referoitu lyhyesti
hyvinvointikertomuksen linjaussuosituksissa.
- kunnan oma materiaali (toimintojen ja eri suunnitteluprosessien yhteydessä tuotetut
selvitykset ja seurantamateriaali)
- kuntalaiskysely (postikysely kaikille kotitalouksille N=870, 157 vastausta ja avoin
webpropol-kysely 31 vastausta)
- kysely päivähoidon piirissä olevien lasten vanhemmille (n=16)
- avaintoimijahaastattelut tulosalue- ja muille hallinnonalavastaaville (n =15)
Kuntalaiskysely suoritettiin Kotisuora-jakeluna kaikkiin enontekiöläisiin
kotitalouksiin (N=870). Kyselylomake laadittiin avaintoimijahaastattelujen
perusteella soveltaen olemassa olevien hyvinvointikyselyjen malleja. Lomakkeesta
pyrittiin tekemään mahdollisimman tiivis ja pelkistetty, jotta se houkuttelisi
vastaamaan mahdollisimman monia. Monivalintakysymysten ohessa lomake sisälsi
avonaisia kysymyksiä hyvinvointiin liittyvistä seikoista. Lomake käännettiin
pohjoissaamen kielelle, ja kaksikielinen versio toimitettiin kaikkiin kotitalouksiin
yhdessä palautuskuoren kanssa.
Kyselyn oli tarkoitus toimia avauksena kuntalaisten osallistamiseen osana strategista
hyvinvointijohtamista. Sen vuoksi postikyselyn ohella kokeiltiin myös kyselyn
laittamista Wepropol-pohjaisena lomakkeena Enontekiön kunnan kotisivuille.
Kuntalaiskyselyn vastausten määrä ylitti odotukset. Yleisten kokemusten perusteella
enontekiöläiset eivät ole olleet keskimäärin kovin aktiivisia vastaamaan erilaisiin
kyselyihin. Kertakyselynä suoritettu postikysely tuotti kuitenkin yhteensä 157
vastausta (vastausprosentti 18 %). Webropol-kyselyyn vastasi lisäksi 31 henkilöä.
Vastauksista 176 oli suomenkielisiä ja 12 saamenkielisiä. Saamenkielen ilmoitti
äidinkielekseen 16 vastaajaa (8,5 % vastaajista). Työssäkäyvien naisten ja
eläkeläisten osuudet painottuivat vastaajien joukossa, työttömien ollessa
aliedustettuina. Paikkakunnan olosuhteet ja toimintakulttuuri huomioon ottaen
miesvastaajien prosentuaalista osuutta (35,5 %) voidaan kuitenkin pitää suhteellisen
hyvänä. Alueellisesti tarkasteltuna kunnan länsiosat (Palojoensuu, Kaaresuvanto ja
Kilpisjärvi ympäristöineen) sekä Hetta osallistuivat keskimääräistä vireämmin
kyselyyn. Vastauksia tuli kuitenkin lähes kaikista kylistä lukuun ottamatta
Muotkajärveä ja Sonkamuotkaa. Kotikylää koskeva tieto puuttui 19 vastauksesta.
Valtaosa vastaajista työskenteli palveluammatissa tai toimihenkilöinä. Vain kuusi
vastaajaa ilmoitti olevansa peruselinkeinon harjoittajia.
Kaiken kaikkiaan kyselyn olosuhteisiin nähden kohtuullista vastausprosenttia voidaan
pitää positiivisena merkkinä, joka kertoo kansalaismielipiteen kuulemisen
tärkeydestä. Jotkut vastaajista protestoivat sitä, etteivät liian yksityiskohtaiset
taustatiedot tarjonneet riittävää yksityisyyden suojaa. Pienen väestöpohjan
paikkakunnalla ihmiset kokevat olevansa helposti tunnistettavissa, mikä voi vähentää
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vastaushalukkuutta. Vastaavasti kyselylomaketta kritisoitiin siitä, ettei siinä ollut
riittävästi avokysymyksiä ja tilaa vastaajan henkilökohtaisille näkemyksille. Toisaalta
monivalintakysymyksiin vastattiin kuitenkin huomattavasti enemmän kuin
avokysymyksiin. Webpropol-kyselypohja mahdollisti laajat avovastaukset, ja monet
vastaajista olivatkin hyödyntäneet tilaisuutta. Webporpol-vastaajat olivat
valikoituneet selvästi työssäkäyviin ja naisiin, eläkeläisten puuttuessa lähes
kokonaan.
Vastaukset koodattiin Excel-taulukkoon. Koodaustyöhön osallistuivat
projektityöntekijöiden ohella Enontekiön kunnan kehitysyhtiön toimistotyöntekijä
Tuija Hietanen ja datanomi opiskelija Aimo Pasanen. Lapin yliopiston sosiaalityön
lehtori Liisa Hokkanen teki SPSS -tilasto-ohjelmistolla aineiston analyysit.
Projektihenkilöstö suoritti analyysin, jonka tärkeimpiä tuloksia käytettiin strategisten
linjausten laatimisen pohjana projektin perustamissa työtiimeissä. Lisäksi tuloksia
esiteltiin Enontekiön kunnan johtoryhmälle, perusturvalautakunnalle, terveyden
edistämisen ryhmälle, kunnanvaltuustolle ja kuntalaisille kunnanhallituksen
kyläkierroksen kyläilloissa.
Hyvinvointikertomuksen strategisten linjausten laatimisessa hyödynnettiin
monitoimijaperustaista toimintatapaa. Avaintoimijahaastattelujen tulosten perusteella
perustettiin kolme moniammatillista tiimiä (kunnan viranhaltijoista, järjestöjen
edustajista ja kokemusasiantuntijoista), joissa käsiteltiin psykososiaaliseen
hyvinvointiin, lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin sekä ikäihmisten hyvinvointiin
liittyviä vahvuuksia sekä haasteita ja luotiin strategisia toimintalinjauksia (ehdotuksia
hyvinvointistrategiaan). Lisäksi olisi ollut tarpeen koota työikäisten tiimi, jonka
tehtävänalaan olisivat sisältyneet myös työttömien tai muiden työelämän ulkopuolella
olevien asemaan liittyvät kysymykset, mutta siihen lyhyt toiminta-aika ei antanut
tilaisuutta. Psykososiaalisen hyvinvoinnin strategisissa linjauksissa (mielenterveys- ja
päihdestrategia) käsitellään kuitenkin elämänkaariajattelun mukaisesti myös tämän
väestönosan erityiskysymyksiä. Kukin tiimi kokoontui 3-4 kertaa työstäen strategisia
linjausehdotuksia. Strategisia linjausehdotuksia oli lopuksi mahdollisuus
kommentoida sähköpostitse. Varhaiskasvatuksen osalta tehtiin viranhaltijoiden
pyynnöstä vielä tarkennettu kysely kunnalliseen päivähoitoon osallistuvien lasten
perheille. Kyselyssä tiedusteltiin yksityiskohtaisemmin vanhempien kokemuksia
lasiperheiden palveluista, välittömistä palvelutarpeista sekä omasta panostuksesta
perheiden hyvinvointiin.
Projektin henkilöstö, Anne Alatalo, Lydia Heikkilä ja Sointu Jokiniemi ovat koonneet
laajan materiaalin yhteen ja koostaneet hyvinvointikertomuksen sekä työstäneet
strategiset linjausehdotukset moniammatillisten tiimien näkemysten perusteella.
Vastuullisena ohjaajana ja projektityöskentelyn koordinaattorina on toiminut
perusturvaosaston osastopäällikkö Annikki Kallioniemi. Ohjausryhmänä toiminut
Enontekiön terveydenedistämisen ryhmä ja toimeksiantajana toiminut
perusturvalautakunta ovat hyväksyneet hyvinvointikertomuksen.
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2.4. Hyvinvoinnin johtamisen rakenne
Strateginen hyvinvointijohtaminen edellyttää hyvin suunniteltua ja toimivaa
rakennetta, jossa yhteiset päämäärät, tavoitteet, keinot ja jaetut arvot sekä eri
toimijoiden vastuut ja velvollisuudet on määritelty, ajantasaisen tiedonsaanti on
turvattu ja seurantajärjestelmästä on sovittu. Hyvinvoinnin johtamisjärjestelmän
tueksi on kehitetty erilaisia rakenne- ja toimeenpanomalleja, menetelmiä sekä
mittareita mm. käynnissä olevissa Terveempi Pohjois-Suomi (KASTE) –hankkeessa:
HYTE-rakenne ja -kuntakello, hyvinvointikertomusmalli, IVA, TEHO-työkalu,
indikaattorikäsikirja jne.
On tärkeätä, että johtamisrakenne on sovellettu paikallisiin olosuhteisiin ja palvelee
palvelurakenteen suunnittelua, toiminnan ohjausta sekä toteutuksen seurantaa.
Hyvinvointikertomus –projektin esitys Enontekiön kunnan hyvinvointijohtamisen
rakenteeksi on syntynyt johtavien viranhaltijoiden näkemyksistä ja on perusteluineen
seuraavanlainen:
Johtamisrakenteen tulee olla tuloksia tuottava, nykyisillä voimavaroilla
toteutettava, toimintaa kunnassa koordinoiva (oma organisaatio, terveydenhuollon
organisaatio, muut toimijat kunnassa) ja toimijoita verkottava. Uusi keväällä
voimaantuleva terveydenhoitolaki edellyttää, että kunnan hyvinvoinnin tilaa
seurataan vuosittain ja että kerran valtuustokaudessa valtuusto käsittelee
hyvinvointikertomuksen.
Esitys rakenteeksi ja aikatauluksi:
Hyvinvointiseminaari (puoli päivää tms.) pidetään vuosittain esim. elokuun
viimeisenä perjantaina. Tilaisuuteen kunnanhallitus velvoittaa osallistumaan
kunnanjohtajan ja -sihteerin sekä hallintokuntien osastopäälliköt sekä muut
tarvittavat kunnan toimijat. Kuntayhtymähallitus velvoittaa osallistumaan johtavan
lääkärin, avohoidon vastaavan, sekä muita viranhaltijoita tarpeen mukaan. Lisäksi
luottamushenkilöt kutsutaan mukaan sekä paikkakunnan sote-järjestöt,
kylätoimikunnat ja muut mahdolliset ajankohtaiset toimijat. Terveyden
edistämisen ryhmä valmistelee seminaariin päivitetyn katsauksen terveyden ja
hyvinvoinnin kehityspiirteistä (jäljempänä mainittu kuntakertomus ja elokuuhun
mennessä saadut valtakunnalliset indikaattoritiedot). Kokoamisvastuu on
terveyden edistämisen ryhmällä (vastuuvelvollisuutta kierrätetään ryhmän
viranhaltijajäsenillä).
Seminaarissa käsitellään hyvinvoinnin kehittämiseksi tarpeellisia toimia
seuraavalle kolmelle vuodelle (kunnan talous- ja toimintasuunnitelma). Eri
tahoilta pyydetään puheenvuorot. Terveyden edistämisen ryhmä kokoaa
seminaarin jälkeen viimeistään viikon kuluessa (em. kierrätettävä virkamies tekee
koonnan terveyden edistämisen ryhmälle) esityksensä kunnan talous- ja
toimintasuunnitelmaan sekä kuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelmaan.
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Sopimista kolmannen sektorin toimijoiden kanssa viedään eteenpäin. (apuna esim.
SPR:n hanke).
Talousarvion laadintaohjeessa kunnan toimijat velvoitetaan huomioimaan esitys
omissa esityksissään. TERVEYDEN EDISTÄMINEN: TAVOITTEET on oma
kohtansa talous- ja toimintasuunnitelmassa kunnan keskushallinnon alla. Tämä
olisi hyvinvointistrategia, erillistä strategiaa ei laadittaisi vaan "strategia" sisältyisi
kunnan talous- ja toimintasuunnitelmaan kunnan tahdon ilmaisijana sekä
toimijoiden sitoutumisen ilmaisijana. Kuntayhtymä huomioisi hyvinvoinnin
edistämisen ja em. terveyden edistämisen ryhmän koonnan omassa toiminta- ja
taloussuunnitelmassaan. Muiden tahojen osallistuttaminen tulisi em. seminaarin
kautta.
Tämä edellyttää että varataan määräraha terveyden edistämisen ryhmän toimintaan ja
em. seminaarin järjestämiseen. Seminaaria on mahdollisuus pidentää päivän
mittaiseksi ja ohjelmaa voidaan monipuolistaa hankkimalla omia tai vierailevia
luennoitsija ajankohtaisista teemoista. Lisäksi terveysteemaa voidaan pitää
laajemminkin esillä esim. tarjoilun, taukojumpan, kävelykonferenssikokeilun jne.
kautta.
Kuntakertomukseen liitetään mukaan tiivistetty hyvinvointikertomus. (Liite 3)
Katsauksen laatii terveyden edistämisen ryhmä kunnanhallitukselle vuosittain 1.2.
mennessä. Katsauksen valmistelee kiertävä virkamies terveyden edistämisen
ryhmälle. Siihen kirjataan valittujen indikaattorien kehitys, kouluterveyskyselyn
tulokset ym. ajankohtaiset selvitykset ja tutkimustulokset sekä hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseksi tehdyt toimet edeltävänä vuotena sekä arviointi tavoitteiden
saavuttamisesta.
Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, ettei olisi enää erillistä päihdetyön
neuvottelukuntaa vaan mielenterveys- ja päihdeasiat sisällytettäisiin tähän
hyvinvoinnin kehittämiseen. Vanhusfoorumi jatkaisi kaksi kertaa vuodessa
kokoontuvana ja yhteisponnisteluja koordinoivana elimenä. Muina mahdollisina
toimijoina tulee harkita laajan oppilashuoltoryhmän kokoontumista kerran vuodessa.
Tämä sisältyy oppilashuollon opetussuunnitelmaan, mutta ryhmä ei ole kokoontunut
säännöllisesti.
On tärkeätä, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen saadaan pysymään
esityslistalla. Ajankohtaisiin koulutuksiin ja kehittämishankkeisiin tulisi osallistua
hyvinvoinnin johtamisjärjestelmän kehittämiseksi, esim. IVA (ihmiseen kohdistuvien
vaikutusten arviointi) –koulutus, arviointi ja indikaattorit.
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3. Enontekiöläisten hyvinvoinnin lähtökohdat
3.1. Väestö ja elinolot
Riittävä väestöpohja ja suotuisa väestökehitys ovat hyvinvoinnin perustekijöitä ja
turvaavat palvelujärjestelmän monipuolisena säilymistä. Väestöllinen kehitys onkin
yksi suurimmista huolenaiheista Enontekiöllä. Tällä hetkellä asukasluku on 1877.
Kunnan väestöstä saamelaisia on saamelaiskäräjien tilastojen (2008) mukaan 20 %.
Kunnan kokonaisväestömäärä on vähentynyt vuosien 1990–2009 välisenä aikana
2472 asukkaasta 1878 asukkaaseen (Tilastokeskus 2010, Lapin liitto 2009). Ilmiö
noudattaa samaa suuntaa kuin monissa muissakin Lapin pienissä maaseutukunnissa.
Suurimpina syinä väkiluvun alenemiseen ovat syntyvyyden lasku ja negatiivinen
muuttoliike. Nettomuutto on vaihdellut Enontekiöllä vuosien 1990–2009 välisenä
aikana -1,2 ja -14,2/1000 asukkaan välillä, ollen v. 2000 jopa -30,2/1000 as. TunturiLapin seutukunnan kunnista ainoastaan Kittilässä nettomuutto oli selvästi positiivinen
vuonna 2009 (SOTKAnet 2010).

Kuvio 1. Väestö alueittain 1980 – 2009, Tilastokeskus 2010 ja Väkiluvun kehitys Lapin kunnissa ja
seutukunnissa 1970 – 2008, Lapin liitto 2009.

Väestökatoa vielä suurempi huolenaihe on vinoutunut ikäjakauma. Negatiivinen
muuttoliike on ollut valikoivaa, ja se näkyy nuorten ikäluokkien pienuutena suhteessa
50–60 –vuotiaisiin. Sodan jälkeen syntyneiden suurten ikäluokkien kohdalla erottuu
myös miesten enemmyys naisiin nähden.
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Kuvio 2. Väestö 31.12.2009, iän ja sukupuolen mukaan, Enontekiö (miehet diagrammin vasemmanja naiset oikeanpuoleinen osio). Tilastokeskus 2010.

Vastaavasti lapsiperheiden osuus perheitten kokonaismäärästä on 34 %, mikä jää
selvästi alle maan (40,3 %) ja maakunnan (38,2 %) keskitason. Määrä on laskenut
roimasti vuodesta 1990, jolloin osuus oli 53 % eli selvästi yli maan ja maakunnan
keskitason. Yksinhuoltajaperheitten osuus lapsiperheistä on 19 %. Määrä on ollut
1990 alun jälkeen selvästi alhaisempi kuin maan ja maakunnan keskitaso, mutta
saavuttanut sen.
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Kuvio 3. Lapsiperheet, % perheistä (id: 179) THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2010.

Kuvio 4. Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä (id: 74) THL, Tilasto- ja indikaattoripankki
SOTKAnet 2010.

Väestöennusteet tulevasta tilanteesta vaihtelevat jonkin verran. Tilastokeskuksen
ennusteen mukaan väkiluku kasvaa vuoteen 2030 mennessä 1910 asukkaaseen,
TEHO-indikaattorityövälineen tilastojen (2007) mukaan jopa 2003 asukkaaseen.

2020

1970
Enontekiö 2336
Kittilä
7272
Kolari
4962
Muonio
3002

1980
2286
6404
4905
2812

1990
2472
6167
4721
2846

2000
2145
5819
3981
2512

2010*
1870
6122
3807
2369

2020**
1893
6451
3937
2265

2030
1910
6698
4017
2259

2040
1897
6860
4054
2237

2020***
1986
5993
3674
2290

2030
2003
6060
3653
2268

2040
1975
6065
3588
2208

Taulukko 1. Väkiluku Lapin kunnissa 1970–2008, *Väestönmuutosten ennakkotiedot Lapin
kunnissa 21.10.2010 Lapin liitto 2010, **Väestöennuste 2009-2040, Tilastokeskus 2010, ***
Väestöennuste 2010-2040, http://gramdel.kapsi.fi/indicom/selonteko.php

Seutukunnallisessa vertailussa ainoastaan Kittilän väkiluvun ennustetaan nousevan
merkittävästi vuoteen 2040 mennessä.

Kuvio 5. Väestöennuste alueittain 2009 – 2040, Tilastokeskus 2009.

Vuoteen 2040 tapahtuvaksi ennakoitu väestönkehitys syventää Enontekiön nykyistä
ikärakennevinoumaa entisestään. Väestöennusteen mukaan 75 vuotta täyttäneitten
osuus kasvaa merkittävästi ja nuorten aikuisten osuus vähenee entisestään.
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Kuvio 6. Väestöennuste iän mukaan, Enontekiö 2009 – 2040, Tilastokeskus 2009.

Ikäihmisten määrän voimakas lisääntyminen suhteessa muihin ikäryhmiin
heikentänee tulevina vuosikymmeninä merkittävällä tavalla huoltosuhdetta.
Väestöllinen huoltosuhde eli demografinen huoltosuhde (elatussuhde) määräytyy eri
ikäryhmiin kuuluvien asukkaitten määrien perusteella. Se kertoo ei-työikäisten (0-16vuotiaitten ja yli 64-vuotiaitten yhteisosuus) määrän suhteessa työikäisten määrään
(17–64-vuotiaisiin). Vuonna 2009 Enontekiön huoltosuhde oli 45,9/100 työikäistä
kohden, mikä on vähän alle maan keskitason ja Lapin alhaisin.
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan tilanne kaikkialla Suomessa tulee muuttumaan
ratkaisevasti vaikeammaksi vuoteen 2050 mennessä. Silloin huoltosuhde voi jopa
ylittää 70. Se tarkoittaa kunnallisille palvelurakenteille merkittäviä ennakoivia toimia,
jotta kaikki hoitoa tarvitsevat tulisivat huolehdituiksi. Huoltosuhteen kehitys näyttää
vielä huonommalta, kun tarkastellaan niin sanottua taloudellista huoltosuhdetta, jossa
verrataan työllisten suhdetta muuhun väestöön. Vuonna 2000 taloudellinen
huoltosuhde oli 124 huollettavaa 100:aa työllistä kohti. (Tilastokeskus 2010)
Suomen väestön ikärakenne on vanhentunut nopeasti viime vuosikymmeninä, ja tämä
kehitys jatkuu. Väestön vanheneminen on merkittävä haaste kaikkialla maailmassa,
mutta Suomessa muutoksen arvioidaan olevan keskimääräistä nopeampi. Sekä iäkkäiden lukumäärä että heidän osuutensa koko väestöstä tulevat lisääntymään huomattavasti. Sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat saavuttavat eläkeiän 2010-luvulla,
jolloin 65 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa jyrkästi. Vastaavasti vuoden 2030 tienoilla 80 vuotta täyttäneiden määrä suurenee hyvin nopeasti. Jos suuret ikäluokat siirtyvät aiempien sukupolvien tavoin eläkkeelle selvästi alle 60 vuoden ikäisinä, eläkeläisten määrä alkaa kasvaa voimakkaasti jo ennen vuotta 2010. (Tilastokeskus 2010)
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Kuvio 7. Väestöllinen huoltosuhde Suomessa vuosina 1950–2009 ja ennuste vuosille 2010–2050,
Tilastokeskus 2010.

3.2. Väestön pääasiallinen toiminta
Enontekiön elinkeinorakenne on tilastojen mukaan hyvin palveluvaltainen.
Työpaikoista 12,7 % oli alkutuotannossa, 9,6 % jalostuksessa, 75,1 % palveluissa ja
muussa työssä 2,6 %. Matkailu on hallintopalvelujen jälkeen kunnan suurin
työllistäjä. Matkailu on kunnan kärkielinkeino, ja siihen panostetaan voimakkaasti.
Alkutuotanto ja luontaiselinkeinot ovat yleensä jonkin verran aliedustettuja näissä
tilastoissa tilastointimenetelmistä johtuen. Poronhoidolla ja muilla
luontaiselinkeinoilla on kuitenkin tärkeä toimeentulollinen merkitys pää- ja
sivuelinkeinoina sekä suuri merkitys kotitarvekäytön näkökulmasta. Lisäksi
poronhoito on tärkeä saamelaiskulttuurin kantaja ja tärkeä matkailun vetovoimatekijä.
Sen kulttuurisesta ja elämäntavallisesta merkityksestä kertoo mm. se, että
poronomistajia on Näkkälän ja Käsivarren paliskunnissa yhteensä 316.
Elinkeinotukeen oikeutettuja poronhoitajaruokakuntia oli vuonna 2010 yhteensä 80.
Enontekiön kunnan suuri haaste on ollut pitkään jatkunut, suhteellisen korkea
työttömyys. Myönteisenä kehityksenä viiden vuoden tarkastelujaksolla voidaan
kuitenkin mainita nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden lasku.
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Vuonna 2008 kunnan asukkaista oli työvoimaan laskettavia yhteensä 917.
Työvoiman osuus koko kunnan väkiluvusta oli 47,9 %, mikä on Lapin kuntien
keskitasoa. Sen sijaan työttömien osuus työvoimasta oli Enontekiöllä 20,8 %, mikä
on selvästi yli maakunnan ja seutukunnan keskitason. (Tilastokeskus ja Lapin liitto
2008)

Työvoima % koko
Työttömät
Työttömistä
Työttömistä
Työttömien
yht. 2008 väestöstä työnhakijat työnhakijoista työnhakijoista
osuus
2009
naisia %
alle 25 v %
työvoimasta
keskim/ kk
%
917
47,9
201
40,3
8,0
Enontekiö
20,8
2 961
49,0
336
37,2
8,3
Kittilä
11,7
1 832
47,5
277
40,4
10,5
Kolari
15,5
1 096
46,4
173
33,5
15,0
Muonio
15,8
Tunturi6 806
48,0
987
38,1
10,0
14,7
Lappi
Taulukko 2a. Väestön pääasiallinen toiminta Tunturi-Lapin kunnissa, Tilastokeskus ja Lapin liitto
2008.

Lapin ELY-keskuksen tilastojen mukaan vuoden 2010 keskimääräinen
työttömyysprosentti Enontekiöllä oli 19,2 %, mikä on edelleen selvästi yli maan,
maakunnan ja seutukunnan keskitason. Työttömistä oli miehiä 61 %. Sen sijaan
nuorten ja pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli selvästi alle maan ja
maakunnan keskitason. (Lapin ELY-keskus, Työllisyyskatsaus 10/2010)

Enontekiö
TunturiLappi
Lappi
Koko
maa

Työttömien
osuus
työvoimasta
keskim/kk %

Työttömät/
lomautetut
miehet
%
työttömistä

Työttömät
naiset
%
työttömistä

Työttömät
alle 25 v
%
työttömistä

19,2
14,6

61
61

39
39

7,6
10,2

Yhtäjaks. yli
1v.
työttömänä
olleet
%
työttömistä
9,5
7,9

13,8
10,0

59
57

41
43

15,7
11,6

16,2
23,3

Taulukko 2b. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Työllisyyskatsaus 2010; Työ- ja
elinkeinoministeriö, Työllisyyskatsaus 10/2010.
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THL:n tilasto- ja indikaattoripankin, SOTKAnetin, mukaan työttömien osuus
työvoimasta on Enontekiöllä ollut koko tarkastelujakson aikana selvästi yli maan ja
maakunnan keskitason. Työttömyys on tosin laskenut Enontekiöllä voimakkaasti
vuoden 1995 huippuvuodesta, jolloin se oli 31,6 %, mutta siitä huolimatta ero maan
ja maakunnan keskitasoon nähden on korkea. Työttömyysaste on Lapin toiseksi
korkein.

Kuvio 8. Työttömät, % työvoimasta vuosina 1995–2010 (id:181) THL, Tilasto- ja
indikaattoripankki SOTKAnet (2010)

Nuorisotyöttömien osuus 15-24 -vuotiaasta työvoimasta on koko tarkastelujakson
aikana ollut Lapissa selvästi maan keskitasoa korkeampi. Enontekiöllä
nuorisotyöttömien osuus on ollut lähellä seutukunnan keskitasoa, mikä on korkeampi
kuin koko maan keskiarvo, mutta alempi maakunnallista keskitasoa.
Nuorisotyöttömyys on laskenut voimakkaasti vuodesta 1995 lähtien ollen vuonna
2008 koko maassa alle 9 % :iin ja Enontekiöllä 11 % :iin. Viime vuosina
nuorisotyöttömyys on kuitenkin lähtenyt uudestaan selvään nousuun, ja oli 16,7 %
Enontekiöllä vuonna 2009.
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Kuvio 9. Nuorisotyöttömät, % 18-24-vuotiaasta työvoimasta (id:189), THL Tilasto- ja
indikaattoripankki SOTKAnet 2010.

Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on Enontekiöllä tyypillisesti ollut alhainen.
Työvoima on pitkään työllistynyt kausiluonteisesti erilaisten järjestelyjen kautta.
Vuonna 2009 pitkäaikaistyöttömyys oli 9,5 % työttömistä. Kansallisella tasolla
pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut korkea, mutta laskenut tasaisesti 1990-luvun
puolivälin lamavuosien jälkeen. Enontekiön tilanne poikkeaa kehityksestä sikäli, että
pitkäaikaistyöttömyyden taso on noussut hiukan vuoteen 2005 asti, ja sen jälkeen
kääntynyt laskuun.

Kuvio 10. Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä (id:326) THL, Tilasto- ja indikaattoripankki
SOTKAnet 2010.
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Sairauspäivärahaa saaneitten määrä ilmaisee lähinnä pitkittynyttä työkyvyn
alenemista. Kuvio 11 osoittaa sairauspäivärahaa saaneiden osuutta suhteessa 1000
vastaavanikäistä kohden. Koko maan lukema vuonna 2009 oli 106/1000, Lapissa 115
ja Enontekiöllä 85. Määrä on Enontekiöllä alle maan ja maakunnan keskitason, mutta
se on vaihdellut voimakkaasti 2000-luvun aikana. Syynä voi olla pieni väestöpohja, ja
yksittäistapausten korostuminen tilastoissa.

Kuvio 11. Sairauspäivärahaa saaneet 25-64-vuotiaat/ 1000 vastaavanikäistä (id:305)
THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005-2010.

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevia 25–64 -vuotiaita enontekiöläisiä oli vuonna 2009
tilastojen mukaan lähes 12 % vastaavanikäisestä väestöstä. Koko maan vastaava luku
on ollut 9-10 % luokkaa vuodesta 1996 lähtien. Lapissa, Tunturi-Lapin
seutukunnassa sekä Enontekiöllä työkyvyttömyyseläkettä saaneiden määrä on selvästi
yli maan keskitason. Luku on noussut Enontekiöllä vuonna 2009 selvästi yli
seutukunnan keskitason. Kehitykseen on vaikuttanut osaltaan käynnissä ollut ELMAhanke, jossa työttömien työnhakijoiden työkykyisyyttä arvioitiin ja sitä kautta siirtyi
enemmän väestöä työkyvyttömyyseläkkeelle.
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Kuvio 12. Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (id:306)
THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet (2010).

Toimentulotuki on kunnan sosiaalipalveluihin kuuluva viimesijainen tukimuoto.
Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä Enontekiöllä vuonna 2009 oli 108.
Yhteensä kotitalouksia oli 870. Asukaslukuun suhteutettuna 8 % asukkaista sai
toimeentulotukea tuona vuonna. Toimentulotuen saajien määrä on ollut korkea
Enontekiöllä. Vuosina 1995–2000 yli 18 % Enontekiön asukkaista sai
toimeentulotukea. Luku on kuitenkin laskenut lähes puoleen lähestyen maakunnan
keskitasoa. Pitkäaikaisen toimeentulotuen piirissä on enontekiöläisestä
aikuisväestöstä ollut vuosien 1995–2008 aikana alle maan keskitason.

Kuvio 13. Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista (id:493) THL, Tilastoja indikaattoripankki SOTKAnet (2010).
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3.3. Asuminen
Enontekiön kunnan pinta-ala on laaja, ja väestön sijoittuminen sivukyliin kauas
kuntakeskustasta asettaa omat haasteensa palvelutuotannolle. Väestön jakautumista
osa-alueittain on kuvattu alla olevassa kaaviossa.

Kuvio 14. Väestö kunnan osa-alueittain, Tilastokeskus 2010.

Kuntalaiskyselyn ja avaintoimijahaastattelujen mukaan tasapuolisuus
palvelutuotannossa kunnan eri osien välillä on erittäin tärkeätä. Sivukylillä elämisen
mahdollisuuksia tulisi turvata mahdollisimman pitkään.
Asumistiheyttä Enontekiöllä voidaan pikemminkin kutsua asumisväljyydeksi.
Suurien asumattomien erämaa-alueiden vuoksi asukkaita on laskennallisesti vain 2
asukasta neliökilometrillä. Myöskään ahtaasti asuminen tai asunnottomuus ei ole
kunnassa ongelma. Porotila- ja luontaiselinkeinolaki sekä kunnan asuntotuotanto ovat
pitäneet huolen siitä, että asuntokanta on suhteellisen hyvä. Kuntalaiskyselyn mukaan
asumismuotoon, asumismukavuuteen ja asumisympäristöön oltiinkin pääsääntöisesti
tyytyväisiä.
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Melko tyytymätön
5%
Jokseenkin
tyytyväinen 8 %

Tyytymätön 3 %

Tyytyväinen
Melko tyytyväinen
Tyytyväinen
Jokseenkin tyytyväinen
50 %
Melko tyytymätön
Tyytymätön

Melko
tyytyväinen
34 %

Kuvio 15. Tyytyväisyys asuinympäristöön, Hyvinvointikysely Enontekiön kuntalaisille, Enontekiön
hyvinvointikertomus-projekti 2010.

Melko tyytymätön
4%
Jokseenkin
tyytyväinen
9%

Tyytymätön 2 %

Tyytyväinen
Melko tyytyväinen
Tyytyväinen
Jokseenkin tyytyväinen
50 %
Melko tyytymätön
Melko
tyytyväinen
35 %

Tyytymätön

Kuvio 16. Tyytyväisyys asumismukavuuksiin, Hyvinvointikysely Enontekiön kuntalaisille,
Enontekiön hyvinvointikertomus-projekti 2010.

Yhden hengen asuntokuntia Enontekiöllä oli 38 % kaikista asuntokunnista, mikä on
sama luku kuin seutukunnassa keskimäärin, mutta alle maan keskitason. Yhden
hengen kotitalouksien määrä on kuitenkin kasvanut samassa suhteessa kuin koko
maassa.
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Kuvio 17. Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista (id: 324) THL, Tilasto- ja
indikaattoripankki SOTKAnet 2010.

Yksinasuvien yli 75-vuotiaitten osuus vastaavanikäisestä väestöstä on 28 %. Luku on
huomattavasti matalampi kuin koko maan, maakunnan ja Tunturi-Lapin alueella,
missä se on 37 – 46 %.

Kuvio 18. Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (id: 237) THL, Tilastoja indikaattoripankki SOTKAnet 2010.
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3.4. Elinympäristö
Puhdas, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö on kuntalaisten hyvinvoinnin
perustekijä sekä matkailun ja kunnan julkikuvan tärkeä vetovoimatekijä.
Elinympäristöllä on merkitystä ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin siinä kuin
terveellisellä ravinnollakin. Ympäristöllä on elvyttävä vaikutus. Yhdyskunnan
rakenne voi tukea arkiliikuntaa. Ympäristön terveyttä edistävät piirteet ovat
asukkaille tarjoutuvia mahdollisuuksia terveelliseen elämäntapaan, jotka eivät toimi
pakkona. (Kyttä & Kahila 2006)
Elinympäristön terveellisyys, turvallisuus, viihtyisyys ja virikkeellisyys ovat osa
ympäristöterveyttä. Sitä voidaan tarkastella esim. sisä- ja ulkoilmanlaadun, veden ja
vesistöjen laadun perusteella, sekä lähiympäristön turvallisuuden ja turvallisuuden
tunteen perusteella. Enontekiön kunta ei ole erikseen julkilausunut strategiaa
ympäristöä koskevista tavoitteista. Kunta on kuitenkin mukana Terveys 2015 kansanterveysohjelmassa, jonka elinympäristöä koskevat tavoitteet sisältyvät siten
kunnan toimintaperiaatteisiin. Ympäristön kestävä kehitys on kirjattu kunnan
talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan sekä valmisteilla olevaan
kehittämisstrategiaan.
Kuntalaiskyselyyn vastanneista suuri osa oli tyytyväisiä elinympäristöönsä.
Ylipäätään luontoympäristön vaikutus ihmisten hyvinvoinnille korostui
avovastauksissa. Luonnon rinnalla arvostettiin kunnan rauhallisuutta, vesistöjen
läheisyyttä, sekä kauniita maisemia. Ympäristön ja luonnon tarjoamiin liikkumis- ja
ulkoilumahdollisuuksiin oltiin tyytyväisiä ja ne koettiin voimauttavaksi tekijäksi.
Asuinkunnan hyvistä ominaisuuksista kerrottiin useammin kuin huonoista.
Epäkohdista esille tulivat pitkät välimatkat eri toimintoihin ja huonot
liikenneyhteydet. Ne olivat erityisesti vanhusväestön tyytymättömyyden aiheena,
sillä ne rajoittavat ratkaisevasti liikkumista ja asiointia ja palveluitten saantia.
Palvelujen koettiin olevan usein liian kaukana ja niitä koettiin olevan
riittämättömästi. Vastauksissa tuli esille monia konkreettisia lähiympäristön
viihtyvyyttä edistäviä toimenpide-ehdotuksia kuten kyläkuvan siistimistä,
mattolaitureita, uimarantoja, kevyen liikenteen väyliä sekä tarvetta rauhoittaa
moottorikelkkailua asutuksen läheisyydessä. Osa kaipasi kuntaan lisää vapaa-ajan
viriketoimintaa kuten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia ennen kaikkea
lapsiperheille, nuorille ja vanhuksille. Tyytymättömyyttä palveluihin ilmeni
enemmän juuri sivukylillä, kuntakeskuksessa oltiin tyytyväisempiä.
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3.5. Enontekiön kuntatalous
Enontekiön kunta on 1990-luvulta lähtien ollut talousvaikeuksissa mm. valtionosuusjärjestelmän muutoksen seurauksena. Pinta-alaltaan laajan ja asukasluvultaan pienen
kunnan palvelujen tuottaminen on haasteellista. Vuodesta 1996 kunnan asukasmäärä
on pienentynyt lähes 600:lla ja tämä on luonnollisesti vaikuttanut merkittävästi myös
kuntatalouteen.
Enontekiön kunnan tuloveroprosentti vuonna 2010 oli 20,50. Tänä vuonna se on
myös 20,50 %. Vuoden 2010 tilinpäätöksessä verotulot olivat 4,861 milj. € ja 2590
€/asukas. Lapin läänissä keskimääräinen verotulo vuonna 2009 oli 3072 €/asukas.
Verotuotot kertyvät tuloverosta, kiinteistöveroista ja yhteisöverosta.
Ennakkotiedon mukaan kunnallisvero verovuodelta 2010 on 4,06 milj. € ja kiinteistövero 523.000 €. Vuodesta 2001 lähtien kunnan tuloverojen kehitys on ollut positiivista. Verotulot vuodelta 2009 kuitenkin laskivat edellisvuoteen verrattuna.
Valtionosuuksia v. 2010 saatiin 7,671 milj. € ja 4087,37 €/asukas. Vuoden 2010 alusta on tullut voimaan valtionosuusjärjestelmän uudistus. Saaristokuntien ja erityisen
harvaanasuttujen kuntien valtionosuuksien lisäys on ratkaistu pysyvällä järjestelmämuutoksella. Aikaisemmin kunta joutui hakemaan vuosittain harkinnanvaraista rahoitusavustusta. Lisättyä valtionosuutta, joka on toistaiseksi pysyvä, on korotettu syrjäisyyden, harvan asutuksen ja saamenkielisen väestön osuuden perusteella. Em. perusteella saatu valtionosuus on yleiskatteinen ja vuonna 2010 se on tuonut Enontekiön
kunnalle n 1.5 milj. euroa.
Kunnan lainakanta vuoden 2010 tilinpäätöksessä oli 3,882 milj. €. Kunnalla oli lainaa
asukasta kohti 2069 €. Kuntakonsernilla lainakanta oli tilinpäätöshetkellä 9,757 milj.
€ ja 5198 €/asukas.
Tarkastelujaksolla 1997–2010 kunnan toimintamenot ovat kasvaneet vuosittain lukuun ottamatta vuosia 2000, 2003, 2004, 2008. Em. vuosina mm. sähkölaitos yhtiöitettiin, kolme koulua lakkautettiin ja kunnan henkilöstö lomautettiin taloudellisilla
syillä (2008 ja 2009). Vuonna 2010 toimintakulut olivat 14,322 milj. €, mikä on 87,4
% kunnan kokonaismenoista. Toimintamenot v. 2010 nousivat 8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Perusturvan ja sivistystoimen osuus toimintamenoista on n. 80 %.
Tilinpäätöksessä 2010 kunnan vuosikate oli 1,103 milj. € eli 588 €/asukas. Vuosikate
kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden eli se osoittaa tulorahoituksen, joka jää
käytettäväksi investointeihin, pitkäaikaisiin sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikatteen tulisi kattaa ainakin poistot.
Lapissa keskimääräinen vuosikate vuonna 2010 oli 456 €/asukas ja koko maassa 400
€/asukas (ennakkotieto). Lapin kuntien taloustilanne on parantunut ja v. 2010 negatiivisen vuosikatteen kuntia oli enää yksi.
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Vuosina 2006–2010 Enontekiön kunnan tilikauden tulos on ollut ylijäämäinen, ja kertynyttä alijäämää on pystytty kattamaan. Vuoden 2010 tilinpäätöksessä kattamatonta
alijäämää oli -93.000 euroa eli -49 €/asukas. Seutukunnan muista kunnista vain Muoniolla on Enontekiön lisäksi kattamatonta alijäämää -247 €/asukas. Kunnan talouden
tasapainottamisohjelman tavoitteisiin kuuluu kattamattomien alijäämien poistaminen
vuoteen 2014 mennessä valtuustossa hyväksyttyjen toimenpiteiden mukaisesti.
SEUTUKUNTA / kunta

Vuosikate €/as.

Ali- /ylijäämä €/ as.

Tunturi-Lappi

463

230

Enontekiö
Kittilä
Kolari
Muonio
LAPPI
KOKO MAA

588
622
737
545
456
400

405
268
348
374
192

Taulukko 3. Vuoden 2010 yli-/alijäämä kunnittain, Kuntaliitto, Lapinliitto 2011.

Kunta- ja palvelurakenneuudistus
Kunta- ja palvelurakenneuudistushanke (PARAS-hanke) on käynnistynyt vuonna
2005. Tavoitteena on turvata asukkaille kuntien vastuulla olevat hyvinvointipalvelut
myös tulevaisuudessa. Laki (169/2007) palvelurakenneuudistuksesta pyrkii siihen,
että kunnat pystyisivät rakenteellisesti ja taloudellisesti hoitamaan velvoitteet myös
tulevaisuudessa. Hanke on voimassa vuoteen 2012, johon mennessä lain
edellyttämien palvelurakenteen muutosten tulee olla valmiita.
Läänin tasolla uudistus ei ole edennyt aiotussa aikataulussa. Sairaanhoitopiirit eivät
ole yhdistyneet ja seutukunnalliset sosiaali- ja terveyspiirihankkeet eivät ole edenneet
toivotulla tavalla. Edistystä on jonkin verran tapahtunut sivistyspuolella. KemiTornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia on perustettu ja siihen kuuluvat entinen
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kuntayhtymä ja Länsi-Lapin koulutuskuntayhtymä. Enontekiön kansalaisopisto aloitti yhteistyön Kittilän kansalaisopiston kanssa
vuoden 2006 alusta. Revontuli-opisto (Enontekiö, Kittilä, Sodankylä) aloitti toimintansa 2010. Seutukirjaston perustamista on pohdittu Kemi-Torniossa ja Torniolaaksossa.
Palvelurakennetavoitteita on edistänyt myös vuoden 2006 alusta lähtien Lapin jätehuollon kuntayhtymä (Lapeco), jolla turvataan Lapin pohjois- ja itäosien harvaanasutuimpien alueiden jätteiden keräily ja käsittely.
Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien osalta on toteutettu
puitelain mukainen selvitysmenettely. Enontekiön kunta on otettu puitelain
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mukaiseen selvitysmenettelyyn vuonna 2007. Sisäasiainministeriön asettama
arviointiryhmä edellytti talouden tervehdyttämistoimia.
Enontekiön kunnanvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2007 tervehdyttämisohjelman,
joka sisältää sekä tuloperusteisiin että käyttömenoihin liittyviä toimenpiteitä ja
investointien supistamista. Arviointiryhmä katsoi myös esityksessään, että
Enontekiön kunnan yhdistymisellä toiseen kuntaan ei (lähinnä etäisyyksien ja tästä
johtuvan yhdyskuntarakenteen hajautumisen johdosta) kyetä ratkaisemaan kunnan
taloudellisia vaikeuksia. Valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman
tavoitteena on kattamattomien alijäämien poistaminen vuoteen 2014 mennessä,
kunnan velkaantumisvauhdin pysäyttäminen ja asukaskohtaisen
velkamääränsaaminen lähelle maan keskiarvoa. Vuonna 2009 maan keskiarvo oli
1839 €/asukas, kun velkamäärä Enontekiöllä oli 2549 €/asukas. Tavoitteet on
saavutettavissa erittäin tiukalla taloudenhoidolla. Huomioon on otettava myös
asukasluvun ja oppilasmäärien aleneminen ja näiden vaikutukset valtionosuuksiin ja
verotuloihin.
Talouden tervehdyttämiseksi toteutetut lomautukset vuosina 2008 ja 2009 toivat kohtuullisia säästöjä, mutta luonnollisesti lomautukset aiheuttivat ongelmia palvelutuotannossa ja henkilöstön työssä jaksamiseen. Lisäksi lomautukset aiheuttivat eriarvoisuutta henkilöstöryhmien välillä, koska kunnan suurin ammattiryhmä, opettajat, lomautettiin vain lyhyeksi ajaksi. Opettajien lomautuksia koskevista valituksista saatiin
päätös KHO:sta syksyllä 2010, ja kunnan vuosina 2008 ja 2009 tekemät opettajia
koskevat lomautuspäätökset saivat lainvoiman.

4. Kuntalaisten hyvinvoinnin osoittimet
4.1. Terveys, toimintakyky ja sairauksien hoitaminen
Väestön terveydentilaa mitataan yleisesti sairastavuusindeksin avulla. Se ilmaisee
kuntakohtaisesti miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan väestön
keskiarvoon (=100). Sen avulla voidaan seurata kunnan väestön terveydentilan
kehitystä ja verrata sitä suhteessa muihin kuntiin. Ikävakioitu sairastavuusindeksi
kertoo alueen sairastavuuden kun alueiden väliset ikärakenne-erot tasataan.
Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuuteen,
työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä ja erityiskorvattaviin
lääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä. Kukin muuttuja on suhteutettu erikseen
maan väestön keskiarvoon 100. Lopullinen indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo.
Indeksiluvun tarkoitus on antaa yleiskuva alueen sairastavuudesta ja selittävistä
tekijöistä.
Kuvio 19 kertoo, että Enontekiön ikävakioitu sairastavuusindeksi on kohonnut
huolestuttavasti vuodesta 1997 lähtien, jolloin se oli vielä 94,5, mikä oli selvästi alle
maan ja Lapin sairaanhoitopiirin (LSHP) keskitason. Vuonna 2005 Enontekiön
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indeksi oli 116,1, mutta on sen jälkeen hieman laskenut ollen 110,7 vuonna 2009. Se
on lähes samansuuruinen kuin keskimääräinen sairastavuusindeksi LSHP alueella,
joka on koko tarkastelujakson ajan pysytellyt yli maan keskiarvon. Seutukunnallisesti
myönteisen poikkeaman muodostaa ainoastaan Muonio, missä sairastavuusindeksi
(94,4) on laskenut tasaisesti tarkastelujakson aikana ja on selvästi alle maan
keskitason.

Kuvio 19. Sairastavuusindeksi, ikävakioitu (id: 184) THL, Tilasto- ja indikaattoripankki
SOTKAnet 2010.

Toinen väestön terveydentilaa kuvaava indeksi on kansantauti-indeksi. Se kuvaa
seitsemän eniten esiintynyttä sairautta suhteessa maan keskiarvoon (=100). Sairaudet
ovat diabetes, psykoosit, sydämen vajaatoiminta, nivelreuma, astma, verenpainetauti
ja sepelvaltimotauti eli ne ovat myös erityiskorvattavan lääkehoidon piiriin kuuluvia
sairauksia. Enontekiöllä näitten kansantautien esiintyvyyden summaindeksi vuonna
2009 oli 120,8. Se on huomattavasti yli maan keskitason. Verenpainetautia lukuun
ottamatta kaikkien kansantautien luvut olivat yli maan keskitason. Sydämen
vajaatoiminnan, sepelvaltimotaudin, diabeteksen ja astman sairastajien määrä on
lisääntynyt voimakkaasti 1990-luvun puolivälistä lähtien, vaikkakin ihan viime
vuosina sydämen vajaatoiminta ja diabetes näyttävät kääntyneen hieman laskuun.
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Kuvio 20a. Kansantauti-indeksi v.2009 vakioitu, Kela Terveyspuntari

Seutukunnallisessa vertailussa vuoden 2009 kansantauti-indeksit olivat TunturiLapissa, Muoniota lukuun ottamatta, korkeammat maakunnan ja valtakunnan tasoon
verrattuna. Kansantautien määrä on kasvanut vuosi vuodelta ja sitä mukaa
alueellisten terveyserojen voidaan olettaa kasvaneen.
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Kuvio 20b. Kansantauti-indeksi v.2009 vakioitu, Kela Terveyspuntari

Jo todettujen sairauksien hoito on ensiarvoista, mutta terveyskäyttäytymiseen on
tarvetta paneutua, sillä se on sairauksia ehkäisevä ja kustannustehokkain
toimintatapa. Kuntien suurena haasteena on pystyä tarjoamaan eri asiakasryhmät
tavoittavaa terveydenedistämis- ja elämäntapaohjauspalveluita.
Lapin terveyskatsauksen (2008) mukaan edellä mainittujen huolenaiheiden lisäksi
enontekiöläisten terveyskäyttäytymiselle on ollut leimallista tapaturmien verrattain
korkea määrä kaikissa ikäryhmissä. Runsas maastoliikenne motorisoiduilla
kulkuvälineillä lienee yksi osasyyllinen tähän. Enontekiön luvut ovat kuitenkin
vuoden 2009 tilastotietojen mukaan laskeneet.
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Kunnan pitkäaikaisille viranhaltijoille suoritetuissa avaintoimijahaastatteluissa
kysyttiin heidän arviotaan kuntalaisten yleisen terveydentilan muutoksista viimeisen
15 vuoden aikana. Vastausten yleisarvio oli, että kaikkien ikäryhmien kohdalla on
menty keskimäärin terveempään suuntaan. Lasten (0-14 v) terveydentilan arvioitiin
parantuneen eniten, ennen kaikkea ravitsemuksellisesti ja terveydenhoidollisesti.
Esimerkiksi lasten sairauksien diagnosoinnissa on edistytty ja ongelmien
varhaisempaan toteamiseen on paremmat edellytykset, mikä osaltaan parantaa hoidon
vaikuttavuutta. Liikunnalliselta kannalta lasten terveydentilan koetaan kuitenkin
huonontuneen. Viihdepelien määrä on lisääntynyt kodeissa ja peliaika on monilla
pois ulkoliikunnasta. Vastaavasti lasten ylipaino-ongelmien arvioitiin olevan
yleisempiä kuin 15 vuotta sitten.
Nuorten (15-19 v) terveys on vastaajien arvion mukaan pysynyt ennallaan. Liikunnan
taso vaihtelee yksilöittäin suuresti, ja kuntaan jääneiden nuorien kunnon arvioidaan
olevan keskimääräistä heikompi. Elämäntavoissa on viranhaltijoiden kokemusten
mukaan tapahtunut myönteistä kehitystä päihteettömään suuntaan, etenkin tupakan
osuus on vähentynyt. Monipuolista päihdekasvatusta on kuitenkin tarpeen tarjota
riittävän ajoissa. Nuorten terveydentilasta on saatavilla suhteellisen hyvin tietoa.
Työikäisten (20-64 v) yleiskunnossa on vastaajien kokemusten mukaan heikentymää
menneeseen verrattuna. Eläkeikää lähestyvien kunnossa ja terveydentilassa on useita
puutteita ja työuupumus vaivaa aikaisempaa enemmän. Liikunnan ja omaehtoisen
terveyden ylläpitämisen koetaan vähentyneen. Työterveyshuollon ohjauksessa olevat
pitävät vastaajien mukaan yllä hyvinvointiaan, mutta pitkäaikaistyöttömien kunto ja
tilanne on kurjistunut. Lapin yliopistolla on meneillään työhyvinvointiprojekti
yhteistyössä kunnan kanssa, ja se kestää vuoden 2010 loppuun. Projektin tavoitteena
on selvittää kunnan viranhaltijoiden työhyvinvoinnin tilaa ja puutteita sekä pyrkiä
löytämään toimia työhyvinvoinnin lisäämiseksi.
Ikäihmisten (yli 65 v.) fyysisen ja psyykkisen suoriutumisen taso on vastaajien
kokemuksen mukaan noussut muutamalla vuodella. Sairastavuus on kuitenkin
lisääntynyt 75 vuotta täyttäneillä, ja etenkin muistisairaudet ovat lisääntyneet
voimakkaasti. Diabetes-riski on kohonnut niin vanhusväestössä kuin muissakin
väestöryhmissä voimakkaasti. Ikäihmisten 70-vuotistarkastuksen koettiin edistävän
omaehtoista pärjäämistä ja auttavan palvelujen sekä hoitojen suunnittelussa ja
kohdentamisessa.
4.2. Terveyskäyttäytyminen ja elämänhallinta
Henkilökohtaisiksi hyvinvoinnin voimavaroiksi katsotaan fyysinen terveys, henkinen
vireys, taloudellinen tilanne ja sosiaaliset suhteet. Kuntalaiskyselyssä kerättiin tietoa
asukkaitten koetusta hyvinvoinnista ja elämänhallinnasta. Valtaosa vastaajista piti
nykyistä elämäntilannettaan hyvänä, mutta joitakin selviä eroja oli havaittavissa.
Naiset kokivat elämäntilanteensa kokonaisuudessaan jonkin verran parempana kuin
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miehet. Fyysinen terveydentila on vahvimmin yhteydessä ikään, ja se heikkenee
luonnollisesti iän myötä. Kyselyn mukaan miehet olivat jonkin verran tyytyväisempiä
fyysiseen terveyteen ja ihmissuhteisiin kuin naiset. Naiset vastaavasti olivat hieman
tyytyväisempiä henkiseen vireyteen. Työikäiset kokivat henkisen vireyden vähän
parempana kuin eläkeläiset, mutta nämä taas kokivat yllättävää kyllä taloudellisen
tilanteensa vähän parempana kuin työikäiset. Miehet olivat vähän tyytyväisempiä
työllisyystilanteeseensa, asuinympäristöönsä, asumismukavuuksiinsa ja vapaaajanviettomahdollisuuksiin kuin naiset. Naiset olivat puolestaan keskimääräistä
tyytyväisempiä vaikuttamismahdollisuuksiinsa kuin miehet. Vastaavasti työikäiset
olivat selvästi tyytyväisempiä vaikuttamismahdollisuuksiinsa kuin eläkeläiset.
Kylittäin tarkasteltuna hyvinvoinnin ja elämäntilanteen kokemuksissa on
havaittavissa joitakin eroja, jotka tosin eivät ole välttämättä merkittäviä. Sen sijaan ne
antavat aihetta kiinnostavaan pohdintaan koskien ilmiöiden taustalla olevia piirteitä.
Länsi- ja pohjoiskylien asukkaat (Leppäjärvi, Palojärvi, Näkkälä ja Palojoensuu)
olivat jonkin verran tyytymättömämpiä kokonaiselämäntilanteeseensa. He olivat
kuitenkin keskimäärin tyytyväisimpiä terveyteensä. Henkisen vireyden kokemus
jakoi eniten mielipiteitä Käsivarren alueella (Kilpisjärvi, Kaaresuvanto, Kuttainen
ym.). Käsivarren ja itäkylien (Vuontisjärvi, Peltovuoma, Nunnanen, Ylikyrö)
asukkaat olivat keskimääräistä hieman tyytyväisempiä ihmissuhteisiin kuin muut.
Hetan ja Käsivarren alueen ihmiset olivat tyytyväisimpiä työllisyystilanteeseensa.
Itäkylät ja länsi- sekä pohjoiskylät olivat vastaavasti tyytyväisempiä
asuinympäristöönsä. Itäkylät olivat selvästi tyytyväisimpiä vaikuttamis- ja vapaaajanviettomahdollisuuksiin kuin muut. Käsivarren asukkaat olivat vastaavasti
tyytymättömimpiä molempiin.
Saamenkieliset vastaajat kokivat elämäntilanteeseensa liittyvät osatekijät kuten
fyysisen terveyden, henkisen vireyden, ihmissuhteet ja taloudellisen sekä
työllisyystilanteen jonkin verran muuta väestöä huonommaksi. Sen lisäksi he kokivat
vaikuttamismahdollisuutensa selvästi huonommaksi kuin suomenkieliset vastaajat.
Saamenkielisiä vastaajia oli kuitenkin määrällisesti vähän (n=16), eikä selkeitä
johtopäätöksiä voida vetää vielä tämän kyselyn perusteella. Tulokset antavat
kuitenkin aihetta jatkotutkimukselle. Lisäksi työttömät olivat aliedustettuina
vastaajien joukossa (9 %). Voidaan ajatella, että toimeentulovaikeuksien vuoksi
tyytymättömyys elämäntilanteeseen on suurinta juuri heikompiosaisten kohdalla.
Elämäntilannetta koskevan summamuuttujan mukaan vastaukset jakautuivat kaikkien
vastaajien kesken seuraavasti:

4040

Tyytymätön 2 %
Melko tyytymätön
5%
Tyytyväinen
27 %

Jokseenkin
tyytyväinen
17 %

Tyytyväinen
Melko tyytyväinen
Jokseenkin tyytyväinen
Melko tyytymätön
Tyytymätön

Melko tyytyväinen
49 %

Kuvio 21. Elämäntilannetta koskeva summamuuttuja, Hyvinvointikysely Enontekiön kuntalaisille,
Enontekiön hyvinvointikertomus-projekti 2010.

Elämäntilannetta koskevien vastauksien voidaan tulkita viittaavan siihen, että
kunnassa on ulkoisten tekijöiden ohella myös runsaasti sosiaalista pääomaa, jonka
varassa asukkaat elävät, ja joka on tärkeätä heidän hyvinvoinnin kokemuksessaan. Se
luo myös pohjaa arjen turvaverkostolle. Sosiaalisiin suhteisiin oltiin tyytyväisiä
kaikissa vastausmuodoissa. Monet pitivät tärkeänä sitä, että samassa kunnassa asuu
sukulaisia ja ystäviä. Avuntarpeen ilmetessä ensisijaisiksi auttajiksi mainittiin
sukulaiset ja sen jälkeen ystävät sekä naapurit.
Valtaosalle vastaajista oli tärkeää asua nykyisessä kotikunnassaan myös
tulevaisuudessa. Toisaalta 11 % vastanneista oli aikeissa muuttaa lähitulevaisuudessa
pois kunnasta. Eniten muuttohalukkuutta ilmaisivat Hetan ja Käsivarren alueen
vastaajat ja vähiten itäkylien vastaajat. Muuttotappiokunnassa verrattain korkeaan
poismuuttohalukkuuteen on syytä kiinnittää vakavasti huomiota.
Avovastauksissa oman hyvinvoinnin kannalta tärkeänä pidettiin tasa-arvoisuutta,
henkistä hyvinvointia, ennaltaehkäisevää terveystyötä, perhettä, terveyttä ja
taloudellista tilannetta sekä virikkeellistä elinympäristöä, liikunta-aktiviteetteja,
luonnossa liikkumista ja rakentamatonta ympäristöä. Kulttuuripalveluja ja
virikkeellisiä vapaa-ajan harrastuksia arvostettiin, sillä ne karkottavat apatiaa ja
piristävät mielenterveyttä. Revontuliopiston toiminnan turvaaminen koettiin
tärkeäksi, sillä sen tarjoamat kurssit tukevat monin tavoin ihmisen hyvinvointia.
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Kuntalaisten omaehtoisesta hyvinvoinnin edistämisestä on hyvänä esimerkkinä
Metsähallituksen Tunturi-Lapin luontokeskus Skierrin perinteisesti järjestämä Täyen
kuun taitheessa -tapahtuma. Ajankohdaksi on tarkoituksella valittu lokakuu, jolloin
muutoin on hiljaiseloa ennen kaamosta. Tapahtuma on ensisijaisesti Enontekiön
kuntalaisille suunnattu kaiken kansan tasavertainen tapahtumailta. Vuonna 2010
teemaksi otettiin Hyvinvointi. Hyvinvointikertomus –projekti osallistui sisällön
tuottamiseen. Henkinen virkistyminen ja yhteisöllisyyden vahvistuminen
tämänkaltaisissa sosiaalisissa tapahtumissa ovat voimavaroja, jotka auttavat
jaksamaan yli pitkän kaamoksen.

5. Palvelut hyvinvoinnin turvaajina
Parhaimmillaan palvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia ja omaehtoista
selviytymistä arjessa.
Kuntalaiskyselyssä tiedusteltiin väestön tyytyväisyyttä käyttämiinsä palveluihin ja
niiden saatavuuteen. Vastaajien tyytyväisyys palveluihin oli yleistä keskitasoa.
Kuitenkin enontekiöläiset vastaajat näyttäytyvät jonkin verran tyytymättömämmiltä,
kun tulosta verrataan palvelutyytyväisyyskyselyjen valtakunnalliseen keskitasoon.
Pienessä kunnassa, jossa resurssit ovat vähäiset, välimatkat pitkät ja kaksikielisten
palvelujen tarve on suuri, palvelutuotannon haasteet ovat luonnollisesti suuret. Kyse
voi olla myös erilaisista odotuksista tai kommunikaatiokulttuurista.
Keskimääräistä tyytyväisimpiä vastaajat olivat sivistystoimen ja oikeusaputoimen
palveluihin. Tyytymättömimpiä sen sijaan oltiin sosiaalitoimen ja teknisen toimen
palveluihin. Suhtautuminen työhallinnon ja Kelan palveluihin aiheutti eniten hajontaa
vastauksissa. Vastaajien määrissä oli suuria eroja, mikä voi osaltaan vaikuttaa
tulosten vertailtavuuteen.
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Kuvio 22. Palvelujen toimivuus, tyytyväisyys palveluihin. Hyvinvointikysely Enontekiön
kuntalaisille, Enontekiön hyvinvointikertomus-projekti 2010.

Eläkeläiset olivat jonkin verran tyytyväisempiä sosiaali- ja sivistystoimen palveluihin
ja selvästi tyytyväisempiä terveyspalveluihin kuin työikäinen väestö. Vastaavasti
miehet olivat jonkin verran tyytyväisempiä sosiaali- ja terveyspalveluihin kuin naiset,
mutta naiset taas tyytyväisempiä sivistystoimen palveluihin.
Kuntalaiskyselyssä tiedusteltiin lisäksi tyytyväisyyttä palvelujen saatavuuteen.
Vastausten määrä palvelujen saatavuutta koskeviin kysymyksiin oli selvästi
alhaisempi kuin palvelutyytyväisyyskysymyksiin. Terveys-, sivistys- ja
oikeusapupalvelujen saatavuuteen oltiin keskimäärin tyytyväisimpiä.
Tyytymättömimpiä oltiin Kelan ja sosiaalitoimen palvelujen saatavuuteen.

Työhallinto n = 39

51 %

Kela n = 65

49 %

38 %

62 %

Oikeusapu n = 38

71 %

Tekninen n = 47

29 %

51 %

49 %
Hyvä

Sivistys n = 47

68 %

Terveys n = 91

56 %

Sosiaali n = 55

44 %

46 %
0%

20 %

Huono

32 %

54 %
40 %

60 %

80 %

100 %
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Kuvio 23. Palveluiden saatavuus. Hyvinvointikysely Enontekiön kuntalaisille, Enontekiön
hyvinvointikertomus-projekti 2010.
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Tyytyväisyys palvelujen saatavuuteen vaihteli selvästi kunnan eri osissa. Hetan
vastaajat olivat tyytyväisimpiä palvelujen saatavuuteen, mikä on luonnollista, koska
suurin osa palveluista on kuntakeskuksessa. Toisaalta pohjois- ja länsikylien
(Leppäjärvi, Palojärvi, Näkkälä, Palojoensuu) vastaajat olivat selvästi muita
tyytymättömämpiä palvelujen saatavuuteen. Vastaavasti saamenkieliset vastaajat
olivat tyytymättömiä palvelujen saatavuuteen. Otos on pieni, mutta kertoo osaltaan
saamenkielisten palvelujen puuttumisesta Enontekiöllä.

5.1. Terveyspalvelut
Julkiset terveyspalvelut kuuluvat kunnan tarjoamiin lakisääteisiin
hyvinvointipalveluihin. Perusterveydenhuolto järjestetään Enontekiöllä ja Muoniossa
kansanterveystyön kuntayhtymän toimesta. Erikoissairaanhoito järjestetään Lapin
sairaanhoitopiirin toimesta. Ostopalveluina hankitaan tarkoituksenmukaisesti ja
terveystaloudellisesti tutkimus- ja hoitopalveluita myös muilta kunnilta,
kuntayhtymiltä ja yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Erikoishammashoitopalveluita ja
osittain perushammashoitopalveluita hankitaan konsultaatio- ja ostopalveluina.
Kansanterveyslain mukaiset perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan Hetan
terveysasemalla, Karesuvannon terveysasemalla, Muonion terveyskeskuksessa ja
Kilpisjärven terveysasemalla. Palveluita ovat avosairaanhoidon vastaanotot,
kotisairaanhoito, perhesuunnittelu-, äitiys- ja perheneuvola, kouluterveydenhoito,
työterveyshuolto, mielenterveyshuolto, hammashuolto, kuntoutus, laboratorio- ja
röntgentoiminta ja sairaalatoiminta. Röntgen ja sairaalapalvelut ovat Muonion
terveyskeskuksessa.
Enontekiön perusterveydenhuollon nettokustannukset vuonna 2009 olivat 952 €/
asukas. Tämä on selvästi korkeampi kuin maakunnan keskitaso, joka oli 711 € ja
huomattavasti yli maan keskitason (600 €/ asukas). Tarkastelujakson aikana vv.
1997-2009 kustannukset ovat nousseet selvästi kaikkialla, mutta Enontekiöllä
jyrkimmin. Erikoissairaanhoitokustannukset ovat sen sijaan Enontekiöllä
alhaisemmat kuin maassa keskimäärin, joskin kustannukset ovat lähentyneet
asukaskohtaista keskivertoa Lapin läänissä. Sosiaali- ja terveydenhuollon
nettokustannukset vuonna 2009 olivat 3465 €/asukas. Taso on hieman maan (3061) ja
maakunnan (3174) keskitasoa korkeampi ja ero on kasvanut tasaisesti 2000-luvun
alkupuolelta lähtien.
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Kuvio 24. Perusterveydenhuollon (myös hammashuolto) nettokustannukset, euroa/asukas
(id:1072), THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2010.

Enontekiön kohonneisiin sairastavuus- ja kansantauti-indekseihin on pyritty
vastaamaan tehostamalla terveydenedistämistoimintaa. Enontekiö on mukana Lapin
kuntien yhteisessä Terve Lappi-hankkeessa (www.tervelappi.fi). Hankkeen tavoite on
ehkäistä sydän- ja verisuonitautiin, diabetekseen ja keuhkosairauksiin sairastumista.
Toimintaa vie eteenpäin kunnan yhdyshenkilö ja poikkihallinnollinen työryhmä.
Avaintoimijahaastatteluissa kysyttiin kunnan ja kuntayhtymän viranhaltijoiden
näkemyksiä väestön terveyttä ja hyvinvointia turvaavien palvelujen tuotantoon.
Vastausten mukaan palvelun tarjonta lähtee kunkin ikäryhmän tarpeesta, johon
vastataan lain puitteissa. Perusterveydenhuolto kattaa kaikki ikäryhmät
äitiysneuvolasta vanhuuteen saakka. Palvelu tavoittaa suuren osan väestöä, koska
neuvolatarkastuksiin saapuu yleensä koko ikäryhmä. Vastaavasti myös
kouluterveydenhoidon puolella tavoitetaan kaikki ikäryhmät. Nuorten terveyden- ja
hyvinvoinnin tilasta on saatavissa tuoretta tietoa. Kouluterveyskysely on tehty
keväällä 2010 ja sen yhteenveto valmistui marraskuussa. Tulokset auttavat
kohdentamaan heidän osaltaan terveydenhuollon ja ehkäisevän terveydenhuollon
toimia tulevaisuutta ajatellen. Kunnassa tehdään ikäihmisille 70-vuotistarkastus,
jonka yhteydessä arvioidaan toimintakyky sekä mahdollinen myöhempi avun tarve.
Toiminto on havaittu hyväksi keinoksi edistää ikäihmisten toimintakykyä, mutta
palvelun käyttöastetta tulisi nostaa entisestään.
Kuntalaiskyselyssä oli osio, missä kysyttiin tyytyväisyyttä eri terveyspalveluiden
laatuun ja toimivuuteen. Vastaajat olivat tyytymättömimpiä erikoislääkäripalveluun;
30 % vastaajista ilmoitti olevansa tyytymätön. Eniten mainintoja hyvästä palvelusta
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saivat röntgen- ja laboratoriopalvelut. Äitiys- ja lastenneuvolapalveluihin oltiin
yleisesti tyytyväisiä. Hammashuollon palveluihin oltiin sekä tyytyväisiä että
tyytymättömiä. Hajontaa vastauksissa voi selittää se, että palvelun saatavuus ja itse
hammashoitopalvelu voitiin joissakin vastauksissa mieltää samaksi asiaksi.
Hammashoidon ongelmana nähtiin jonot ja lääkärien puute. Sanallisissa vastauksissa
erityisesti Käsivarren alueen vastaajat ilmoittivat tyytymättömyytensä
lääkäripalveluihin. Palveluiden puutteellisuuteen viitattiin 18 vastauksessa, joista
puolet kohdistuivat Kilpisjärveen.
Terveydenhuollon palvelujen saatavuutta kysyttiin erikseen. Puolet vastaajista piti
terveyspalveluitten saatavuutta hyvänä ja alle puolet huonona. Huomionarvoista on,
että saamenkielisistä vastaajista 100 % piti palveluitten saatavuutta huonona.
5.2. Sosiaalipalvelut
Sosiaalitoimen palveluihin kuuluvat kuntouttava työtoiminta, kotipalvelu, vanhusten
palvelut, vammaispalvelut, päihdehuolto, toimeentulotukiasiat, lastensuojelu ym.
asiat. Oman palvelutuotannon ohella, kunta ostaa ostopalveluina mm.
asumispalveluja ASPA-säätiöltä, saamenkielistä kotipalvelua SámiSoster ry:ltä ja
lastensuojelun virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen Merikratos Oy:lta. Työhön
valmennus on järjestetty projektipohjaisesti yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa
aiemmin Oma valinta kumppanuus –projektin kautta yhteistyössä Kolarin kunnan
kanssa ja vuodesta 2011 alkaen yhdessä muiden Tunturi-Lapin kuntien kanssa ”Askel
askeleelta”-hankkeena. Vuodesta 2010 lähtien on myös tarjottu mahdollisuus
suojattuun verkkoasiointiin suomen- ja saamenkielellä.
Toimeentulotuen avulla turvataan välttämätön toimeentulo sekä edistetään henkilön
tai perheen itsenäistä selviytymistä. Ehkäisevän toimeentulotuen avulla edistetään
sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista, ehkäistään syrjäytymistä ja
pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta sekä edistetään työllistymistä.
Toimeentuloturvaan sisältyvät kuntouttavasta työtoiminnasta säädetyn lain mukaiset
tehtävät. Niiden kautta edistetään pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistettävien
työllistymistä, parannetaan heidän mahdollisuuksiaan palata työelämään ja edistetään
heidän elämänhallintakykyään.
Sosiaalityön tarkoituksena on ylläpitää ja edistää yksilöiden ja perheiden
turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta ammattihenkilöstön
neuvonnan ja ohjauksen sekä sosiaalisten ongelmatilanteiden selvittelyn ja muiden
tukitoimien avulla. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen
kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen
suojeluun lapsi- ja perhekohtaisella lastensuojelulla sekä ehkäisevällä
lastensuojelulla.
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Kotipalvelun tavoitteena on vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotona
asumisen turvaaminen mahdollisuuksien mukaan. Ikäihmisten hyvinvointi ja palvelut
(2006-2010) -suunnitelmassa korostetaan erityisesti muistihäiriöiden ja masennuksen
ennalta ehkäisyä sekä toimintakyvyn säilyttämistä Enontekiön vanhustyön haasteina.
Omaishoidontukea käytetään tehokkaasti kotona asumisen tukena. Tavoitteena on
palvelujen oikea-aikainen ja riittävä kohdentaminen.
Laitoshoidon palveluja tarjoavat vanhainkoti Luppokoti ja palveluasumisen yksiköt
Ounasmajat, Luppokodin tehostetun palveluasumisen yksikkö sekä ASPA Palvelut
Oy. Luppokodin tavoitteena on tarjota mahdollisuuden kodinomaiseen asumiseen ja
vuorotteluhoitoon niille enontekiöläisille ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy
kotipalvelun turvin kotihoidossa. Kehitysvammaisille ja näkö- ja kuulovammaisille
sekä mielenterveyskuntoutujille järjestetään tavoitteellista ja kuntouttavaa
työtoimintaa toimintakeskus Hyrylässä ja avotyötoimintana sekä
kotihoidonohjauksena kotona oleville. Erityishuollon asiakkaille järjestetään myös
muut lain mukaiset palvelut. Erityishuollon laitospalveluja tuottaa Kolpeneen
kuntayhtymä.
Kuntalaiskyselyssä kartoitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä sosiaalipalveluiden
toimivuuteen. Vastausten lukumäärä tähän kysymykseen oli selvästi pienempi kuin
terveyspalveluja koskevaan kysymykseen, eikä tulosta voida siksi pitää yhtä
edustavana. Sosiaalipalveluihin tyytyväisyys jäi alle keskitason. Kyselyn tulosten
mukaan myös sosiaalipalvelujen saatavuutta pidettiin keskimäärin huonompana kuin
monia muita palveluja. Eniten tyytymättömyyttä herättivät kuntouttava työtoiminta,
päihdepalvelut ja toimeentulotukiasiat. Tyytyväisimpiä oltiin vammais- ja
vanhustenpalveluihin. Avovastauksissa kritisoitiin kotipalvelua, sen riittämättömyyttä
ja asiakaspalvelun laatua. Tämä kuvaa hyvin kunnan tilannetta, jossa kotipalvelujen
saatavuus on asiakastarpeeseen nähden tällä hetkellä riittämätöntä. Tämä vastaa
valtakunnallisen tason ilmiötä. Toisaalta se voi kuvata asiakkaiden odotusten
korkeaa, ehkä osin jopa epärealistista tasoa. Samalla kuitenkin eläkeläiset ilmaisivat
keskimääräistä suurempaa tyytyväisyyttä sosiaalipalveluihin kuin työikäiset.

5.3. Sivistystoimen palvelut
Sivistystoimen palveluihin kuuluvat päivähoito/varhaiskasvatuspalvelut, opetustoimi,
kirjasto- ja kulttuuritoimi, nuoriso-, liikunta- ja vapaa-ajantoimi sekä tukipalveluiden
järjestäminen.
Enontekiön kunnan päivähoito tarjoaa lapselle päivähoitoa vanhempien
työssäkäynnin tai opiskelun ajaksi kunnan varhaiskasvatussuunnitelman
määrittelemissä puitteissa. Päivähoidon tavoitteena on tarjota joustavaa palvelua
vanhempien työaikojen mukaan sekä suomen että saamen kielellä.
Ryhmäperhepäiväkoteja on viisi eri kylissä ja kotona toimivia perhepäivähoitajia
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kolme. Varhaiskasvatusohjaajan toimesta tarjotaan lisäksi kuntoutusta niille lapsille,
joilla on pulmia puheen, tarkkaavaisuuden ym. kehityksessä. Myös päivähoidon
ulkopuolella oleville lapsille tarjotaan pienryhmäkuntoutusta yhteistyössä neuvolan ja
koulun kanssa.
Perustehtävänä ja toiminta-ajatuksena on kasvattaa leikkiviä, vastuuntuntoisia ja
itseensä luottavia lapsia yhdessä lasten vanhempien ja muiden tahojen kanssa.
Lapsille pyritään antamaan hyvä lapsuus Enontekiöllä. Näiden asioiden toteutumista
edistetään luomalla turvallinen, kannustava, viihtyisä ja iloinen ilmapiiri
päivähoitopaikoissa. Visiona on, että kaikki kunnan lapset saavat tasavertaisen
kohtelun hyvin varustetuissa päivähoitopaikoissa
Koulutoimi vastaa kunnan lakisääteisten perusopetuspalveluiden tuottamisesta.
Enontekiön kunnassa perusopetusta järjestetään Hetan yhtenäisessä peruskoulussa
sekä Peltovuoman, Karesuvannon ja Kilpisjärven kouluissa. Erilaisten
kehittämishankkeiden turvin suunnitellaan ja tarjotaan koulujen tiloissa lapsille ja
nuorille monipuolisia kerhotoiminnan aktiviteetteja. Iltapäivätoiminnan jatkuvuus
turvataan silloin, kun tälle on olemassa aamu- ja iltapäivätoiminnasta laaditun
toimintasuunnitelman mukaisesti riittävä tarve. Perusopetuksen ohella koulutoimi
tarjoaa toisen asteen lukiokoulutusta kunnan omassa lukiossa. Vuonna 2010
käynnistettiin ja tarjottiin opiskelijoille mahdollisuus toisen asteen
ammattilukiokoulutukseen yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa.
Koulutoimen päämääränä on tarjota lapsille ja nuorille hyvät mahdollisuudet hankkia
elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä kasvattaa hyväkäytöksisiä,
yhteistyökykyisiä, itseensä luottavia ja yritteliäitä enontekiöläisiä. He kantavat
vastuuta itsestään, lähimmäisistään ja kestävästä kehityksestä sekä siirtävät
kotiseutumme kulttuuriperintöä tuleville sukupolville. Koulu osallistuu Kiva-koulu –
kiusaamisen vastaiseen toimenpideohjelmaan.
Kirjastotoimen tehtävänä on edistää kaikenikäisten yhtäläisiä mahdollisuuksia
sivistykseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen ja
elinikäiseen oppimiseen sekä tukea kirjallisuuden harrastusta. Kirjaston toimipiste
sijaitsee Hetan koulukeskuksen yhteydessä ja lisäksi yhteispohjoismainen
kirjastoauto kiertää sivukylillä. Kulttuuritoimen tehtävänä on tukea kulttuuriyhteisöjä,
yksityisiä taiteen harrastajia, saamelaiskulttuuria sekä paikalliskulttuurin
tallentamista.
Nuorisotoimen painopisteenä ovat yli 13-vuotiaat nuoret ja tehtävänä on tukea ja
luoda edellytyksiä nuorten kansalaistoiminnalle, elinolojen parantamiselle,
syrjäytymisen ennaltaehkäisylle ja kasvun tukemiselle. Ennaltaehkäisevällä
päihdetyöllä on keskeinen asema nuorisotyössä.
Liikuntatoimen tehtävänä on edistää terveyttä ja hyvinvointia elämänkulun eri
vaiheissa sekä antaa mahdollisuuksia omien rajojen kokemiseen. On tärkeää, että
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kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus liikunnalliseen elämäntapaan asuinpaikasta
riippumatta. Monipuolinen liikuntatoiminta lisää kuntalaisten hyvinvointia.
Nuoriso-, vapaa-ajan- ja liikuntatoimi on Enontekiön kunnassa yhdistetty, ja niitä
hoitaa yksi viranhaltija. Nuoriso- ja vapaa-ajan tointa ohjaa nuorisolaki (72/2006),
johon kuuluu kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet.
Vuodesta 2007 saakka Lapin kuntia on ohjannut valtioneuvoston hyväksymä lapsi- ja
nuorisopoliittinen kehittämisohjelma. Perussisältöön kuuluvat ennaltaehkäisevä
nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoiminta, sekä nuorisotilat lähiyhteisönä. Tavoitteena on
tuoda tarjolle jokaiselle peruskouluikäiselle innostava ja kehittävä harrastus sekä
nuorisotilojen osalta tavoitteena on laadukas ja monipuolisesti nuoret tavoittava
lähipalvelu. Harvaan asutussa kunnassa on haastavaa tarjota nuorisotyön palveluja.
Nuori kulttuuri-hanke (NUKU) on läntisen Lapin kuntien ja Kittilän (yht. 6 kuntaa)
kanssa yhteinen, 12–18-vuotiaille nuorille suunnattavien tapahtumien projekti.
Hanke on alkanut 2008 ja kestää vuoteen 2012. Tapahtumat aktivoivat nuoria
sosiaalisesti ja kulttuurisesti, ja hanke tukee kuntien omaa perusnuorisotyötä sekä
vapaa-ajanohjaustyötä. Se lisää palvelutarjontaa kunnan nuorisotyöhön 4-6 kertaa
vuodessa.
Tukipalvelut koostuvat ravitsemus- ja siivouspalveluista. Keskuskeittiön toimintana
on ateriapalvelujen tuottaminen koko päivän aterioiden osalta vanhainkodin
asukkaille, samoin koko päivän aterioiden osalta avopalveluasiakkaille joko kotiin
kuljetettuna tai ruokailumahdollisuutena vanhainkodin ruokasalissa. Hetan
koulukeskuksen ja Peltovuoman koulun oppilaille valmistetaan ja tarjoillaan
lakisääteinen kouluruoka jokaisena koulupäivänä. Lisäksi oppilailla on mahdollisuus
välipalaan iltapäivällä. Lounasruokia lähetetään ryhmäperhepäiväkoteihin Hetassa ja
Peltovuomassa sekä toimintakeskus Hyrylään. Kunnan ja terveysaseman
henkilöstöllä on työpaikkaruokailumahdollisuus eri ruokailupisteissä. Lisäksi on mm.
kahvituksia, jotka liittyvät kunnan toimintaan.
Valtakunnalliset ravitsemissuositukset ovat pohjana suunniteltaessa eri ikäryhmien
ruokailua. Suosituksilla halutaan edistää ja tukea ravitsemuksen sekä terveyden
myönteistä kehitystä. Ruokahuollon ohjaimina ovat myös eri lait, mm. laki
kouluruokailusta, elintarvikelaki. Siivouspalveluyksikön tavoitteena on ylläpitää
siivoustaso sovitun vaatimustason mukaisena nykyaikaisten ja taloudellisten
menetelmien mukaan, asiakaskunta huomioiden.
Kansalaisopiston palvelut tuotetaan osana Revontuli-opiston palvelutarjontaa.
Revontuli-opisto on Enontekiön, Kittilän ja Sodankylän kuntien yhteinen
kansalaisopisto, jonka hallintokeskus sijaitsee Kittilässä. Opisto tarjoaa monipuolista
ja korkeatasoista opetusta kaikenikäisille.
Palvelujen saatavuutta kysyttäessä kuntalaiskyselyn tulosten mukaan ilmeni, että
sivistystoimen palvelujen saatavuutta pidettiin yleisesti hyvänä. Alueittaisia eroja
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kuitenkin ilmeni, sillä hyvänä palvelujen saatavuutta pitivät Hetan ja Käsivarren
vastaajat, huonona taas länsi- ja pohjoiskylät. Sivistystoimen puolella tyytyväisimpiä
oltiin kirjastopalveluihin, päivähoitopalveluihin ja liikunta- sekä vapaa-ajan
palveluihin. Avovastauksien mukaan erityisen tyytyväisiä oltiin yhteispohjoismaiseen
kirjastoautoon, sekä kirjaston tarjoamaan sisältöpuoleen.
”Kirjaston kirjoista saa mielen virkeyttä ja ajankulua”
Avovastauksissa myös kritisoitiin sivistystoimen palveluja. Kritiikkiä saivat kirjaston
aukioloajat sekä vaikeapääsyisyys ja koulutoimen heikko tiedottaminen koteihin päin.
Koulupuolta kritisoitiin myös voimakkaasti saamenkielisen opetuksen puutteesta ja
opettajien vähäisestä saamen kielen sekä kulttuurin tietämyksestä.
”Čuvgehusdoiammas guhkes áigge bargiid oahpaheaddjit ja rektora. Geatnegahttit
oahpahallat juoidaid samegielas ja sápmelasvuodas buot oahpaheaddjiid, gieldda
bargiid.”
” Sivistystoimessa pitkäaikaiset työntekijät opettajat ja rehtori. Kaikkia opettajia,
kunnan työntekijöitä velvoitetaan opettelemaan jotain saamen kielestä ja
saamelaisuudesta.”
5.4 Teknisen ja rakennustoimen palvelut
Tähän toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, kaavoitus, ympäristönsuojelu, reitit ja
ulkoilualueet, kaukolämpö, vesihuolto, sekä edellä mainittujen osa-alueitten neuvonta
ja tiedotustoiminta. Kunnan tekninen toimiala vastaa kunnan asuntojen, toimitilojen
ja alueitten kunnossapitämisestä. Ympäristönsuojelun, maankäytön suunnittelun ja
rakennusvalvonnan tehtävänä on mahdollistaa viihtyisän rakennetun ja
rakentamattoman ympäristön muodostaminen. Yhteiskuntasuunnittelusta lähtien
voidaan hyvinvointi ottaa huomioon.
Elinympäristön suojelu kuuluu myös kunnan palvelutuotantoon liittyen
yleishyvinvointiin. Ympäristön kestävän kehityksen huomioiminen, luonnonsuojelu,
virkistys- ja vapaa-ajan alueiden suunnittelu ja ylläpito, jätehuolto,
elintarvikevalvonta, palo- ja pelastustoiminta ja ehkäisevä pelastusneuvonta ovat
toimia, joilla hyvinvointia luodaan kuntayhteisössä. Palo- ja pelastustoimen palvelut
järjestää Lapin pelastuslaitos.
Ympäristönsuojelutarkastajana toimii kunnan rakennusmestari. Lainsäädäntö määrää
vesistöjen ja ilmanlaadun puhtaudesta. Kansanterveystyön kuntayhtymä hallinnoi
ympäristöterveydenhuoltoa ja käytännössä siitä vastaavat eläinlääkäri ja
terveystarkastaja. Kuntayhtymällä on voimassaoleva ympäristöterveydenhuollon
suunnitelma. Kunnassa on voimassaoleva turvallisuussuunnitelma mahdollisiin
onnettomuuksiin tai poikkeusoloihin varautuen.
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Eri hallinnonaloilla kuten päivähoitopuolella tarkistetaan turvallisuusseikkoja.
Puutteita on korjattu ja turvallisuussuunnitelmia on tehty ja päivitetty. Kylien
ulkoliikuntapaikkojen kuntotasoissa on eroja; osa paikoista on huonokuntoisia tai
vanhentuneita. Liikuntamahdollisuuksien puitteita on tavoitteissa rakentaa ottaen
huomioon turvallisuus ja viihtyisyys. Vanhusten asumisympäristöjen turvallisuuteen
on käytetty resursseja. Vanhusten asumispalvelujaon parannettu mm. Ounasmajojen
korjauksessa on huomioitu esteettömyys, viihtyisyys ja turvallisuus.
Kysyttäessä teknisten palvelujen saatavuutta puolet kuntalaiskyselyyn vastanneista
ilmoitti ne huonoiksi ja puolet hyväksi. Alueittain tarkasteltuna länsi- ja pohjoiskylät
sekä Hetta pitivät palveluitten saatavuutta hyvänä tai täysin hyvänä, kun vastaavasti
Käsivarsi piti huonona. Tyytymättömimmin suhtauduttiin kaavoitukseen,
ympäristönsuojeluun ja rakennusvalvontaan. Suurin yksittäinen kritiikki kohdistui
Kilpisjärven tonttikauppaan ja ympäristönsuojeluun.
5.5. Elinkeinotoimen palvelut
Elinkeinotoimen tehtävänä on edistää alueen elinkeinojen ja yritysten kehittymistä.
Tavoitteena on nykyisten yritysten ja työpaikkojen säilyminen ja uusien yritysten
sekä työpaikkojen syntyminen. Elinkeinotoimi sisältyy yleishallinnon
päävastuualueeseen. Kunta ostaa Enontekiön Kehitys Oy:ltä yleiset
elinkeinoasiamiespalvelut ja muut elinkeinotoimeen liittyvät tehtävät kuten työmatkaja joukkoliikennejärjestelyt sekä elinkeinotoimeen liittyvät yhteistyöprojektit. Lisäksi
kunta ostaa kehitysyhtiöltä kunnan kehittämishankkeiden koordinoinnin ja Hetta
Hiihtomaa –hankkeen jalostamisen itsenäiseksi liiketoiminta- ja
matkailupalvelutoimintayksiköksi.
Elinkeinotoiminnan tulosalueeseen kuuluvat edellisten lisäksi kunnan
rahoitusosuudet Kyläkulttuuria tunturien maasta ry:n ja Tunturi-Lapin kehitys ry:n
toiminnassa sekä maaseutupalveluiden oston Muonion kunnalta.
Vuoden 2010 tavoitteina on, että Enontekiön Kehitys Oy vakiinnuttaa asemansa
alueellisena toimijana, neuvonta- ja asiantuntijapalvelut ovat asianmukaisesti
järjestetyt ja yrittäjäkenttä saadaan mukaan yhteistyöhankkeisiin. Lisäksi pyritään
verkostomarkkinoinnin ja sähköisen myyntijärjestelmän sekä erilaisten
tuotekehittelytoimintojen kautta kehittämään matkailupalvelujen tarjontaa ja
saavutettavuutta. Olisi myös tärkeätä lisätä keskinäistä ymmärrystä eri elinkeinojen
välisten ristiriitojen ehkäisemiseksi ja pyrkiä kehittämisprojektien kautta kehittämään
elinkeinoja tasapuolisesti: mm. alkutuotannon harjoittajien elinkeinotoiminnan
monipuolistaminen, paikallinen raaka-aineiden jatkojalostus ja elinkeinotoimijoiden
ja kyläyhteisöjen/asukkaiden välinen yhteistyö ovat erityisiä kehittämiskohteita.

5151

5.6. Työhallinnon ja Kansaneläkelaitoksen palvelut
Hetassa toimii Tunturi-Lapin työ- ja elinkeinotoimisto, joka on avoinna neljänä
päivänä viikossa. Torstaisin otetaan vastaan etukäteen tapaamisajan varanneita
asiakkaita. Palvelu toimii myös sähköposti- ja puhelinpalveluna. Toimistolla on myös
sivutoimipiste Kaaresuvannossa, joka palvelee kerran kuussa.
Kuntalaiskyselyyn vastanneista puolet oli tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä
työhallinnon palveluihin. Vastaavasti kolmasosa oli tyytymättömiä tai melko
tyytymättömiä. Palvelujen saatavuutta piti kuntalaiskyselyn mukaan huonona noin
puolet ja hyvänä puolet vastanneista. Alueellisesti tarkasteltuna länsi- ja pohjoiskylät
pitivät saatavuutta huonona sekä Hetta ja Käsivarsi pitivät palveluiden saatavuutta
enimmäkseen hyvänä. Avovastauksissa työhallinnolle tuli 5 kriittistä kantaa, joista
suurin huolenaihe oli työvoimaneuvonnan vähyys tai huoli päätösten
puolueellisuudesta.
Suhtautuminen Kansaneläkelaitoksen palveluihin jakoi vastaajien mielipiteitä. Noin
42 % vastaajista oli tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä Kelan palveluihin ja suunnilleen
saman verran ilmoitti olevansa tyytymättömiä tai melko tyytymättömiä. Palveluiden
saatavuutta pidettiin sen sijaan yleisesti huonona. Avovastauksista 11 kohdistui
Kelaan, ja suurimpana puutteen nähtiin puhelinjonotusajat sekä palveluiden heikko
saatavuus.
Valtion paikallishallinnon palvelujen saatavuuteen on tullut kunnissa muutoksia.
Vuonna 2007 voimaan tulleen yhteispalvelulain (223/2007) tavoitteena on, että
palvelujen saatavuus turvataan siten, että yli 80 % väestöstä olisi enintään 20 km:n
päässä julkisen hallinnon palvelupisteestä. Enontekiöllä yhteispalveluun liittyivät
Kela ja Tunturi-Lapin työ- ja elinkeinotoimisto, Enontekiön toimipaikka lokakuussa
2010. Yhteispalvelu sisältää Kelan asiakirjojen vastaanottamista ja luovuttamista,
asioiden vireillepanoa ja käsittelyyn liittyvää neuvontaa, sekä sähköisten palvelujen
käytön tukemista. Palvelua on saatavissa työ- ja elinkeinotoimiston aukioloaikana.
Toimintamuoto on ollut vielä niin vähän aikaa käytössä, että palautetta palvelun
paranemisen suhteen ei ole vielä tarjolla.

5.7. Oikeusaputoimiston palvelut
Enontekiön poliisitalossa toimii Kittilä oikeusaputoimiston alainen toimipaikka.
Oikeusaputoimisto palvelee asiakkaitaan vain ajanvarauksella. Oikeusapu tarkoittaa
sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten
avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset
asiat. Rikosoikeudenkäynnissä turvataan vastaajalle tietyissä tilanteissa hänen
taloudellisesta asemastaan riippumatta puolustaja tai oikeudenkäyntiavustaja valtion
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varoin. Valtion oikeusaputoimistot ovat vuoden 2009 alusta lukien järjestäneet myös
yleisen edunvalvonnan palveluita.
Oikeusaputoimiston palvelujen käyttäjiä oli kuntalaiskyselyyn vastaajien joukossa
vähän (n= 65), mutta he olivat suurelta osin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä palvelun
tasoon. Myös oikeusapupalvelujen saatavuutta pidettiin hyvänä. Suuri osa työikäisistä
piti saatavuutta hyvänä ja eläkeikäisistä noin puolet. Kylittäin vain Käsivarren alueen
vastaajat pitivät saatavuutta huonona muiden kylien pitäessä saatavuutta hyvänä.
5.8. Saamenkieliset palvelut
Saamelaisten kotiseutualueen kuntien tehtävänä on vastata myös saamelaisten
perustuslaillisten ja kielellisten oikeuksien toteutumisesta hyvinvoinnin suhteen.
Lainsäädännön asettamien vastuiden puitteissa, kunnat voivat järjestää sosiaali- ja
terveyspalvelunsa itsenäisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa
palvelemaan asiakasta äidinkieli huomioon ottaen (Sosiaalihuoltolaki 380/1987 ja
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista 710/1982). Laki lasten
päivähoidosta sekä myöhemmin täydennetyt asetukset velvoittavat kuntia
järjestämään päivähoitoa lapsen äidinkielellä (875/1981, 239/1973, 1338/1994).
Saamelaisalueen kunnat ovat vuodesta 2010 saaneet sisäasiainministeriöltä harvaan
asuttujen alueiden lisättyä valtionavustusta, jota on korotettu saamenkielisen väestön
osuuden perusteella. Tämä huomattava summa, joka Enontekiön osalta on 839 000 €
vuodessa, on yleiskatteista valtionosuutta, jota ei ole korvamerkitty ja jonka kunta voi
käyttää harkintansa mukaan.
Saamelaisalueen kunnat, seurakunnat ym. yhteisöt voivat lisäksi hakea kielilain
toteuttamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin korvausta oikeusministeriöstä. Avustusta
haetaan toteutuneiden kustannusten perusteella. Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon
suunnittelusta ja valtionosuudesta (1150/1996) ei ole erikseen huomioitu
valtionosuuden laskennallisena perusteena saamenkielisistä palveluista aiheutuvia
kustannuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen lainsäädäntöä ollaan
parhaillaan muuttamassa, ja uudessa lainsäädännössä on tärkeätä huomioida
saamenkielisten oikeuksien toteutuminen paremmin. Perusopetuslain (826/1998)
mukaan saamelaisille on turvattu saamelaisten kotiseutualueella oikeus saada
omakielistä opetusta. Vuoden 1999 alusta lähtien saamen kielen ja saamenkielisen
perusopetuksen keskimääräisiin palkkakuluihin on mahdollista saada täysimääräinen
valtionavustus.
Saamelaisten perustuslaillisten ja kielellisten oikeuksien toteutumista varten on
saamelaiskäräjien kautta saamelaisalueen kunnille myönnetty erityismäärärahaa.
Vuonna 2002 eduskunta otti ensimmäisen kerran valtion talousarvioon ns.
korvamerkityn määrärahan saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamista
varten. Talousarvion mukaan määrärahaa saa käyttää valtionavustuksen
maksamiseksi Saamelaiskäräjien kautta saamelaisalueen kunnille saamenkielisten
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sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi. Määrärahalla tulee tuottaa palveluja
kaikilla saamen kielillä. Määräraha on ollut vuodesta 2004 lähtien 600 000 euroa.
Summa on saamelaiskäräjien ja saamelaisalueen kuntien mukaan ollut olemassa
oleviin tarpeisiin nähden on riittämätön. (Selvitys saamenkielisten sosiaali- ja
terveyspalvelujen... 2006). Määrärahan käyttö perustuu saamelaiskäräjien ja
saamelaisalueen kuntien välisiin sopimuksiin, jotka Lapin AVI hyväksyy. Sovittujen
palvelujen tuottaminen kuuluu kunnille, sillä rinnakkaista palvelujärjestelmää ei ole
tarkoitus luoda.
Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunnan arvion mukaan mainitulla
määrärahalla on saatu hyviä kokemuksia erityisesti varhaiskasvatuksessa,
perhetyössä ja vanhustenhuollossa. Määrärahalla on osarahoitettu saamelaislasten
saamenkielistä päivähoitoa ja saamenkielisiä vanhusten huollon tukipalveluja.
Muihin palveluihin määräraha ei ole toistaiseksi riitänyt. (Saamelaiskäräjien
toimintakertomus 2008). Toisaalta ongelmaksi on muodostunut myös se, että
saamenkielistä, ammattitaitoista henkilökuntaa on rajoitetusti, eikä sitä ole helppo
saada. Rajaseutualueen vaikutuksena osa koulutetusta saamelaisesta ja
saamenkielisestä työvoimasta siirtyy Norjan lähialueille töihin paremman
palkkauksen ja työetujen seurauksena.
Kolmannen sektorin toiminta on ollut keskeisessä asemassa saamelaisten sosiaali- ja
terveyspalvelujen tuottajana ja saamelaisten oikeuksien sekä etujen ajajana
yhteiskunnan eri toimintasektoreilla. SámiSoster ry on 10-vuotisen uransa aikana
käynnistänyt lukuisia sosiaali- ja terveydenhuollon alan hankkeita, joista osa on
juurtunut osaksi kuntien toimintoja. Toiminta on koostunut saamelaisyhteisön koko
elämänkaaren eri vaiheet huomioon ottavista hankkeista: vanhustyö, lapsiperhetyö,
nuorisotyö, terveyden edistäminen ja päihdetyö työikäisen väestön keskuudessa sekä
saamenkielisen terveysviestintämateriaalin tuottaminen ja osallistuminen
lääketieteellisen sanaston tuottamiseen. Myös Johtti Sápmelazzat rs on osallistunut
aiemmin varhaiskasvatuspalvelujen ja kielipesätoiminnan hankepohjaiseen
tuotantoon, jonka jälkeen vastuu on siirtynyt kunnalle.
Saamenkielisten peruspalveluiden saatavuutta ja tarjontaan liittyviä ongelmia on
selvitetty viimeisten vuosikymmenten aikana STM:n, Lapin lääninhallituksen,
OM:n saamelaisasiain neuvottelukunnan ja muutamien kolmannen sektorin
hankkeiden toimesta. Monissa eri selvityksissä on todettu etteivät saamenkieliset
palvelut ole tyydyttävällä tasolla (Lukkarinen 2001, Näkkäläjärvi 2008,
Vähemmistövaltuutetun lausunto ”Saamenkielisen lasten päivähoito,
saamenkieliset vanhustenpalvelut, saamenkieliset terveyspalvelut sekä
saamenkielinen perusopetus Enontekiön kunnassa 1424/65/2006 TM). Tästä
asiasta Syrjintälautakunta on asettanut Enontekiön kunnalle syrjintäkiellon ja
uhkasakon saamelaisten syrjintää koskevassa asiassa Dnro 2008–367/Pe-2).
Enontekiön kunnassa pohjoissaamenkielisiä palveluja tarjotaan tällä hetkellä
sosiaalityössä, päivähoidossa ja kotipalvelussa. Vuonna 2010 syksyllä on lisäksi
5454

alkanut määräaikainen saamenkielisen terveydenhoitajan palvelukokeilu. Muuten
saamenkielisen asiakaspalvelun saaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa edellyttää
Enontekiön kunnassa pääasiassa sopimista etukäteen tulkkausjärjestelyjen vuoksi.
Kuten edellä on todettu kertovat kuntalaiskyselyn tulokset karua kieltä siitä, että
saamelaiset vastaajat olivat kaikkein tyytymättömimpiä palvelutilanteeseen.
5.9. Tiedottaminen, osaaminen ja sähköinen asiointi
Sähköistä asiointia ja paikkariippumatonta palvelujen saantia kehitetään tällä hetkellä
voimakkaasti julkisella sektorilla. Pitkien etäisyyksien kunnissa tämä kehitys voi
periaatteessa parantaa palvelutarjontaa. Lapissa ongelmana on kuitenkin toistaiseksi
ollut nopeitten tietoliikenneyhteyksien puute tai satunnainen toimintakyky. Toisaalta
ikääntyville ihmisille palvelujen sähköistyminen merkitsee usein lisääntynyttä tuen
tarvetta, koska he eivät kykene useinkaan omatoimisesti hoitamaan verkkopalveluja.
Ikääntyvien määrän kasvu voi lisätä palvelujen kysyntää yleensä. Kiinteiden
palveluiden rinnalle yhtenä palvelumuotona kaavaillaan liikkuvia palvelua, joissa ne
viedään ihmisille kotiin tai lähelle kotia. (Peruspalveluiden arviointiraportti, Lapin
lääni, 2008).
Kuntalaiskyselyn avovastauksissa tuli sama asia esille ja jotkut ehdottivatkin, että
valtionhallinnon palvelut pitäisi siirtää renkaille, ja liikkuva virastopalvelupiste
palvelisi sivukylien ihmisiä.
Kunnan tiedottamista pidettiin liian vähäisenä ja nettitiedotuksen tavoittavuutta
pidettiin heikkona. Kuntalaiskyselyssä tuli esiin myös kritiikkiä eri hallinnonalojen
tiedottamisesta (5) ja asiakaspalvelusta (5). Lisäksi suoraan henkilöstöön kohdistui 5
kriittistä kannanottoa. Henkilöstökritiikki kohdistui henkilökunnan
asiantuntemukseen tai sen puutteeseen, sekä saamen kielen taidon puuttumiseen:
”Bargit eai máhte sámegiela nu ollu ahte sáhtasedje bálvalit sámegillii.”
”Gieldda berre čuovvut ovttaveardasašvuođa prinsihpaid man mielde sámegiela berre
doarjut nu olu go vejolaš.” ” Samegiela statusa ferte loktet buot dasiin ja
rektyreregoahtit samegielat bargiid.”

6. Väestöryhmittäiset voimavarat ja kehittämistarpeet
Avaintoimijahaastattelujen, kuntalaiskyselyn tulosten ja tilastotietojen analyysin
perusteella perustettiin kolme moniammatillista työryhmää jäsentämään kunnan
väestön hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä, tärkeimmiksi koettuja kehittämistarpeita.
Tavoitteena oli luoda linjausehdotukset kunnan hyvinvointistrategialle, jonka pohjalta
taloutta ja politiikkaa ohjaavat sekä palvelutarpeiden muutoksia koskevat päätökset
tehdään. Työryhmien teemat olivat: 1) lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin
turvaaminen, 2) ikäihmisten hyvinvointi ja palvelutarpeisiin vastaaminen sekä 3)
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kuntalaisten psykososiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen. Lisäksi olisi ollut tarpeen
perustaa neljäs työryhmä työikäisten ja työelämän ulkopuolella olevan väestöryhmän
tarpeisiin, mutta projektin lyhyt aikataulu ei mahdollistanut sitä. Psykososiaalisen
hyvinvoinnin teemaryhmässä käsitellään kuitenkin laaja-alaisesti kaikkien
ikäryhmien ja väestöryhmien kysymyksiä.

6.1. Lapset, nuoret ja perheet
Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointia koskeva moniammatillinen tiimi nosti esiin

näiden väestöryhmien tilanteen, keskeiset haasteet sekä palvelutarpeet
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta käsin katsottuna. Työryhmän
koostama toimintalinjausehdotus saatetaan kuntapäättäjien käyttöön, ja se palvelee
hyvinvointistrategian linjausten laatimista. Samalla se toimii perustana lasten
hyvinvointisuunnitelman ennaltaehkäisevän työn osion luomiselle. Tavoitteet ovat
osin päällekkäisiä henkisen hyvinvoinnin osion kanssa ja käsitellään erillisessä
mielenterveys- ja päihdestrategiamatriisissa yksityiskohtaisemmin.
Lasten ja nuorten terveys, kasvu sekä hyvinvointi edellyttävät elinolosuhteiden
perusteiden turvaamista ja vahvistamista sekä huomion kiinnittämistä nähtävissä tai
ennustettavissa oleviin riskitekijöihin. YK:n Lasten oikeuksien sopimuksessa
määritellään lapsen hyvinvointi tilaksi, jossa lapsella on riittävä hoiva, suojelu ja
osallistumisen mahdollisuus. Lähtökohtana tälle työlle on, että kun perhe voi hyvin,
lapsi voi hyvin tai hänellä on hyvät mahdollisuudet/edellytykset tasapainoiseen
kehitykseen ja hänen perustarpeensa tulevat turvatuiksi. Yhteiskunnalliset palvelut,
kuten varhaiskasvatus, terveydenhuolto, koulu-, nuoriso- ja sosiaalitoimi tukevat tätä
osaltaan.
Enontekiöllä lasten ja nuorten tilanteen todettiin indikaattorien ja
asiantuntijanäkemysten valossa olevan tällä hetkellä suhteellisen hyvän. Suurimpana
tekijänä työtiimi piti hyvää, ennalta ehkäisevää, moniammatillista varhaiskasvatus- ja
neuvolatyötä, ehkäisevää lastensuojelutyötä sekä varhaisvaiheen tarttumista
ongelmallisiin piirteisiin. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten määrätietoisella ja
tehokkaalla yhteistyöllä yli hallinnonalarajojen pystytään toimimaan tuloksellisesti
lasten ja lapsiperheiden parhaaksi. Tämä on selvästi kustannustehokas työmuoto, joka
vähentää merkittävästi inhimillisiä kärsimyksiä ja materiaalisia kuluja.
Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan yhden syrjäytyneen nuoren kustannukset
yhteiskunnalle erilaisina tukitoimina ovat keskimäärin 27 500 euroa vuodessa ja 1,1
milj. euroa 40 vuodessa. On tärkeätä, että tämän toiminnan jatkuvuus turvataan, ja
että jatkossa myös vanhempia aktivoidaan enemmän oma-aloitteellisuuteen sekä
osallistumaan terveyttä ja hyvinvointia ylläpitäviin toimiin.
Vaikka tilanne Enontekiöllä on tällä hetkellä keskimäärin aika hyvä, ilmenee joitakin
ongelmallisia piirteitäkin. Vanhempien sitoutuneisuudessa perheen ja lapsien
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hyvinvoinnin systemaattiseen edistämiseen on monessa suhteessa parantamisen
varaa. Lisäksi parisuhdeohjaukselle on kasvavaa tarvetta.
Kaste-indikaattoreista lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin osalta
seurattavia ovat erityisesti seuraavat:
• Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä suhteessa ikäryhmään kääntyy
laskuun
• Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17–24 –vuotiaiden osuus ikäluokasta
kääntyy laskuun
• Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden 18–24 –vuotiaiden osuus kääntyy
laskuun
• Lapsiperheiden pienituloisuus vähenee alle 10 %:iin
Kunnan olosuhteet ja yleiset kehityspiirteet heijastuvat myös lasten ja lapsiperheiden
asemaan. Hyvinvointiin suoraan tai välillisesti vaikuttavat mm. väestökato,
kouluverkon harveneminen, pitkät koulumatkat varsinkin toisen asteen oppilaitoksiin,
harrastusten ja ikätovereiden vähyys. Pitkistä välimatkoista huolimatta nuorten
aktiivisuus jatkokoulutukseen on ollut hyvää tasoa. Viime vuosina vaille
jatkokoulutuspaikkaa Enontekiöllä on jäänyt vain 7-8 % nuorista. Maan keskiarvo on
12 %, ja siihen nähden se on huomattavasti alhaisempi. Tilanne on ollut Enontekiöllä
paljon huonompi 1990-luvun puolivälistä 2000-luvun alkupuolelle, mutta parantunut
sen jälkeen merkittävästi. Viime vuosina luku on kuitenkin kääntynyt jälleen vähän
nousun. Siirtymä toisen asteen opiskelupaikkaan, vieraalle paikkakunnalle, kauas
kotoa on erityisen haasteellista, ja vaatii nuorta itsenäistymään ja erkaantumaan
vanhemmistaan varhaisimmillaan jo 16-vuotiaana. Onnistunut siirtymä edellyttää
nuorelta hyvää itsetuntoa, joka taas pohjautuu tukevaan ja lämpimään
perhesuhteeseen. (Sutinen, 2010) Nivelvaiheen ongelmatilanteita voidaan helpottaa
merkittävästi vahvistamalla nuorten sosiaalisia taitoja ja turvaverkostoja, ja niihin
tulisikin panostaa entistä enemmän.
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Kuvio 25. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
(id:3219) THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2010.

Pienituloisuutta tarkasteltaessa 25 % Enontekiön väestöstä kuului vuonna 2008
kotitalouksiin, joiden tulot jäävät suhteellisen pienituloisuusrajan alapuolelle.
Lapsiperheistä pienituloisia oli 23 %. Se on melkein kaksinkertainen verrattuna koko
maan lapsiperheiden pienituloisuusasteeseen, joka oli 13 % ja huomattavasti yli
seutukunnan keskitason. Kymmenen vuoden tarkastelujaksolla pienituloisten
lapsiperheiden osuus on lähes kaksinkertaistunut ja ero suhteessa maan keskitasoon
kasvanut hieman. Lapsiperheiden pienituloisuuteen vaikuttaa Enontekiöllä ennen
kaikkea korkea työttömyysaste.
Perhe on keskeinen hyvinvoinnin tuotantoyksikkö. Perhetaustasta aiheutuvia
tuloeroja on tärkeää tasata julkisilla järjestelyillä eli verotuksella ja tulonsiirroilla.
Tutkimusten mukaan kansallisella tasolla tulonsiirtojen määrä on jäädytetty 1990luvun alkupuolen tasolle, mikä osaltaan heikentää työttömien lapsiperheiden asemaa
(Vaarama et al 2010).

Kuvio 26. Lasten pienituloisuusaste (id: 228) THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2010.

Kulutusyhteiskunta yhä useammin merkitsee myös nuorten kohdalla sitä, että oma
identiteetti ja elämäntyyli muodostuvat kulutusvalintojen kautta. Osattomuus
kulutusyhteiskunnan materiasta koetaan usein syrjäyttävänä asiana. Kotitalouden
käytettävissä oleva tulomäärä vaikuttaa merkittävällä tavalla arjen valintoihin ja
toimintapuitteisiin asettaen perheitä ja kansalaisia eriarvoiseen asemaan. Väestön
tuloerojen suurentuessa mahdollisesti myös nuorten osallisuudessa ja
syrjäytymiskehityksessä voi tapahtua samansuuntaista kehitystä.
(http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/uutinen?id=23956)
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Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneita 18–24 –vuotiaita on Enontekiöllä ollut
tarkastelujakson aikana niin vähän, ettei niitä koskevia tilastoja julkaista.
Valtakunnallisella tasolla tämä on kuitenkin ollut huolestuttavalla tasolla liittyen mm.
kasvavaan nuorisotyöttömyyteen. (TEM, Työllisyyskatsaus 10/2010)
Kokonaishyvinvointi muodostuu aineellisista ja henkisistä osa-alueista. Tilastoidun
varallisuuden määrän merkitystä voi tasapainottaa korostamalla hyvinvoinnin
sosiaalisia, kulttuurisia, yhteisöllisiä ja ympäristötekijöitä. Ikäihmisten kohdalla on
esimerkiksi osoittautunut, että vähävaraisuudesta huolimatta he ovat tyytyväisiä
elämään. Sosiaalisen pääoman merkitystä varsinkin lapsiperheiden ja nuorten
hyvinvoinnin lähteinä tulisi huomioida sekä vahvistaa entistä enemmän kunnan
toteuttaman hyvinvointipolitiikan kautta.
Vanhemmuuteen sitoutumisesta ja perheen ongelmista kertoo muun muassa se,
kuinka paljon lapsia joudutaan sijoittamaan kodin ulkopuolelle. Koko maata
tarkasteltaessa 0-17 -vuotiaitten sijoitettujen lasten määrä on ollut nousussa viimeisen
kymmenen vuoden ajan ja vuonna 2008 oli 1,3 %. Tunturi-Lapin seutukunnassa
sijoitusten lukumäärä oli nousussa vuoteen 2005, jonka jälkeen tilanne näyttää
pysyneen samalla tasolla eli 0,7 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Enontekiön luvut
eivät näy tilastoissa, koska määrät ovat vähäisiä, eikä niitä voi intimiteettisuojan
vuoksi julkistaa.

Kuvio 27. Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17- vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (id 191)
THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2010

Lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli vuonna 2008 noin 6 % enontekiöläisistä 017- vuotiaista. Vastaavasti lastensuojeluilmoitusten määrä on Enontekiöllä viime
aikoina ollut hyvin pieni. Sen sijaan muissa seutukunnan kunnissa kehitys on ollut
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päinvastainen, ja avohuollon toimet ovat viimeisen 10-vuotiskauden aikana kasvaneet
sekä vaikeutuneet.
Työtiimissä keskusteltiin pitkään tämän ilmiön taustasta. Aiemmin todetun hyvän
varhaisvaiheen puuttumisen ohella asiantuntijakokemusten mukaan
lastensuojeluilmoitusten tekemiseen on kunnassa korkea kynnys. Perinteisesti perheet
ja suvut ovat olleet lapsiperheiden tukena, mikä voi vaikuttaa lastensuojelutarpeen
vähenemiseen (vrt. Kokko et al. 2007). Toisaalta perheet ja suvut voivat myös
joissain ongelmatilanteissa salata viimeiseen asti avun tarpeen ja estää
avunhakemisen. Vastaavasti pienellä paikkakunnalla viranomaisten on joskus
seuraamusten pelossa vaikeata tarttua ongelmatilanteisiin. Jatkossa viranhaltijoiden,
lähiomaisten ym. tulisi tarvittaessa tehdä aktiivisemmin esim. lastensuojelutarpeen
selvittämistä koskevia pyyntöjä uuden lastensuojelulain hengessä.
Ehkäiseviä lastensuojelun palveluja tarjoavat sosiaalitoimen ohella äitiys- ja
lastenneuvola, päivähoito, koulun oppilashuolto, kouluterveydenhuolto ja nuorisotyö.
Kuntalaiskyselyn, päivähoitolasten vanhemmille järjestetyn kyselyn ja
avaintoimijahaastattelun perusteella kunnallinen päivähoito on selvinnyt
haasteellisesta tehtävästä suhteellisen hyvin. Vanhemmat ovat pääosin tyytyväisiä
järjestettyyn päivähoitoon. Toisaalta vanhemmat odottavat, että hoitajat ovat
yhteistyökykyisiä ja valmiita tukemaan kasvatustehtävässä pyrkien edistämään hyvää
vanhemmuutta. Sen sijaan saamenkielisen päivähoidon tilanne on ollut pitkään
ongelmallinen. Saamenkielistä päivähoitoa on ollut tarjolla Hetan saamenkielisessä
ryhmäperhepäiväkodissa ja Kaaresuvannon ryhmäperhepäiväkodin yhteydessä.
Ongelmana on ollut päivähoitoa tarvitsevien saamenkielisten lasten pieni määrä,
ammattitaitoisen hoitohenkilöstön saatavuus ja erityisjärjestelyihin liittyvien
kustannusten ym. kattaminen. Syrjintälautakunnan antama uhkasakko on edelleen
päällä, ja velvoittaa kuntaa järjestämään asianmukaista saamenkielistä päivähoitoa.
Saamenkielinen kielipesätoiminta käynnistyy saamenkielisten palvelujen
tuottamiseen myönnetyn erityismäärärahan turvin vuoden 2011 alusta.
Nuorten terveyskäyttäytymistä ja hyvinvointia on tutkittu mm. kouluterveyskyselyn
avulla. Sen avulla on kartoitettu nuorten koettua hyvinvointia ja terveydentilaa.
Kysely on tehty 8.- ja 9.-luokkalaisille ja lukion 1. ja 2. vuosikurssin oppilaille
vuodesta 2000 alkaen, kahden vuoden välein. Enontekiö ei ole lunastanut
tutkimustuloksia moniin vuosiin, mutta vuonna 2010 niin päätettiin tehdä.
Kuntakohtaiset tulokset saapuivat vasta marraskuun lopussa, eivätkä siten ehtineet
mukaan tiimityöskentelyyn. Maakuntakohtaiset tulokset löytyvät myös Terveyden- ja
hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta:
http://info.stakes.fi/kouluterveys/tulokset/lappi_2010.
Kouluterveyskysely 2010 tulosten mukaan enontekiöläisten yläasteikäisten nuorten
tilanteessa on enemmän ilonaiheita kuin huolenaiheita. Vanhempien työttömyys
väheni ja perheen yhteinen ateriointi iltapäivisin lisääntyi. Vanhempien työttömyys
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oli silti selvästi yleisempää kuin maakunnan ja valtakunnan tasolla keskimäärin.
Koulukiusaaminen on vähentynyt ja se on huomattavasti alhaisempaa kuin
valtakunnan tasolla keskimäärin. Lisäksi lintsaaminen vähentyi jonkin verran samoin
kuin myöhään valvominen koulupäiviä edeltävinä iltoina. Myös toistuvasti koetut
oireet kuten niska- ja hartiakivut vähenivät samoin kuin masentuneisuus. Koulun
fyysiset työolot koettiin paremmiksi kuin aikaisempina vuosina.
Enontekiöläiset nuoret kokivat kuitenkin, että heillä on jonkin verran enemmän
keskusteluvaikeuksia vanhempiensa kanssa, ja että vanhemmat eivät tiedä aina
viikonloppuiltojen viettopaikkaa. He olivat myös keskimääräistä enemmän
huolissaan jonkun läheisen alkoholinkäytöstä. Huolestuttavaa on myös se, että
alkoholinkäyttö näyttää lisääntyneen yläasteikäisten keskuudessa samoin kuin
rikkeiden teko. Lisäksi oppilaat kokivat, etteivät he tule kuulluksi koulussa, eivätkä
tiedä vaikuttamismahdollisuuksiaan. Huolestuttavinta kuitenkin on oppilaiden
kokemukset oppilashuollon puutteista. Noin 78 % vastaajista koki, että heillä oli
vaikeuksia päästä koulukuraattorin tai –psykologin vastaanotolle. Vastaavasti 28 %
koki, että heillä oli avun puutetta koulunkäynnissä ja opiskelussa. Nämä luvut ovat
huomattavasti yi maan ja maakunnan keskitason, ja niihin tulisikin kiinnittää jatkossa
enemmän huomiota. Myös koulu-uupumusta ilmoitti kokevansa neljäsosa vastaajista.
Tähän voi osaltaan vaikuttaa laajan kunnan pitkät koulukyydit ja yhteiskuljetusten
vuoksi muodostuvat pitkät koulupäivät.
Enontekiön lukion vastaajamäärä jää alle 30, ja sen vuoksi tuloksia ei ole esitetty.
Tilastoista voi kuitenkin päätellä viitteitä lukiolaisten kokemuksista tulkiten
indikaattorien vakioimattomia prosenttiosuuksia. Sen mukaan lukiolaisten
muistuttavat yläastelaisten kokemuksia koskien elinoloja. Koulun fyysisessä
työympäristössä sen sijaan koetaan olevan enemmän puutteita ja opiskeluvaikeudet
ovat yleisiä. Koulukiusaaminen on yhtä vähäistä kuin yläastelaisilla. Koetun
terveyden ja terveystottumusten suhteen vaikuttaisi olevan huolestuttavia piirteitä:
lähes puolet vastaajista koki niska- ja hartiakipuja sekä päänsärkyä esiintyvän
viikoittain, he eivät syöneet säännöllisesti aamupalaa tai koululounasta ja menivät
nukkumaan myöhemmin kuin klo 23. Sen sijaan kukaan ei ilmoittanut tupakoivansa
päivittäin tai kokeilleensa laittomia huumeita ja alkoholinkäyttökin oli huomattavasti
vähäisempää kuin maassa keskimäärin. Valtakunnan tason yhtenä suurena
huolenaiheena onkin ollut nuorten entistä sallivampi suhtautuminen päihteisiin ennen
kaikkea laittomiin huumeisiin. Enontekiön lukiolaisten osalta suurimpana
huolenaiheena näyttäytyvät kokemukset oppilashuollon tuen puutteesta sekä
vaikuttamismahdollisuuksien puutteesta.
Lapissa suoritettiin peruskoulun 9-luokkalaisille hyvinvointikysely vuonna 2009
osana Pohjois-Suomen sosiaalisen osaamiskeskuksen Nuorten hyvinvoinnin ankkurit
-hanketta. Selvityksessä tarkasteltiin sitä, mikä on lappilaisten nuorten oma näkemys
omasta sosiaalisesta ja henkisestä hyvinvoinnista sekä mitkä ovat hyvinvointiin
liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä. Tulokset vastasivat melko pitkälle
kouluterveyskyselyn tuloksia. Niiden mukaan suurin osa lappilaisista nuorista elää
6161

hyvinvointia tukevissa ympäristöissä, kokee elämänsä mielekkäänä, onnistuu
todennäköisimmin peruskoulun jälkeisessä siirtymässä eikä juuri kärsi hyvinvointiin
heijastuvasta oireilusta. Osa nuorista elää kuitenkin ympäristössä, joka aiheuttaa
hyvinvointivajeita, hankaloittaa yhteiskuntaan kiinnittymistä sekä voivat johtaa
aikuisuuteen, jossa elämä täyttyy vaikeuksista ja pahan olon kokemuksista (Sutinen
2010). Lappilaiset nuoret kokivat verrattain paljon henkistä ja fyysistä väkivaltaa
sekä koulussa että kotona. Lisäksi suuri osa koki viihtyisyyden ja
vaikutusmahdollisuutensa kouluympäristössä huonoiksi. Noin 13 % vastaajista koki,
että hänen perheessään on jokin vakava ongelma, joka tarvitsee ratkaisua. Ongelmat
liittyivät vanhempien alkoholinkäyttöön, sairauksiin tai vuorovaikutusvaikeuksiin.
Hyvinvoinnin merkittävämmäksi ylläpitäjäksi nuoret mainitsivat perheen ja toiseksi
tärkeimmäksi ystävät. Nuoret kokevat perheen luoman turvan tärkeäksi, vaikka sitä ei
edes ääneen mainittaisi, ja vaikka kaveripiiri näyttäisi suurta osaa nuoren
sosiaalisessa elämässä. (Sutinen 2010).
Lapsiasiainvaltuutetun toimisto osallistui yhteispohjoismaiseen saamelaisnuorten
elinoloja koskevaan tutkimukseen, jonka Suomea koskeva raportti julkaistiin vuonna
2008. Sen mukaan valtaosa saamelaisnuorista koki identiteettinsä hyväksi. Nuoret
pitivät saamelaista identiteettiä arvokkaana, eivätkä olleet joutuneet sen vuoksi
kiusatuksi. Kuitenkin verrattain moni nuorista ilmaisi huolestumisensa perheensä tai
vanhempiensa suhteen. He olivat huolestuneita vanhempiensa alkoholinkäytöstä ja
toivoivat, että he olisivat enemmän läsnä heidän elämässään. (Rasmus 2008).
Lapsuus ja nuoruusikä muodostavat perustan ihmisen elämälle. Turvallisen
elinympäristön luomiseen ja hyvinvoinnin edellytysten turvaamiseen tulisikin
panostaa kunnissa entistä enemmän. Nuoruusikä on myös oivallinen tilaisuus
mahdollisiin ongelmiin tarttumiseen ja suunnan muuttamiseen. Tutkimusten mukaan
suurin osa nuorista haluaa vaikeuksiinsa apua sekä hyötyy yhteiskunnallisista ja
lähiyhteisön auttamistoimista (Sutinen 2010). Lasten ja nuorten kohdalla terveiden
elämäntapojen ja liikunnallisen elämäntavan omaksuminen ovat tärkeitä tavoitteita.
Se edellyttää monialaisia toimia, mm. liikuntaharrastusten ja hyötyliikunnan
lisäämistä kotona, varhaiskasvatuksessa, kouluympäristössä ja vapaa-ajan
toiminnoissa sekä kunnalta panostusta liikuntaa tukevien ympäristöjen ja palvelujen
saatavuuteen.
Ensisijaiset strategiset haasteet:
1) Turvataan hyvän ehkäisevän varhaiskasvatus-, neuvola- ja lastensuojelutyön jatkuminen:
perheiden tukeminen kasvatustehtävässä, lapsen kasvun ja kehityksen seuranta
ja varhaisvaiheen tukitoimet (mm. kasvatuskumppanuus, oppimisvaikeuksien
tukitoimet, perhevalmennus, vanhempain koulu, äitien depressiokoulu, psykologin tarkastukset, vavu-koulutus, vauvajumppa, kotipalvelu lapsiperheille,
saamelaisperheiden tukeminen kielen ja kulttuuriperinteen siirtämisessä lapsille, saamenkielisten lasten puheenkehityksen seuranta ja tuki)
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2) Edistetään perheiden pysymistä eheinä ja sitoutuneina sekä omaaloitteisina hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitäjinä:
vanhemmat osallistuvat asetusten mukaisiin laajoihin terveystarkastuksiin,
vanhemmat viettävät enemmän aikaa lastensa kanssa, varhainen puuttuminen
päihteiden ongelmakäyttöön ja mielenterveysongelmiin, parisuhdeohjaus, isät
mukaan perhesuunnittelusta lähtien, vertaistuki, monikielisyys- ja kulttuurisuuskasvatuksen tuki
3) Turvataan lapsiperheiden ja nuorten elinmahdollisuudet ja viihtyvyys
Enontekiöllä:
asuminen, suomen- ja saamenkieliset koulutusmahdollisuudet, toimeentulo,
palveluiden säilyttäminen nykytasolla ja saamenkielisen palvelutason parantaminen, työllisyyden kehittäminen, hyvät harrastus- ja liikuntamahdollisuudet,
terveellisten elämäntapojen ylläpito
4) Tuetaan nivelvaiheessa olevien nuorten selviytymistä ja vahvistetaan sosiaalisia valmiuksia:
nuorten sosiaalisten taitojen ja arjen tukiverkostojen vahvistaminen, hyvä itsetunto ja identiteetti, riittävästi tukea ja ohjausta opiskeluun liittyvissä ongelmissa sekä oman elämän hallinnassa

6.2. Ikääntyvien ihmisten hyvinvointi

Hyvinvointiprojektin toinen moniammatillinen työryhmä käsitteli ikääntyvän väestön
hyvinvoinnin erityiskysymyksiä, palvelutarpeita ja kehityslinjoja. Kunnan
vanhustyönfoorumi nimesi jäsenet työryhmään. Toimintalinjauksista ja ehdotetuista
toimintatavoista on koottu muistio ja ehdotus kuntapäättäjille. Se luo pohjaa
hyvinvointistrategian luomiseen sekä vanhustyön ohjelman päivittämiseen.
Toiminnassa ja palvelujen tuottamisessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä
ja erillisiä tavoiteohjelmia (Ikäihmisten palveluiden laatusuositus 2008, Ikäihmisten
hyvinvointi ja palvelut 2006–2010 Enontekiön kunnassa). Ikäihmisten osalta
KASTE-ohjelman mukaiset tavoitteet ovat seuraavat:
•
•
•
•

Vanhusten ikävakioitu toimintakyky paranee
Vanhuspalvelujen tarpeen arvioinnin määräajat toteutuvat
Tarpeenmukainen säännöllinen kotihoito on tarjolla 14 %:lle yli 75 vuotiaista
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevia yli 75 v on enintään 3 %

Saamelaisten sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelman (2008–2011) saamelaisia
ikäihmisiä koskevana tavoitteena on omakielisten ja kulttuuriin perustuvien
vanhusten palveluiden turvaaminen ja kehittäminen. Erityisinä kehittämiskohteina
mainitaan hoito- ja hoivapalvelujen ohella saamenkieliset dementiatestit ja
psykogeriatrinen vierihoito.
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Enontekiön väestöstä yli 8 % on 75 vuotta täyttäneitä. Määrän ennustetaan
kaksinkertaistuvan vuoteen 2040 mennessä (Tilastokeskus 2010). Suomalaisten
nykyinen elinajan ennuste miehillä on 75 vuotta ja naisilla 82 vuotta. Pitkän eliniän
oloissa ikääntymisen katsotaan jaksottuvan seuraaviin vaiheisiin: ikääntyvä (45+),
ikääntynyt (55+), kolmas ikä (60–80 vuotta) ja neljäs ikä eli vanhuus (85+).
Ikääntymiselle on kuitenkin tyypillistä yksilöllinen kehityskulku, ja terveydentila
sekä toimintakyky määrittelevät tilannetta tapauskohtaisesti.

Kuvio 28. 75 vuotta täyttäneet, % osuus väestöstä (id: 171) THL, Tilasto- ja indikaattoripankki
SOTKAnet 2010.

Vuonna 2010 oli kotipalvelun piirissä 10 % kaikista 65–74 -vuotiaista ja 18 % yli 75vuotiaista (Enontekiön kunnan kotipalvelun tilastot 2010). Omaishoidon tuen piirissä
oli 11 % kaikista 65 vuotta täyttäneistä. Kaste-ohjelman tavoitteena on, että
tarpeenmukainen säännöllinen kotihoito on tarjolla 14 %:lle yli 75 vuotiaista, ja että
pitkäaikaisessa laitoshoidossa on enintään 3 % yli 75-vuotiaista. Kansallisia
tavoitteita suurempaan palvelutarpeeseen vaikuttaa Enontekiön väestön
keskimääräistä suurempi sairastavuus sekä joidenkin perinnöllisten, näkö- ja kuulosekä kehitysvammaisuutta aiheuttavien sairauksien runsas esiintyminen.
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien enontekiöläisten ikäihmisten määrä on myös
verrattain korkea. Taustalla ovat tehostetun palveluasumisen puute Enontekiöllä sekä
Enontekiön väestön keskimääräistä suurempi sairastavuus. Terveyskeskuksen
vuodeosastolla Muoniossa on ollut pitkäaikaishoidossa enontekiöläisiä yli 75vuotiaita ja Luppo-kodilla Hetassa on 11 yli 75-vuotiasta. Yhteenlaskettuna ehkä jopa
11 %:ia vastaavanikäisestä väestöstä on pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Laitoshoidon
tarve on ollut voimakkaasti kasvusuunnassa, ja tulevina vuosina sen odotetaan
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kasvavan entisestään Enontekiöllä. Syinä ovat sekä väestörakenteelliset muutokset
että lisääntyneet muistisairaudet ja diabetes. Kunnassa on laadittu vanhustyön
suunnitelma v. 2004, jossa on esitetty toimenpiteitä tähän kasvavaan
palvelutarpeeseen vastaamiseen. Toimenpiteisiin ei kuitenkaan ole ryhdytty
säästösyihin vedoten, ja viime vuoden aikana tilanne on kriisiytynyt. Laitospaikkojen
määrä on nykytarpeisiin nähden liian pieni ja kotipalvelun kapasiteetti rajallinen.
Tehostetun palveluasumisen tarjontaa on lisätty v. 2011 alusta alkaen, kun osa
Luppokodista on muutettu tehostetun palveluasumisen yksiköksi.

Kuvio 29a. Omaishoidon tuen 65 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä
väestöstä (id:676). THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2010.

Kuvio 29b. Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 65 vuotta täyttäneet asiakkaat, %
vastaavanikäisestä väestöstä (id:1230). THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2010.
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Kotihoito on kunnan valitsema vanhus- ja vammaistyön strateginen painopiste.
Kunnassa on tällä hetkellä 42 omaishoitajasopimusta ja lisäksi monia omaisiaan
kotona hoitavia, jotka eivät ole lakisääteisten tukijärjestelyjen piirissä. Kotihoidossa
olevat ikääntyneet asiakkaat ovat kuitenkin entistä huonokuntoisempia ja hoidon
tarvetta lisää joillakin yksinasuminen. Avopalvelun puolella resurssit ovat jo nyt
rajamailla, iltaisin ja viikonloppuisin kotipalvelut eivät ole toimineet.
Kotisairaanhoito on vaivoin pystynyt vastaamaan kotona tapahtuvaan hoidon
tarpeeseen. Monet kotona asuvat kotisairaanhoidon asiakkaat pitäisivät olla tuetun
asumisen piirissä, mutta siihen ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta. Kotiin
kohdennetuilla palveluilla on iso merkitys, sillä vanhukset itse haluavat asua
kotikylässään ja kodissaan niin pitkään kuin mahdollista. Maapinta-alaltaan suuressa
kunnassa on lähes väistämätöntä, että matkat syövät ajan palveluilta. Toisaalta
matkakustannukset ovat korkeat. Työllistämisen ja vanhuspalvelun etu olisi, että
lähikyliltä saataisiin työntekijä kotipalveluun. Toisaalta seutukunnan kuntien väliset
keskinäiset sopimukset tekisivät joustavaksi reuna-alueitten kylien vanhusten
palvelun.
Saamenkielinen kotiapu, Veahkki, jossa kunta ostaa SámiSoster ry:ltä palvelun on
osoittautunut toimivaksi. Palvelu rahoitetaan STM:stä tulevan saamelaisten
palvelutuotannon tueksi myönnetystä erityismäärärahasta, ja se kanavoidaan
vuosittain Saamelaiskäräjien kautta. Lisäksi RAY:n rahoittama Birgen Ruovttus –
Pärjään kotona –toiminta-avustus mahdollistaa saamenkielisten ikäihmisten kotona
pärjäämisen tukemista sekä monikulttuurista vertaistapaamistoimintaa ikäihmisille
sekä yhdessä Omaishoitajien liiton POWER-hankkeen ja saamelaisalueen
seurakuntien kanssa vertais- ja virkistystilaisuuksia omaishoitajille. Sotiemme
veteraanit -järjestöt ovat vuodesta 2010 alkaen järjestäneet järjestön jäsenetuna
kotiavustajatoimintaa rintamaveteraaneille, sotainvalideille ja heidän leskilleen.
Enontekiön kunta on maksanut asiakasmaksun rintamatunnuksen omaaville ja
avustanut toimintaa kuntalisällä.
Kotona asuvien vanhusten palvelutarjonta ja tukeminen vaatii uusia innovaatioita
sekä järjestyneempää suunnittelua ja työnjakoa kuntayhtymän ja kunnan kesken.
Vanhushuollon toteutus perustuu julkisvastuuseen ja kumppanuusmalliin, jossa
julkinen, yksityinen ja järjestöjen palvelut etsivät sopivan työnjaon. Työvoimapohjan
muodostamisen aika on nyt, ennen kuin henkilöstömitoitukset on ylitetty.
Työvoimahallinto ja opetustoimi tarvitaan mukaan erilaisen koulutuksen ja
oppisopimusjärjestelyjen avulla. (Kokko et al, 2007)
Toimintakyvyn ylläpitäminen ja elämäntapasairauksien ehkäisy ovat suuria
kehittämishaasteita Enontekiöllä. Ikääntyneiden toimintakyvyn ja omatoimisuuden
säilyttäminen korkeaan ikään asti on tavoitteena kansallisessa liikuntaohjelmassa.
Lapin lääninhallitus on arvioinut kuntien liikuntaohjauksen, - paikkojen ja
tiedottamisen vuonna 2008 (Peruspalvelujen arviointiraportti, 2009). Sen mukaan
tämän hetken ikääntyneiden tarpeisiin pystytään vastaamaan, mutta tulevaisuus on
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toisin. Liikuntapalveluilla on kysyntää ja terveyttä edistävän liikunnan katsotaan
sisältyvän keskeisimpänä tekijänä kunnan hyvinvointipolitiikkaan. Liikunnalla
tuetaan kansantautien ehkäisyä. Ikääntyville merkittävin tulevaisuuteen sijoitus on
terveyden edistäminen ja helposti saavutettavat, riittävät ja laadukkaat
liikuntapalvelut. Liikuntapalveluitten lisääminen, ohjattu liikunta ja yksilöllinen
liikuntaneuvonta tulevat kunnalle monin verroin halvemmaksi kuin laitospaikkojen
järjestäminen liikuntakyvyttömille vanhuksille.
Ensisijaiset strategiset haasteet:
1) Turvataan ikäihmisten palvelujen saatavuus suomen- ja saamen kielellä:
kotipalvelu, palveluohjaus, muistisairauksien suomen- ja saamenkielinen seulonta,
hoito ja tuki, omaishoitajien tuki, ikäihmisten arjen tukiverkostojen vahvistaminen
2) Edistetään toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämistä: liikunta-apu, liikkumismahdollisuuksien edistäminen, esteettömät ympäristöt
3) Vahvistetaan sosiaalisen vuorovaikutuksen- ja osallistumismahdollisuuksia: kerhot, monikulttuurinen vertaistoiminta, matalan kynnyksen kohtaamispaikat
ym.

6.3. Henkinen hyvinvointi

Kolmannen moniammatillisen työryhmän tarkoituksena oli päivittää kunnan
päihdestrategia ja liittää siihen kansallisen MIELI 2009 –ohjelman suositusten
mukaisesti myös mielenterveyden osio. Enontekiön kunta on allekirjoittanut
Alkoholiohjelma 2011–2014 kumppanuussopimuksen ja sitoutunut päivittämään
vuonna 2003 laaditun päihdestrategiansa sekä laatimaan konkreettisen
toimintasuunnitelman, toteuttamaan ja arvioimaan toimintaansa. Uuden strategian on
tarkoitus toimia Enontekiön kunnan päihde- ja mielenterveystyön mallina, ohjaten
koko laajaa sektoria käsittäen ehkäisevän työn, varhaisen puuttumisen ja hoidon sekä
kuntoutuksen. Moniammatillinen työryhmä kokoontui kolme kertaa ja työn linjaukset
tiivistettiin selkeäksi suunnitelmaksi. Koostetut tavoitteet saatetaan kuntapäättäjille,
jotta se olisi myös vaikuttamassa hyvinvointistrategian linjauksiin. Tavoitteena on,
että kunnan päättäjät ja tähän liittyvät toimialat sitoutuvat toimimaan yhdessä valitun
linjan mukaisesti.
KASTE-ohjelman mukaiset päihdeindikaattorit ovat:
• Alkoholijuomien kokonaiskulutus vähenee vuoden 2003 tasolle
• Tupakoivien 16–18 v osuus vähenee 5 %
Lisäksi välillisiä mielenterveys- ja päihdeindikaattoreita ovat mm. seuraavat:
• Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä suhteessa ikäryhmään kääntyy
laskuun
• Koti- ja vapaa-ajan tapaturmakuolemat ja vakavat tapaturmat vähenevät 10 %
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Lisäksi THL on tuottanut suuren joukon päihdeavainindikaattoreita (20 kpl) ja
mielenterveysindikaattoreita (90kpl), joista voidaan valita kuntakohtaisesti
tarkoituksenmukaisimmat.
Hyvinvointi ymmärretään laaja-alaisena käsitteenä. WHO:n määritelmän mukaan
terveyttä ei ole ilman mielenterveyttä. Ihmisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn
perusta rakentuu mielenterveydelle ja se on voimavara, joka mahdollistaa monia
asioita elämässä. Mielenterveyden ongelmat ja häiriöt voivat ilmetä yksilöittäin
monin tavoin ja oirein. Häiriöstä on kyse silloin, kun oireet rajoittavat yksilön
toiminta- ja työkykyä, osallistumis- ja selviytymismahdollisuuksia tai aiheuttavat
henkistä vajaakuntoisuutta. Mielenterveyttä vaalimalla edistetään koko
kansanterveyttä. Terveysnäkökohdat on otettava huomioon kaikessa
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja politiikoissa (STM/ Terveyden edistämisen
laatusuositus 2006).
Edistävä toiminta tähtää edistävien yhteiskunnallisten ja yksilöllisten tekijöiden
tunnistamiseen ja voimistamiseen. Häiriöiden ehkäisemiseen tähtäävä toiminta
tunnistaa uhkaavia tekijöitä ja torjuu niitä. (Laitila ja Järvinen toim. 2009)
Ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä ei pidä nähdä ainoastaan tiedotuksena ja
valistuksena, vaan laajemmin terveyttä ja hyvinvointia edistävien toiminta- ja
elinympäristöjen luomisena. Kunnan tulee huolehtia, että ehkäisevä päihde- ja
mielenterveystyö ulottuu kaikkiin väestöryhmiin, on pitkäjänteistä ja koordinoitua.
Kolmannen sektorin toimijat ovat tässä työssä välttämättömiä yhteistyökumppaneita.
Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta sekä
tarjontaa ja sitä kautta myös erikseen päihteiden ongelmakäyttöä. (Laadukkaan
päihdetyön kokonaisuus, Stakes 2007)
Tunturi-Lapin turvallisuussuunnitelman (2008) johtopäätöksissä korostetaan
syrjäytymisen ja sosiaalisen osattomuuden olevan selkein riskitekijä
turvattomuudelle. Lisääntynyt päihteiden ongelmakäyttö on vakavin
seurannaisvaikutus syrjäytymisen kannalta. Alkoholi nähdään yleisimpänä syynä
onnettomuuksien, tapaturmien ja väkivallan taustalla. Lisäksi todetaan
alkoholisairauksien olevan yleisin kuolinsyy työikäisellä väestöllä.
Päihde- ja mielenterveysstrategian päätavoite on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja
minimoida päihdehaittoja sekä päihde- ja mielenterveysongelmien ylisukupolvista
siirtymistä. Nuoret edustavat tulevaisuutta, joten heidän kasvaminen ja kehittyminen
tasapainoisiksi aikuisiksi nähdään erittäin tärkeänä ja ehkäisevään päihde- ja
mielenterveystyön panostaminen nähdään kannattavana. Kunnalla on osaltaan
mahdollisuus vaikuttaa toimintaympäristöön esim. siihen millaisia anniskelupaikkoja
kuntaan syntyy, sijoittuvatko ne nuorisotalojen, koulujen tai lasten ja nuorten vapaaaikatilojen välittömään läheisyyteen, millaista toimintakulttuuria kunnan
järjestämissä tiloissa tai tilaisuuksissa suositaan, millaisia vaihtoehtoisia vapaaajanviettomahdollisuuksia on tarjolla jne.
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Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön tärkeimpinä kohderyhminä ovat lapsien ja
nuorten ohella syrjäytymisalttiit ja työelämän ulkopuolella olevat. Ehkäisyssä
painotetaan alkoholin kokonaiskulutuksen vähentämistä, yhteisöllisyyden ja
osallisuuden lisäämistä. Hyvinvointia tukevia yhteisöjä vahvistetaan ja kuntalaisten
mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskeviin ratkaisuihin lisätään. Lisäksi pyritään
ehkäisemään mielenterveys- ja päihdeongelmien siirtyminen yli sukupolvien.
Toimintatavoissa olisi tarpeellista yhteistyö seurojen kanssa ja kouluttaa
seuratoimijoita mielenterveys- ja päihdeasioissa ja siten välillisesti vaikutetaan
asenteisiin ja poistetaan mielenterveyden ongelmiin liittyvää leimaa.
Nuorten vahva identiteetti ja itsetunto sekä hyvät sosiaaliset taidot ja valmiudet
edistävät mielenterveyttä ja ehkäisevät mielenterveys- ja päihde- sekä muiden
riippuvuusongelmien syntymistä. Terveyskasvatuksessa tulee kiinnittää huomiota
myös netin turvalliseen käyttöön sekä riittävään yöuneen. Oppimisvaikeuksiin ja
käyttäytymishäiriöihin tulee puuttua jatkossakin jo varhaisvaiheessa ja näin ehkäistä
nuorten syrjäytymistä. Kodin ja julkisten palveluntuottajien vuorovaikutusta tulisi
lisätä mahdollisuuksien mukaan sekä tukea vanhempia kasvatustehtävässä ja vastuun
kantamisessa perheenjäsenistään.
Toisena tärkeänä kohderyhmänä tiimin mukaan ovat työelämän ulkopuolella pitkään
olleet työikäiset henkilöt, joilla on erilaisista syistä johtuen vaikeuksia sitoutua
työelämään eivätkä he koe elämänlaatuaan hyväksi tai elämäänsä mielekkääksi.
Syrjäytymiskehitystä tulee estää tai pyrkiä katkaisemaan erilaisilla
tukityöllistämistoimilla ja –koulutuksella sekä muilla toimilla, jotka auttavat oman
elämän hallinnan lisääntymistä.
Kansallisen mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelman, MIELI 2009, tavoitteena on
mm. vahvistaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan asemaa sekä painottaa avo- ja
peruspalveluja mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmän kehittämisessä.
Päämääränä on eheä palvelurakenne, jossa ehkäisevä ja edistävä mielenterveys- ja
päihdetyö sekä hoito, kuntoutus ja avopalvelut muodostavat eheän kokonaisuuden.
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisessä hoitoon tulossa korostuu
matalakynnyksinen yhden oven periaate ja yhdistetyt mielenterveyshäiriöiden ja
päihdehoidon avohoitoyksiköt.
Enontekiön osalta päihde- ja mielenterveyspalvelujen ajankohtaisia haasteita ovat
varhaisvaiheen puuttumisen lisääminen sekä yksilöllinen palveluohjaus,
monipuolisten avohoito- ja kuntoutusmahdollisuuksien järjestäminen, sosiaali- ja
terveystoimen yhteistyön lisääminen laatusuositusten mukaan (mm. yhteinen
palvelutarpeen kartoitus; hoito- ja kuntoutussuunnitelmat) sekä uusien
toimintamallien ja –menetelmien kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin
kanssa. Hoitoketjujen yhtenäistäminen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen
hoidon eri vaiheissa eri yksikköjen välillä asiakkaan parhaaksi on turvattava. Lisäksi
asumispalveluiden kokonaismäärä ja toimivuus tulee turvata. Samalla on tarpeen
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vahvistaa kotipalveluhenkilöstön mielenterveys- ja päihdeosaamista osana avohoidon
palveluketjua.
KASTE-ohjelman tavoite on päästä alkoholijuomien tilastoidussa kulutuksessa
vuoden 2003 tasolle, mikä koko maassa oli 7,7 l/asukas (100 % alkoholina).
Enontekiöllä kulutus oli tuona vuonna 9,5 l/as. Vuonna 2009 maan keskimyynti oli
8,3 l/as ja Enontekiöllä jopa 21,5 l/asukas. Kulutus on lisääntynyt valtakunnallisesti
ja alkoholiveron alennus vauhditti osaltaan kulutusta. Pohjoiset kunnat näyttäytyvät
tilastojen valossa suurkuluttajilta. Vuoden 2008 kulutus Kittilässä oli 28 l/as ja
Utsjoella jopa yli 50/l as. Kokonaiskulutusta nostavat kuitenkin matkailijat (Kittilä,
Tunturi-Lappi) ja Norjan rajakauppa (Enontekiö ja Utsjoki). Enontekiön kulutustasoa
nosti myös Alkon vähittäismyyntiliikkeen tulo paikkakunnalle vuonna 2004.
Tarkkoja tietoja rajakaupan ja matkailun osuudesta ei ole, mutta Alkon
vähittäismyyntiliikkeen mukaan valuuttakaupan osuus Enontekiöllä on ollut noin
puolet kokonaismyynnistä. Alkoholihaittojen ja –kuolemien lisääntyminen kunnassa
kertoo kuitenkin myös siitä, että alkoholin kokonaiskulutus Enontekiön kunnassakin
on kasvanut 2000-luvulla voimakkaasti.
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Kuvio 30. Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa (id:714) THL, Tilastoja indikaattoripankki SOTKAnet 2010.

Vaikka alkoholin myynti on noussut, päihdehuollon nettokustannukset ovat
Enontekiöllä pysyneet suhteellisen alhaisella tasolla ollen 8 €/as vuonna 2009. Koko
maassa keskimääräiset kustannukset ovat sen sijaan nousseet tasaisesti ollen vuonna
2009 29,9 €/as. Päihteiden vuoksi sairaalan ja terveyskeskuksen vuodeosastoilla
hoidettujen 25-64 -vuotiaiden asiakkaiden määrä sekä päihdehuollon laitoksissa
olleiden asiakkaiden määrä/ 1000 asukas ovat kuitenkin Enontekiöllä nousseet
maakunnallisesti kärkisijalle. Nuorten (15-24v) päihdesairauksien hoitojaksoja ei ole
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Enontekiöllä vuosina 2004-2009 ollut yhtään, mutta vuosina 1999-2005
huolestuttavan paljon.

Kuvio 31. Päihdehuollon nettokustannukset, euroa/asukas (id: 1273) THL, Tilasto- ja
indikaattoripankki SOTKAnet 2010.

Päihteiden ongelmakäyttö on vakavasti otettava asia. Siihen liittyvinä lieveilmiöinä
on rattijuopumustapauksia ollut Enontekiöllä maakunnallisessa vertailussa eniten
vuonna 2009. Tapausten määrä on vaihdellut voimakkaasti 2 tapauksesta 8,5
tapaukseen 1000 asukasta kohti. Todellinen tilanne voi olla tilastotietojen osoittamaa
vakavampi, sillä poliisien määrärahojen supistusten myötä päivystykset ovat usein
kaukana, ja kaikki riskikäyttäytyminen liikenteessä ei välttämättä tule poliisin tietoon.

Kuvio 32. Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset/1000 asukasta (id:3089)
THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet (2010)
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Päihteiden käyttö lisää myös jonkin verran tapaturmien määrää. Enontekiöllä
tapaturmien vuoksi sairaalahoidossa olleitten määrä onkin kaikkien ikäryhmien
kohdalla selvästi korkeampi kuin maakunnassa ja koko maassa. Tähän vaikuttanee
osaltaan runsas maastoliikenteen määrä. Päihteiden käytöllä ja rikollisuudella on
myös selvä yhteys. Henkirikosten määrä on kuitenkin Enontekiöllä ollut vähäisempää
kuin Lapissa keskimäärin.
Mielenterveysongelmien esiintymisestä antaa kuvaa seuraavat taulukot. Masennus eli
depressio on nykyisin yksi yleisimmistä sairauksista koko maata ajatellen.
Depressiolääkkeistä korvausta saaneiden määrä on lisääntynyt voimakkaasti
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2009 koko maassa 10 %
vastaavanikäisestä väestöstä (25–64 -vuotiaat) oli depressiolääkekorvausten piirissä.
Enontekiöllä ja Tunturi-Lapin seutukunnassa määrä on ollut huomattavasti alempi
maan ja maakunnan keskitasoon verrattuna, mutta noussut tasaisesti.

Kuvio 33. Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 25–64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
(id: 2356) THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet (2010)

Oireiden (mm. käyttäytymishäiriöt) ja sairauden asteen pahennuttua henkilöille voi
seurata sairaudesta myöhemmin työkyvyttömyys. Mielenterveysongelmien vuoksi
työkyvyttömyyseläkkeelle jääneitten osuus väestöstä Lapissa on muuta maata
suurempi, Enontekiöllä osuus on maan yleistasoa eli 4 % väestöstä. Määrä on
pysynyt vakiona viimeiset kymmenen vuotta.
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Kuvio 34. Mielenterveys- ja käytt.häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 24–64-vuotiaat,
% vastaavanikäisestä väestöstä (id: 2422), THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2010.

Mielenterveys- ja päihdetyön yksityiskohtaiset strategiset linjausehdotukset on
kuvattu erillisessä päihde- ja mielenterveysstrategiamatriisissa. Se sisältää
elämänkaaren kaikkia väestöryhmiä koskevia edistävän, ehkäisevän työn sekä hoidon
ja kuntoutuksen linjauksia. Tiivistetyssä muodossaan strategiset linjausehdotukset
ovat seuraavat:
1) Turvataan lasten ja lapsiperheiden elämänedellytyksiä:
oppimishäiriöt ja haavoittuvat elämäntilanteet havaitaan ja niissä tuetaan ajoissa,
isien ja äitien tukeminen läsnä olevaan ja tasa-arvoiseen vanhemmuuteen,
varhaisvaiheen puuttuminen vanhempien päihteiden ongelmakäyttöön, perheiden
tukeminen kasvatustehtävässä, lapsiperheiden kotiavun saaminen, saamenkielisten
mahdollisuus saada omakielisiä palveluja ja tukea kaksikielisyyskasvatuksessa
2) Edistetään lasten ja nuorten terveen elämän valmiuksia, tervettä itsetuntoa ja
torjutaan syrjäytymistä:
terveys- ja elämäntapatiedon yhteydessä tietouden lisääminen päihteiden riskikäytön
ja muun riippuvuuskäyttäytymisen aiheuttamista ongelmista ja
mielenterveysongelmista, stressinhallintakurssit, masennusseulat
terveystarkastuksissa, opiskelun tuki ja oppimisvalmiuksien lisääminen kodin ja
koulun yhteistyötä lisäämällä, erityisopetuksen järjestäminen, sosiaalisten taitojen
vahvistaminen, moniammatillisen oppilashuoltotyön ja koulukuraattoritoiminnan
vahvistaminen, saamenkielen ja kulttuurin aseman yhdenvertainen huomioiminen
perusopetuksessa, lasten ja vanhempien vuorovaikutuksen lisääminen, nuorten
vaikutusmahdollisuuksien ja monipuolisen vapaa-ajantoiminnan lisääminen,
siirtymävaiheessa olevien nuorten tukeminen opiskelupaikkakunnalla,
erityistoimenpiteet opintonsa keskeyttäneille, työllisyysmahdollisuuksien
kehittäminen
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3) edistetään työikäisten työssäjaksamista ja työelämän ulkopuolella olevien
sitoutumista työelämään ja elämän mielekkyyden kokemista:
terveellisten elintapojen juurruttaminen, omasta kunnosta huolehtimaan
kannustaminen ja sen palkitseminen, lisätään kuntouttavan työtoiminnan
mahdollisuuksia ja työvalmennuspalveluja, varhaisvaiheen puuttuminen päihde- ja
mielenterveysongelmiin, avo- ja laitoshoitopalvelujen monipuolistaminen
4) Edistetään ikäihmisten osallisuutta ja ehkäistään syrjäytymistä
sosiaalisen vuorovaikutuksen ja arjen tukiverkostojen vahvistaminen, varhaisvaiheen
puuttuminen päihde- ja mielenterveysongelmiin
5) Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja välittäminen
kuntalaisten tukeminen kriiseissä, järjestötoiminnan toimintaedellytysten
turvaaminen, erilaisten arjen turvaverkostojen syntymisen edistäminen sekä
sukupolvien välisen yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen vahvistaminen,
monitoimijaperustaisen matalan kynnyksen kohtaamispaikan, ”kuntalaisten yhteisen
olohuoneen”, toiminnan jatkaminen ja kehittäminen
6) Eheiden ja laadukkaiden mielenterveys- ja päihdepalvelukokonaisuuksien
kehittäminen
varhaisvaiheen puuttumisen lisääminen sekä yksilöllinen palveluohjaus,
monipuolisten avohoito- ja kuntoutusmahdollisuuksien järjestäminen, sosiaali- ja
terveystoimen yhteistyön lisääminen laatusuositusten mukaan (mm. yhteinen
palvelutarpeen kartoitus; hoito- ja kuntoutussuunnitelmat), uusien toimintamallien
kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa, asumispalveluiden
kokonaismäärän ja toimivuuden turvaaminen, kotipalveluhenkilöstön mielenterveysja päihdeosaamisen vahvistaminen osana avohoidon palveluketjua.

7. Yhteenveto
Hyvinvointi rakentuu monista eri ulottuvuuksista ja näkökulmista. Se koostuu
terveydestä ja materiaaliseen hyvinvointiin liittyvistä asioista kuten asuinolot, työ ja
toimeentulo sekä subjektiivisista arvostuksista ja tuntemuksista kuten sosiaaliset
suhteet, itsensä toteuttaminen, onnellisuus ym. Hyvinvoinnin eri ulottuvuudet ovat
toisiinsa sidoksissa ja vahvistavat toinen toisiaan. Perustarpeiden tyydytys, hyvä
terveys ja elinolot sekä turvattu toimeentulo heijastuvat subjektiivisena hyvinvointina
mutta eivät välttämättä takaa sitä. (Moisio et al 2008, Vaarama et al 2010).
Hyvinvoinnilla voidaan ajatella olevan lisäksi normatiivisen ulottuvuuden, jolla
tarkoitetaan yhteiskunnan, lakien ja politiikan näkemystä siitä, mikä hyvinvoinnissa
on tärkeää ja tavoittelemisen arvoista (Kinnusen 1998).
Enontekiöläisten painottamat hyvinvointitarpeet liittyvät kyselytutkimuksen mukaan
työhön ja toimentuloon, terveyteen ja terveydenhuoltoon, vapaa-aikaan, asumiseen ja
viihtymiseen. Lisäksi he korostivat monin eri tavoin yhteisöllisyyttä ja sosiaalisten
suhteitten merkitystä sekä viihtymistä että turvallisuuden tunnetta ajatellen.
Tasapuolisuus palvelujen saatavuudessa kunnan eri osissa on tärkeä lähtökohta
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tyytyväisyyskokemuksille. Työ- ja koulutusmahdollisuudet ovat kriittisiä
avaintekijöitä työikäisen väestön elämässä. Muuttohalukkuutta ilmaisivat eniten
sellaiset yksilöt, joiden työtilanne oli epävarma tai epätyydyttävä. Lisäksi
lapsiperheiden elämässä riittävät koulutus- ja harrastusmahdollisuudet ovat
keskeisellä sijalla. Ikäihmisten osalta toimivat lähiverkostot ja riittävä kotipalvelu
arjen tukena, toimiva terveydenhuolto sekä kuljetusjärjestelyt ovat usein
ratkaisevassa asemassa.
Avaintoimijahaastattelujen perusteella kunnan johtavassa asemassa olevien
viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden hyvinvointipohdinta liittyi ensisijaisesti
oman hallinnonalan piiriin kuuluvaan lakisääteiseen toimintaan ja peruspalvelujen
turvaamiseen. Jokaisen hallinnonalan edustajat pystyivät nimeämään monia
toimintoja, jotka suoraan tai välillisesti vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin.
Hallinnonalakohtaisten toiminnan prioriteettien ohella viranhaltijat näkivät
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen laaja-alaisempanakin kysymyksenä, joka
edellyttäisi poikkihallinnollista yhteistyötä. Kunnan tämänhetkisessä
organisaatiotavassa vastuun hyvinvoinnin tuottamisesta nähtiin kuitenkin kuuluvan
ensi sijassa sosiaali- ja terveydenhuollon alalle. Tärkeimpinä huolenaiheina pidettiin
sitä, että peruspalveluiden saatavuus voitaisiin turvata vähintäänkin kohtuullisena ja
tasapuolisena kunnan eri osissa yhä tiukentuvien taloudellisten haasteiden edessä.
Ennen kaikkea ikäihmisten kasvavaan palvelutasoon vastaaminen nyt ja
lähitulevaisuudessa, työikäisten työkyvyn ylläpitäminen sekä hyvän, ehkäisevän
varhaiskasvatus-, neuvola- ja lastensuojelutyön jatkuminen nähtiin tärkeimpinä
ajankohtaisina haasteina. Kuntalaiskyselyyn vastanneitten mielestä palvelut eivät ole
elämisen keskiössä, vaikka liittyvätkin siihen kiinteästi. Hyvinvointia tukeekin
parhaimmillaan ihmisten muuttuvien elämäntilanteiden mukaisiin tarpeisiin oikeaaikaisesti vastaava, innovatiivinen ja joustava palvelujärjestelmä. Palveluiden tulisi
tukea ja kannustaa ihmisiä mahdollisimman pitkälle omatoimiseen pärjäämiseen ja
sairauksien sekä syrjäytymisen ennalta ehkäisyyn. Tämä on kustannustehokas ja
inhimillinen tapa edistää ja tukea kuntalaisten hyvinvointia.
Tilastot ja tutkimustieto valottavat hyvinvoinnin ja terveyden tilaa sekä
hyvinvointipoliittisten toimien toteutumista yleisesti hyväksyttyjen indikaattorien
näkökulmasta. Indikaattorit kertovat Enontekiön osalta karua kieltään mm. siitä, että
väkiluku vähenee ja väestörakenne vinoutuu entisestään lähitulevaisuudessa. Nämä
vaikuttavat merkittävällä tavalla siihen taloudelliseen perustaan, jolta
hyvinvointipolitiikka ja hyvinvointipalveluja tuotetaan sekä yhä kasvavan
palvelutarpeen ennakointiin. KASTE-tavoitteiden mukaan Enontekiön haasteita ovat
erityisesti vanhusten ikävakioidun toimintakyvyn parantaminen sekä pitkäaikaisen
laitoshoidon tarpeen vähentäminen. Mukaan mahtuu toki monia ilonaiheitakin:
pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä, koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten
määrä, lasten huostaanottojen määrä, yksinasuvien ikäihmisten määrä sekä
työikäisten depressiolääkkeiden käyttö ovat selvästi alemmalla tasolla kuin maassa ja
maakunnassa keskimäärin. Lisäksi jotain myönteisiä kehityspiirteitä on ollut
havaittavissa, esimerkiksi toimeentulotukea saaneiden määrä ja
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nuorisotyöttömyysluvut ovat laskeneet viime vuosiin asti. Toisaalta suhteellisen
korkealla tasolla olevat sairastavuus- ja kansantauti-indeksit, pitkään jatkunut korkea
työttömyysaste, lapsiperheiden pienituloisuusaste ja korkea alkoholin myyntitaso
sekä alkoholinkäyttöön liittyvien seuraamusten verrattain suuri määrä kertovat omaa
kieltään hyvinvoinnin vajeista ja syrjäytymisen riskitekijöistä. Tämä näkyy myös
kouluterveyskyselyn tuloksissa. Vastaavasti kouluikäisten ja nuorten
vaikuttamismahdollisuuksien ja tukipalvelujen parantaminen nousivat esiin.
Hyvinvoinnin edellytykset ja kokemukset vaihtelevat jonkin verran eri väestöryhmien
osalta. Kyselytutkimuksen mukaan ennen kaikkea saamelaisten hyvinvointitarpeiden
huomioon ottaminen ja niihin vastaaminen vaatii kunnalta lisäpanostusta.
Saamelaisvastaajien hyvinvointikokemuksissa korostui voimakkaasti saamenkielisten
palveluiden puute ja siitä johtuva tyytymättömyys. Mainittavaa oli mm. se, että
asiakkaita ei palvella luonnostaan saameksi, vaan saamen kieli pitää erityisesti vaatia
asioimiskieleksi, eikä saamenkielistä palvelu siltikään tahdo saada. Saamen kielilain
mukaan Enontekiön kunnalla on kuitenkin erityinen velvollisuus huolehtia
aktiivisesti saamenkielisten palvelujen saatavuudesta ilman, että niitä täytyy erikseen
vaatia. Kielen ohella myös kulttuurilla, identiteetillä, elinkeinotoiminnalla,
elämäntavalla ja yhteisöllisyyden säilymisellä sekä luonnonympäristöllä on
erityismerkitystä saamelaisten hyvinvoinnin osatekijöinä. Näiden huomioimiseen ja
turvaamiseen tulisikin sen vuoksi kiinnittää erityistä huomiota.
Vastaavasti hyvinvoinnin kokemukset ja palvelutyytyväisyys vaihtelivat jonkin
verran kunnan eri osissa. Kylien tasapuolinen huomioiminen palvelutarjonnan
kehittämisessä sekä riittävien joukkoliikenneyhteyksien turvaaminen vaikuttavat
merkittävästi ihmisten pärjäämismahdollisuuksiin syrjäkylillä vähentäen osaltaan
kuntakeskuksen palveluasumiseen suuntautuvaa painetta. Kuntalaiskyselyn mukaan
valtaosa asukkaista haluaa jatkaa asumista omassa kylässään mahdollisimman
pitkään. Kylien asuttuna pitäminen lisää merkittävällä tavalla perusturvallisuutta ja
yhteisöllisyyttä.
Tämän hyvinvointikertomuksen tavoitteena oli paitsi kuvata hyvinvoinnin tilaa ja
tärkeimpiä haasteita, tuottaa myös strategisia linjausehdotuksia kunnan
hyvinvointijohtamisen perustaksi. Linjausehdotukset ovat syntyneet kolmen
moniammatillisen ja –toimijaisen työtiimin työskentelyn tuloksena. Seuraavassa
esitetään pääpiirteissään koonti tiimien näkemyksistä koskien hyvinvoinnin
voimavaroja ja keskeisiä kehittämistarpeita Enontekiöllä.
7.1. Hyvinvoinnin voimavarat
Enontekiön hyvinvoinnin voimavaratekijöitä ovat tiivistetysti:
- kuntalaisten oman paikallisympäristön arvostaminen ja mahdollisuuksien
hyödyntäminen
- tyytyväisyys asuinympäristöön ja sosiaalisiin suhteisiin sekä asumismukavuuksiin
7676

- sosiaalinen pääoma, kulttuurinen monimuotoisuus
- hyvä, ennaltaehkäisevä varhaiskasvatus-, neuvola- ja lastensuojelutyö
- työntekijöiden hyvä ammattikoulutus, pitkä työkokemus ja sitoutuneisuus
Nämä voimavaratekijät tulisi nostaa näkyvästi esiin kunnan hyvinvointipolitiikan
kulmakivinä ja turvata niiden ylläpysyminen sekä jatkuvuus.
Tulevaisuutta ajatellen Enontekiöllä on monia resursseja yli oman tarpeen.
Paikkakunnalla on merkittäviä ympäristöterveyden voimavaratekijöitä. Enontekiö on
ilmastollisesti puhtainta seutua koko maassa. Ympäristön saastuminen on
tulevaisuudessakin minimaalista, sillä teollisuutta ei ole nyt, eikä lähitulevaisuuden
suunnitelmissakaan. Myöskään melu ei ole ongelma, sillä maantieliikenne on lähes
ainoa meluntuottaja, ja sekin on kohtuullisen vähäistä. Maastoliikenteen aiheuttama
melu on keskitetty pääosin tietyille urille ja reiteille. Vastaavasti juomaveden laatu on
hyvää tai erinomaista. Nämä hyvinvoinnin perustekijät ovat nykypäivänä
arvostettuja, ja niiden merkitys tulee entisestään korostumaan ympäristöongelmien
kasvaessa maailmanlaajuisesti. Kuten kuntalaiskyselyssäkin todettiin:
”Kunnan kannattaisi nostaa profiiliaan hyvinvointi- ja hiljaisuusmatkailun sektorille
ympäristöä pilaavien koneitten pörräilyn sijaan.”
Erämaisen luonnon maapinta-alan määrä on Enontekiöllä suuri samoin kuin
kalastusvesien määräkin. Luonnonvarojen hyödyntäminen on edelleenkin varsin
tavanomaista. Poronhoito ja muut luontaiselinkeinot muodostavat pää- ja
sivutoimisesti harjoitettuina elinkeinoina tärkeän osan kuntalaisten toimeentulossa ja
luovat kotitarvekäytön myötä mahdollisuuden puoliomavaraisuuteen. Vastaavasti
luontaistalouteen liittyvät harrastukset, kuten marjastus ja sienestys ovat osaltaan
tukemassa vahvaa sidosta luontoon. Virkistyskalastusmahdollisuuksia on runsaasti,
sillä järvien ja jokien veden laatu on erittäin puhdas, eivätkä vedet ole rehevöityneet.
Luontomatkailu on lähtenyt kehittymään suotuisaan suuntaan, ja sitä on linjattu
edelleen kunnan uudessa kehittämisstrategiassa. Luontoa ja luonnossa liikkumista
tulisi jatkossa hyödyntää vielä enemmän, ja nostaa sen merkitys esiin
paikkakuntalaisten hyvinvoinnin voimavarana ja lähteenä. Luonnonmukainen,
puhdas ravinto, hyötyliikunta sekä ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet ovat lähes
jokaisen ulottuvissa ja luovat hyvän perustan terveyden edistämiselle sekä
kansantautien ehkäisylle.
Kulttuurien monimuotoisuus on rikkautta. Uuden kehittämisstrategian arvoina ovat
perinteisen monikulttuurisuuden arvostaminen sekä erilaisuuden suvaitseminen,
keskinäinen kunnioitus ja tasapuolisuus. Hyvinvointipolitiikan päätöksenteossa ja
toiminnoissa tulisi huomioida entistä näkyvämmin myös yhteisöllisyyden
säilyttämisen ja vahvistamisen ulottuvuus. Hyvä itsetunto ja identiteetti sekä
kulttuurintaju rakentavat sekä yksilö- että yhteisötason hyvinvointia merkittävällä
tavalla. Samalla ne luovat myös luonto- ja kulttuurimatkailun perustan.
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Enontekiöllä toimii suuri määrä erilaisia yhdistyksiä. Järjestöjen ennaltaehkäisevän
työn merkittävyys ja vaikuttavuus tulisikin tuoda entistä näkyvämmin esille.
Tällaisen toiminnan kustannus-hyötysuhde ja vaikuttavuuden arviointi on vaikeaa,
eikä niiden osoittamisen ole kehitetty mittareita. Järjestötyö on hyvinvointia
rakentavaa kansalaistoimintaa ja siihen tulisi suunnata voimavaroja, vaikka sen arvoa
ei aina pystyttäisikään osoittaman euroina ja säästyneinä hoitopäivinä. Lisäksi uusien
palvelumallien tuottajina kolmannen sektorin toimijoita ja yhteistyömahdollisuuksia
tulisi hyödyntää jatkossa paremmin. Tällä hetkellä SámiSoster ry tuottaa
saamenkielistä kotipalvelua ostopalveluna sekä järjestää kehittämiskokeiluina
monikulttuurisen vanhustyön, kulttuurisensitiivisen päihdetyön ja saamelaisen
perhetyön palveluja. Kehittämistyö on rakentunut monitoimijaisiin
yhteistyöverkostoihin, joissa mukana on kunnan oma sosiaali- ja terveysalan
kehittämistoiminta, seurakunta sekä muut järjestöt. Pienellä paikkakunnalla tällaisella
matalan hierarkian toimintatavalla on voitu saada paljon hyvää tulosta aikaan
syrjäytymisen ehkäisyssä ja uusien palvelujen sekä työmenetelmien kehittämisessä, ja
sen varaan on hyvä rakentaa jatkossakin.

7.2. Hyvinvoinnin kehittämisen tarpeet
Enontekiön suurimpia huolenaiheita ovat:
– huolestuttavan väestökehityksen kääntäminen myönteiseksi; poismuuton ja
ikärakenteen vinoutumisen pysäyttäminen
– työllisyyden ja elinkeinotoiminnan lisääminen
– sairastavuuden kääntäminen laskuun > ihmisten motivointi ja mahdollisuuksien
tarjoaminen itsestä ja perheestään huolehtimiseen sekä työ- ja toimintakyvyn
ylläpitämiseen
– ikäihmisten toimintakyky, palvelujen säilyminen ja riittävyys: fyysistä,
psyykkistä, sosiaalista, kuntouttavaa ja asiakkaiden tarpeita vastaavaa vanhustyötä
työelämän ulkopuolella olevien osallisuuden lisääminen
– nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen sekä
tukipalveluiden vahvistaminen
– uudet palveluntuotantotavat, innovatiivisuus hyödyntää olemassa olevia
kehittämismahdollisuuksia
– rakennetun asuinympäristön turvallisuuden lisääminen sekä palvelujen
esteettömyys
– saamenkielisten palvelujen saatavuus ja taso
– tiedottamisen lisääminen, avoimuus ja luotettavuus sekä kuntalaisten osallistumisja vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen
Enontekiön tärkeimmät kehittämishaasteet vastaavat pitkälti valtakunnallisia
hyvinvoinnin haasteita ja kehityspiirteitä, mutta lisäksi on havaittavissa joitakin
erityispiirteitä. Yleisen tason tarkastelussa hyvinvointi- ja elintaso ovat nousseet
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Suomessa 1990-luvun alun laman jälkeen. Samalla kuitenkin hyvinvointi- ja tuloerot
ovat kasvaneet voimakkaasti sekä alueellisesti että paikallistasolla. Vastaavasti
terveyserojen on todettu kytkeytyvän sosioekonomiseen asemaan siten, että
koulutettujen tai hyvätuloisten odotettavissa oleva elinikä on useita vuosia pidempi
kuin vähän koulutettujen ja pienituloisten. Tutkijoiden mukaan väestön yleistä
terveydentilaa voitaisiin nostaa merkittävästi pyrkimällä vaikuttamaan huonoosaisimpien elintapoihin yleisen tiedottamisen ja elintarvikkeiden ym. kulutuksen
verotuksen kautta, sosiaalipoliittisin keinoin eriarvoisuuden vähentämiseksi sekä
palvelujärjestelmän sisältämiä, eriarvoisuutta aiheuttavia tekijöitä vähentämällä.
(Vaarama et al 2010).
Globaalitalouden voimakkaat suhdannevaihtelut ulottavat vaikutuksensa Suomenkin
talouteen ja heijastuvat työllisyystilanteeseen. Työmarkkinat ovat muuttuneet viime
laman jälkeen epävarmoiksi ja talous- sekä työmarkkinarakenne ovat muuttuneet
radikaalisti. Korkeasta työttömyydestä on tullut pysyvää ja tähän liittyen osa
väestöstä on syrjäytynyt pysyvästi työelämästä. Hyvinvointierojen kasvun kurissa
pitäminen on välttämätöntä yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden
kannalta. Hyvinvointierot heijastuvat sosiaaliseen koheesioon ja luottamukseen, joilla
on epäsuotuisia kerrannaisvaikutuksia talouteen ja yhteiskuntaan. Tämä edellyttää
osallisuutta lisäävien ja tuloerojen tasaamiseen tähtäävien yhteiskuntapoliittisten
toimien käyttöön ottoa. (Vaarama et al 2010).
Kuntatason haasteena on vastata paikallistasolla hyvinvointierojen kasvun kurissa
pitämiseen, osallisuuden lisäämiseen ja kehityksen kääntämiseen myönteiseen
suuntaan. Hyvinvoinnin ymmärtäminen laaja-alaisena ilmiönä merkitsee sitä, että
siihen liittyvien toimien toteuttaminen ja edistäminen on kaikkien hallinnonalojen
vastuulla. Tämä edellyttää jatkossa yhä kokonaisvaltaisempaa, kaikki hallinnonalat
kattavaa ja ylittävää suunnittelua, johtamista sekä poikkihallinnollista yhteistyötä.
Enontekiön kunnan suuret haasteet liittyvätkin hyvinvointistrategisen johtamisen
käyttöönottoon, osaamisen vahvistamiseen sekä sitä kautta tapahtuvaan niukan
resurssiperustan optimaaliseen hyödyntämiseen. Se edellyttää mm. että eri tason
päätöksentekijöillä on koko ajan käytössään ajantasaista tietoa, osaamista ja
valmiuksia niin että palvelujärjestelmän muutostarpeet voidaan ennakoida riittävän
ajoissa ja vastata niihin joustavasti. Laajan, kaksikielisen kunnan palvelutarpeiden
haasteisiin vastaaminen edellyttää lisäksi ennakkoluulotonta ja rohkeaa pioneerityötä
uusien palveluntuotantotapojen ja kehittämismahdollisuuksien hyödyntämiseksi sekä
kustannustehokkaiden ja tarkoituksenmukaisten rakenteiden luomiseksi.
Tavoitteena tulisi olla perustoimintojen säilyttäminen mahdollisimman lähellä
kuntalaisia ja asiakkaita. Ennaltaehkäisevää ja edistävää työtä tulisi vahvistaa sekä
lisätä varhaisvaiheen puuttumista ongelmiin. Näin voidaan usein säästyä suuriltakin
inhimillisiltä kärsimyksiltä ja taloudellisilta menetyksiltä. Tiivistäen voitaisiinkin
sanoa, että näiden mittavien haasteiden edessä strateginen ajattelu ja ydintoimintojen
varjelu ovat hyvä työpari. Palvelutuotannossa tulisi voida hyödyntää tehokkaasti
olemassa olevia kehittämismahdollisuuksia julkisen, yksityisen ja kolmannen
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sektorin yhteistyössä asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittämiseen. Lapin
hyvinvointiohjelman mukaisena tavoitteena on, että Lapin kunnilla on
lähitulevaisuudessa yhteistyösopimukset palveluiden tuottamisesta asiakaslähtöisesti
ja että pitkällä tähtäimellä peruspalvelut tuotettaisiin mahdollisimman pitkälle
kuntarajattomina. Tämä edellyttää mm. sitä että hyvinvointiklusterin verkosto tuottaa
sosiaalisia ja teknologisia innovaatioita ja yritystoimintaa, ja että palveluinnovaatioita
syntyy toimialojen rajapinnoille. (Lapin hyvinvointiohjelma 2010–15)
Lapin hyvinvointivision tavoitteita mukaillen Enontekiön hyvinvointipolitiikan
tavoitteena tulisi olla, että kaikilla asukkailla on yhdenvertaiset ja turvatut
mahdollisuudet tasapainoiseen, rikkaaseen ja turvalliseen elämään. Kotikunta antaa
elämänvoimaa!
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Liite 1. Meneillään olevia hyvinvointihankkeita Enontekiöllä
Monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut Pohjois-Suomessa (PaKaste) –hanke 20092011. Poske ja Lapin Pohjois-Suomen kunnat.
Tervein Mielin Pohjois-Suomessa, Lapin osahanke (KASTE) 2009 -2011. LSHP
Työhyvinvoinnin edistäminen kuntaorganisaatiossa 2009–2010. Lapin yliopisto
Omavalinta –kumppanuushanke 2007-2010. Enontekiö ja Kolari.
Askel askeleelta, 2009–2011. Kittilän, Kolarin, Muonion ja Enontekiön kunnat.
UULA – Uudet Palvelu- ja toimintamallit Lapissa 2008–2011. LSHP, LPSHP ja
Poske
Gränslös vård II Tornedalen -projekti 2009-2011. Norbotten läns landstyrelse,
Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio ja Enontekiö
Ikihyvä –ryhmätoiminta. Muonion-Enontekiön kuntayhtymä.
Lappi muutoksessa mukana – monikulttuurisuushanke 2010–2013. MSL
POWER, omaishoitajien tukeminen 2006–2010. Länsi-Lapin omaishoitajat ja läheiset
ry.
Hyvinvoinnin Lappi - Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen 2009–
2012. Lapin korkeakoulukonserni.
Kunnossa kaiken ikää 2010–2011. Enontekiön kunta.
Hetan latuverkoston kunnostushanke 2010–2011. KKTM ry, Enontekiön kunta
NUKU Nuori kulttuuri -hanke 2008–2012. Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello
ja Ylitornio
Region Arctica –hanke 2009-2011.Muonio, Enontekiö, Kiruna, Kautokeino, Alta,
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Enontekiö-Kilpisjärvi matkailualueen kehittämishanke 2008–2010.
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 Birgen ruovttus/Pärjään kotona, toiminta-avustus
 Bálddas, Läsnäolevan vanhemmuuden hanke 2010–2013
SPR:
 Järjestöt kylässä- järjestöt kylien elinvoimaisuuden lisääjinä 2010–2012. SPR
ja SámiSoster ry
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Liite 2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ohjaavat
erillislait:
Alkoholilaki 1143/1994, Elintarvikelaki 361/1995, Jätelaki 1072/1993, Kemikaalilaki
744/1989, Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/1992, Laki potilaan asemasta ja
oikeuksista 785/1992, Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994, Laki
toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 693/1976, Laki kuntien
ympäristönsuojelun hallinnosta 64/1986, Laki ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä 468/1994, Lastensuojelulaki 417/2007, Liikuntalaki 1054/1998,
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, Mielenterveyslaki 1116/1990, Pelastuslaki
468/2003, Perusopetuslaki 628/1998, Raittiustyölaki 828/1982, Sosiaalihuoltolaki
710/1982, Tartuntatautilaki 583/1986, Terveydensuojelulaki 763/1994,
Työterveyshuoltolaki 1383/2001, Työturvallisuuslaki 738/2002, Valtioneuvoston
asetus työpaikkojen turvallisuus ja terveysvaatimuksista 577/2003,
Ympäristönsuojelulaki 86/2000.
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Liite 3 Enontekiön kunnan hyvinvointikertomus – sähköinen koeversio (http://gramdel.kapsi.fi/hvst/fill.php?year=2010)
= eri hallinnonalojen yhdessä laatima katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä
niihin vaikuttaviin tekijöihin
Kertomuksen laadinnan tarkoitus: Kertomuksen avulla saadaan koottua oleellinen
hyvinvointitieto osaksi kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa.
Päätös laadinnasta (pvm, valtuusto): __________________
1. Tausta, tarkoitus ja tavoitteet

(tammi-maaliskuu)

–

kertomuksen laatijat (viranhaltijat, luottamushlöt, työryhmät):

–

kuinka usein laaditaan (valtuustokausittain/ vuosittain), sopiminen vuosittaisesta välitarkastelusta tilinpäätöksen yhteydessä:

–

yhteys kunta- (tai alue-)strategiaan ja muuhun kuntasuunnitteluun:

Hyvinvoinnin käsite: "Hyvinvointi on ihmisen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista,
emotionaalista ja hengellistä hyvää oloa. Hyvinvointi syntyy ihmisen itsensä, hänen
läheistensä, lähiympäristönsä ja palvelujärjestelmän toiminnan sekä yhteiskuntapolitiikan
tuloksena. Hyvinvoinnin tekijöitä ovat terveyden ja toimintakyvyn lisäksi elinolosuhteet ja
elinympäristö, asuminen, toimeentulo, mielekäs tekeminen, ihmissuhteet, yhteisöllisyys,
osallisuus ja turvallisuus. Hyvinvointi merkitsee erilaisia asioita ihmisille elämänkaaren eri
vaiheissa."

Kunnan hyvinvointipolitiikan tavoitteet ja painopistealueet tällä hetkellä (ei tärkeysjärjestys,
voi olla vähemmän tai enemmän kuin 3):
1)____________________________________________________________
2)____________________________________________________________
3)____________________________________________________________
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Keskeiset hyvinvointiin liittyvät asiakirjat ja ohjelmat, joita kunnassa on valmisteltu tai jotka
muuten ohjaavat toimintaa:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Hyvinvoinninpolkujen / prosessien / toimintamallien kuvaus (sähk.)

2. Väestön hyvinvoinnin ja palvelujen kuvaus (helmi-huhtikuu)
Elämänkaarimallin mukaan (lapset ja nuoret, työikäiset ja ikäihmiset)
Hyvinvoinnin taustat:
-

väestörakenne ja muuttoliike

-

perherakenne

-

koulutus- ja tulotaso

-

työvoima ja työpaikat

- asuminen ja asuinympäristö (ruokakuntien määrä ja keskim. koko, erilaisten
asuntojen määrä ja koko, sijainti kunnassa, sivukylien määrä ja etäisyys)
-

kunnan talous

Väestön hyvinvointi: (Sotkanet, terveytemme.fi, sovitut indikaattorit /TerPS, THL/INDI, Kanerva-Kasteen TEHO-työkalu/ www.indikaattorit.com jne)
- väestön terveys ja sairastavuus, koettu hyvinvointi (tilastoista, tutkimuksista,
kyselyistä, asiakastyötä tekevien näkemyksiä…)
- elämäntavat ja elämänhallinta (tilastoista, tutkimuksista, ATH, asiakastyötä tekevien näkemyksiä, henkilöstökyselyt, asiakaspalautteet)
- yhteisöllisyys (asukasyhdistykset, asukastuvat, järjestötoiminta, lähidemokratiatoiminta)
Palvelujen toimivuus (saatavuus, tähän saakka kunnassa käytetyt resurssit, tilastojen
lisäksi kuntalaisten näkemykset sekä asiakastyötä tekevien näkemykset, kustannusvertailuja, suhde henkilöstöresurssisuosituksiin, kolmannen sektorin ja yksityisten palvelujen
osuus/ tuki)
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3. Yhteenveto

(huhti-kesäkuu/ tilinpäätös)

Yhteenvetoa väestön hyvinvoinnin kuvauksesta, sekä pohdintaa ja arviointia, miten
hyvinvoinnin panostuksissa on tähän saakka onnistuttu ja paljonko on panostettu
ennaltaehkäisevään ja korjaavaan toimintaan sekä toimitaanko kunnassa hyvinvoinnin
lisäämiseksi kuvauksen esille nostamissa hyvinvoinnin haasteissa?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Johtopäätökset

(syys-marraskuu/ nostot kuntasuunnitelmaan ja talousarvioon)

Väestön hyvinvoinnin vahvuudet (joita ylläpidetään ja vahvistetaan edelleen, ei
tärkeysjärjestys):
1)
2)
3)
4)

Väestön hyvinvoinnin kehittämiskohteet (joihin tarvitaan lisäresursointia,
kehittämistyötä, -hankkeita, tarvittaessa lisäindikaattoreita käyttäen/ avaten haasteita, ei
tärkeysjärjestys):
1)
2)
3)
4)

5. Viesti strategiatyöhön

(joulukuu/ kuntasuunnitelma sis. TA/ vahvistaminen)

- arvioidaan kertomuksen nostamia hyvinvoinnin vahvuuksia ja kehittämiskohteita
Kertomuksen tiedot nostetaan esille myös johtamisessa ja päätöksenteossa, suoraan
kuntastrategiaan.
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- käytännön toimet ja kehittämisen tarpeet/ uudistuminen → tavoitteiden nostot kuntasuunnitelmaan, palveluiden kehittämiseksi/ tehostamiseksi tehtävä työ, ja vaikutukset budjettiin (vuositasolla ja suunnitelmakaudella):
1)____________________________________________________________
2)____________________________________________________________
3)____________________________________________________________
4)____________________________________________________________
5)____________________________________________________________

Allekirjoitukset/ hyväksyntä:
Valtuuston kokouksessa, pvm _____ / _____ 20____

______________________________

_________________________________

Kunnanjohtaja

Valtuuston puheenjohtaja
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