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PERUSTURVA 

 

Toiminnan lyhyt laadullinen kuvaus. Kuvaukseen otetaan keskeisin sisältö ja poikkeamat 
suhteessa valtuuston hyväksymään talousarvioon. Pituus enintään yksi sivu. 
Vuoden 2016 sosiaalipalvelujen osalta työntäyteinen mutta suunnitelmien mukainen.  
Työttömien monialaista palvelua alkoi Lapin liiton vetämän verkoston kanssa yhteistyössä 
Näkkäläjärvi.  Vanhustenhuollon kriteerit uusittiin yhteistyössä Muonion kunnan ja 
Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. Muistisairaiden palvelussa 
paikkakunnalla alettiin toteuttaa Lapin maakunnan yhteistä palvelupolkua.  
Sosiaalipalvelujen osalta pysyttiin pääosin talousarviossa;  Luppokodin menot ylittyivät 
144 538 € , mikä aiheutui lähinnä henkilöstökulujen ylityksestä sijaismenojen johdosta. 
Taksikuljetusten menot nousivat edelleen , vaikka lautakunnan kesäkunta pyrki 
kustannusten hillintään kuljetuspalveluohjeita tarkentamalla. Sairauslomat vähenivät sekä 
Luppokodilla että kotipalvelussa.  Tulot toteutuivat pääosin ennakoidusti. 
Työnohjausta järjestettiin ostopalveluna Diakonia-Ammattikorkeakoulusta , pääosin 
etätyönohjauksena. Keävättalvella työnohjausta järjestettiin kotipalvelun ja Luppokodin 
työntekijöille. Syyslukukaudella kotipalvelun työntekijöille.  
Ajantasainen avustajakutsujärjestelmä Luppokodille, Ounasmajoille, Hetanranta B:n ja 
ASPA-koti Riekonmarjaan saatiin käyttöön kesällä 2016. 
Sosiaalitoimen tavoitteista jäi saavuttamatta arkistoinnin ajantasalle saattaminen ja 
asiakaskysely , mikä johtuu siitä että ei saatu aikaa näihin järjestymään .  
Muonion-Enontekiön perusterveydenhuollon menot vähenivät v. 2015 verrattuna  
126 000 € . Kuntayhtymä on ilmoittanut palauttavansa perimästään ennakosta 132 000 € . 
Perusterveydenhuollon kanssa pyrittiin lisäämään yhteistyötä säännöllisistä 
yhteistyörakenteista sopimalla.   
Ympäristö terveydenhuolto toteutui ennakoidusti. 
Erikoissairaanhoidon menot  v. 2016 olivat pienemmät kuin v. 2015. Kun menot olivat v. 
2015 2 888 635 € , olivat menot v. 2016 2 698 102 € eli  vähennystä vuoteen 2015 
verrattuna lähes 200 000 € . Enontekiön kunnanvaltuuston myöntämästä ylitysoikeudesta 
jäi käyttämättä 228 735 € .  
 
Lyhyt kuvaus lautakunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. 
Sosiaalitoimiston palvelujen omavalvontasuunnitelman ja sosiaalitoimiston riskien 
hallintasuunnitelman perusturvalautakunta hyväksyi tammikuun kokouksessa. Kiireestä 
johtuvia virheitä pyrittiin välttämään työajan käytön suunnittelulla ja aikataulutuksilla.  
Kaikin osin aikatauluja ei pystytty noudattamaan mutta isommilta vahingoilta vältyttiin. 
Kotipalvelussa ja Luppokodilla oli käytössä Lapin sairaanhoitopiirin kautta Haipro-
järjestelmä , jossa työntekijät ilmoittavat haittatapahtumista . Tarkoituksena on että 
työyhteistö voi miettiä miten haittatapahtumilta vastaisuudessa vältytään.  Haipro-
ilmoitusjärjestelmä oli hyvin käytössä kotipalvelussa, Luppokodilta ei kaikista 
haittatapahtumista tehty järjestelmän kautta ilmoituksia.  
Kouluttautuminen ja paneutuminen muistisairaiden henkilöiden kohtaamiseen vähensi 
heidän taholtaan tulevaa väkivallan uhkaa.  
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PERUSTURVALAUTAKUNNAN BSC-TULOSKORTTI 2016 
 
Perustehtävä/toiminta-ajatus 
Järjestää kuntalaisille oikea-aikaiset, tasapuoliset, laadukkaat ja taloudellisesti tehokkaat  
hyvinvointipalvelut yhdessä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kuntayhtymien 
kanssa 

Näkökulmien mukaiset tuloskortit 
- toimintakykyä tukevat, lakisääteiset, sosiaali- ja terveyspalvelut suomen ja 

saamenkielellä. 

- varhaisen tuen ja edistävien palvelujen painottaminen 

-  aikaansaapa ja hyvinvoiva henkilöstö. 

ASIAKAS Tavoitteet  Mittarit  

asiakaslähtöisyys 
 

asiakkaat ovat tyy- 
tyväisiä saamiinsa  
palveluihin, 
palvelut vastaavat 
asiakkaiden tarpeita 
  

 
asiakastyytyväisyy
skysely 
 
  

Kysely ei 
toteutunut.  

asiakkaan 
turvallisuuden 
lisääminen 

asiakkaat voivat ja osaavat 
tarvitessaan hälyttää apua 
laitos- ja palveluasumisessa 
sekä kotona 
 
Asiakkaan turvattomuuteen 
vastataan 
palvelusuunnitelmissa 

ajantasainen 
hoitajakutsu-
järjestelmä 
Ounasmajoilla, 
Luppokodilla ja 
turvapuhelinpalvel
ua käyttävillä 
asiakkailla 

Toteutui.  
 

 

PROSESSI Tavoitteet Mittarit Toteuma 

Arkiston 
ajantasaistaminen ja 
päivittäminen 
nykylainsäädännön 
pohjalta 

Arkistot ovat järjestyksessä ja 
hävitettävät asiakirjat on 
hävitetty asianmukaisesti  

asiakirjat ovat 
helposti 
löydettävissä,  

Ei toteutunut 
kuin osittain 

Kirjaamisen ja asia- 
kirjahallinnan 
kehittäminen 
 

kaikista sosiaalitoimen 
palveluista on tehty 
asianmukaiset päätökset ja 
kirjaukset 
 

Osallistuminen 
valtakunnalliseen 
sosiaalihuollon 
asiakirjoja 
koskevaan 
kehittämis- ja 
yhdenmukaistamis
työhön 

Toteutui , 
vaikka 
kehittämisen 
varaa on 
edelleen 

Tiedottaminen Palveluista tiedottaminen on 
avointa, tasapuolista ja 
nykyteknologiaa hyödyntävää 

sosiaalitoimen 
kotisivut ovat ajan 
tasalla, ikäihmisten 
palveluopas 
päivitetään 

Ikäihmisten 
palveluopas 
päivitettiin 
yhteistyössä 
Sami Soster 
ry:n kanssa . 
Kotisivupäi-
vitys jäi 
odottamaan 
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kunnan 
kotisivujen 
uudistamista 

saamel.kulttuuri-
perustaisten/saamkie
listen  palvelujen 
saatavuuden 
kehittäminen ja 
turvaaminen 
 

saamelaiset/saamenkieliset 
asiakkaat saavat omakielistä 
ja omakulttuuriperustaista 
palvelua 

saamenkielisten 
palvelujen 
saatavuus sosiaali- 
ja 
terveydenhuollos-
sa 

Toteutui. 
Syksyllä 
alkaneeseen 
keskitason 
kielitutkin-
toon 
valmentavan 
koulutuksen 
aloitti yksi 
työntekijä 

 

TALOUS Tavoitteet Mittarit Toteuma 

 
sosiaalimenojen 
hallinta on kunnan 
kokonaistalouteen 
nähden järkevää 

 
Ero Lapin kuntien 
keskiarvoon ei 
asukaskohtaisissa 
sosiaalimenoissa kasva 

Talous- ja 
toimintatilastot, 
sosiaalimenot 
asukasta kohti 
Enontekiöllä ja  
Lapissa  

Tilastotiedot 
pyritään 
selvittämään 
kokoukseen 
mennessä 

talous pysyy laaditun 
talousarvion 
puitteissa 

talouden aktiivinen 
seuraaminen ja tarvittaessa 
reagoiminen muutoksiin 

osavuosikatsaukse
t 

Sosiaali-
palvelujen 
osalta ei 
ylitystä 

 

HENKILÖSTÖ Tavoitteet Mittarit Toteuma 

Ammattitaidon ja 
osaamisen ylläpito ja 
kehittäminen 
 
 
 

Työssä kehittymistä ja 
ammattitaidon ylläpitoa 
tuetaan esimiestaholta käsin 
 
Työnohjausta haastaviin 
tilanteisiin on saatavilla 

Toteutuneet 
koulutukset; 
koulutuspäivät  
 
Haipro-ilmoitukset  
 
Työnohjausta 
tarjotaan kaikille 
ihmissuhdetyötä 
tekeville 

Koulutuksen 
toteutumaa ei 
pystytty 
täysin seuraa-
maan koska 
koulutukses-
sa pääosa 
toteutettiin 
osapäiväisillä 
etäkoulutuk-
silla. Haipro 
aktiivisessa 
käytössä 
kotipalvelus-
sa. Työohjaus 
toteutettiin 
pääosin 
etätyönohja-
uksena. 

 
Työhyvinvointi 

 
Laaditaan 
työhyvinvointisuunnitelmat 
 
kiinnitetään erityistä huomiota 
pitkiltä sairauslomilta 

 
Työhyvinvointi- 
suunnitelmien 
toteutumiset 
 
Henkilöstöä 

Työhyvinvoin-
tisuunnitel-
mat 
toteutettiin. 
Kotipalvelun 
ja Luppoko-
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töihinpalaamiseen koskevat 
tunnusluvut, 
Sairauspoissaoloje
n määrät ja 
pituudet 
 

din sairaus-
poissaolot 
vähenivät. 

 
 
 
 

  

Vastuualue:  Perusturva TP 2015 TA 2016 TP 2016 TS 2018  TS 2019 

      

Vakinainen henkilöstö      

     kokoaikaiset  30,7 31,2  30,7  

     osa-aikaiset       

Määräaikainen henkilöstö (ilman sijaisia ja 
palkkatuella palkattuja) 

     

    kokoaikaiset  1 1  1  

    osa-aikaiset       

Yhteensä  31,7 32,2  31,7  
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3. SUORITTEIDEN MÄÄRÄT 

 
 

 asiakkaat/kotitaloudet asiakkaat/kotitaloudet asiakkaat/kotitaloudet 

 2014 2015 2016 

vaikeavammaisten 
kuljetuspalvelu 

20 
(1062 matkaa) 

22 
(922 matkaa) 

16 
(1049 matkaa) 

sosiaalihuoltolain muk. 
kuljetuspalvelu 

14 
(288 matkaa) 

14 
(357 matkaa) 

10 
(256 matkaa) 

henkilökohtaisen avun 
saajat  

6 8 8 

omaishoidon tuella 
hoidetut  

35 32 34 

kodinhoitoapua 
saaneet lapsiperheet 

1 4 0 

kodinhoitoapua 
saaneet 
vanhuskotitaloudet 

42 54 51 

Perustoimeentulotukea 
saaneet kotitaloudet 

69 62 62 

Täydentävää 
toimeentulotukea 
saaneet kotitaloudet 

44 37  28 

Luppokodin 
pitkäaikaiset 
hoitopäivät 

6557 6498 5945 

Luppokodin 
lyhytaikaiset 
hoitopäivät 

614 808 953 

 
 
 
 
 

4. TALOUS- JA VELKANEUVONTA 
 

Enontekiön kunnassa talous- ja velkaneuvonnasta vastaa  saamenkielinen 
sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi. Velkaneuvontaan käytettävä työaika oli vuonna 
2016 oli 3  pv/kk ja Talous- ja velkaneuvontaan sisältyi mm. ohjausta, talousneuvontaa ja  
avustamista vapaaehtoisten velkajärjestelyjen  laatimisessa, avustamista ulosoton kanssa 
asioinnissa ja  lakisääteiseen velkajärjestelyyn hakeutumisessa, neuvottelua velkojien 
kanssa  sekä ennaltaehkäisevää talousneuvontaa ja  tiedottamista. 
Vuoden 2016  aikana talous- ja velkaneuvontaa sai 10  asiakasta, joista 6 pääsi 
velkajärjestelyn piiriin. Asiakastapaamisia oli 26, lisäksi suoritettiin puhelin-, sähköposti- ja 
kirjallista neuvontaa. Talous- ja velkaneuvonnassa keskimääräinen jonotusaika oli 2 kk ja 
vuoden päättyessä jonossa oli 2 asiakasta.  
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5. LUPPOKOTI 

 

Tuloskortti v. 2016 toteutuma Luppokoti 

Visio: Soma koti, keskellä kylää, tunturin juurella ,joka tarjoaa mahdollisuuden 

kodinomaiseen asumiseen niille enontekiöläisille ikäihmisille , jotka eivät enää selviydy 

kotihoidon turvin kotona 

Krittiset menestystekijät :Palveluita tarjotaan taloudellisesti, asukkaan omia voimavaroja 

kannustaen ja tukien. Keskeistä on virikkeellisyyden ja yhteisöllisyyden lisääntyminen sekä 

avoin ja lämmin ilmapiiri. 

 
 

ASIAKAS Tavoitteet  Mittarit Toteuma 

 
Asiakaslähtöinen 
työskentely 

 
Hoito on yksilöllistä, 
kuntouttavaa  
asukkaan fyysiset, 
psyykkiset  sosiaaliset 
tarpeet huomioiva  

 
Asukkailla on 
vastuuhoitaja sekä 
hoitosuunnitelma 

 
Jokaisella  
asukkaalla on 
nimetty oma 
hoitaja. 
Hoitosuunnitelmat 
toteutuneet n. 
90 % 

 

PROSESSI Tavoitteet Mittarit Toteuma 

 
Kuntouttava  
työote 

 
Asukkaan hoidossa 
huomioidaan turvallisuus ja 
asukkaan toimintakykyä 
sekä omatoimisuutta 
ylläpitävä ja edistävä 
työskentelytapa 

 
Kansalaisopiston 
kurssit asukkaille     
(liikunta ja musiikki) 
Erinaisiin tapahtumiin 
osallistuminen  
Asukkaiden 
tapaturmat 

 
Kansalaisopiston  
tuolijumpat 2 x  
viikossa ( ma,pe) 
Seurakunnan 
hartaus joka  
torstai. 
SamiSosterin 
järjestämä 
Muistelupiiri 1x 
viikossa Aspa-
talossa 
Musiikkipäivien 
aikana 1 konsertti 
Luppokodissa, 
Väärtipäiville 
osallistui muutama 
asukas. 
Asukkaille ei 
tapahtunut 
tapaturmia. 

 
Kulttuuritaustan 
huomioiminen 

 
Saamenkieliset asukkaat 
saavat omankielistä 
palvelua 

 
Saamenkielen kurssit 
henkilökunnalle 

 
Saamenkielen 
lyhytkurssit  
henkilökunnalle 
eivät toteutuneet.  
Sairaanhoitaja 
aloitti saamenkielen 
opiskelun (8 kk) 
elokuussa.  
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TALOUS Tavoitteet Mittarit Toteuma 

 
Talous pysyy 
tasapainossa laaditun 
budjetin puitteissa 

 
Vakinaisten työntekijöiden 
sijaisuudet täytetään 

 
Tilastot sairas 
poissaoloista. 
Sijaismäärärahat 
pysyvät raamissa  

 
Talousarvion 
toteuma ei 
pysynyt raamissa. 
Ylitystä tuli 
lähinnä 
vuosiloman 
ym.sijaisissa. 
Sairaslomat 
henkilökunnalla 
vähenivät.  

 

 

HENKILÖSTÖ Tavoitteet Mittarit Toteuma 

 
Työhön 
perehdyttäminen 

 
Perehdytystä kehitetään  

 
Perehdytyskansion 
päivittäminen 

 
Perehdytys 
kansiota on 
päivitetty. 

 
Ammattitaidon ylläpito 

 
Työssä kehittymistä ja 
ammattitaidon ylläpitoa 
tuetaan 

 
Koulutukset/ 
koulutussuunnitelmat 
Työnohjaus 

 
Työnohjaus 
toteutui. 
tammi-kesäkuun 
aikana 1x kk:ssa 
Hygienian koulutus 
päivä, lääke-lasku 
koulutus 

 
Työhyvinvointi 

 
Työhyvinvointia tuetaan 

 
Työhyvinvointi- 
suunnitelmat 

 
Työterveystarkastu
kset toteutuneet 
myös sijaisten 
osalta. 
Hk:n virkistyspäivä 
pidetty 
syyskuussa. 
Henkilökunnasta 6 
työntekijää  
osallistunut 
kansalaisopiston 
liikuntakursseille. 

 
Toimintakertomus   Luppokoti    v. 2016 

 

Henkilökunta  

1 vastaava hoitaja 

1 sairaanhoitaja (  elokuusta lähtien ollut saamenkielen opiskelussa päätoimisesti) 

 13 perus/lähihoitaa  

- 2 perushoitajaa ollut 50 % työssä ja 50 % eläkkeellä.  ( 1 kokoaikainen  

sijainen ) 

- 1perushoitajaa ollut Saami sosterin hanketyöntekijänä  syyskuun alusta  

lähtien.  ( sijainen ) 
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2 osastoapulaista 

3 lähihoitaja opiskelijaa ollut työharjoittelussa 

4 opiskelijaa ollut kesätöissä ( 1 kk/ opiskelija ) 

 

Hoitopäivät 

Pitkäaikaisten hoitopäivät olivat 5945 hoitopäivää / 2016 (  

Lyhytaikaisten hoitopäivät olivat 953  hoitopäivää / 2016 

Verrattuna edelliseen vuoteen pitkäaikaisten asukkaiden  hoitopäivät olivat vähentyneet 

553 hoitopäivällä. 

Lyhytaikaisten asukkaiden eli intervalli hoitopäivät olivat nousseet  145 hoitopäivällä. 

 

Toiminta 

Revontuliopiston tuolijumpat 2 x viikossa toimineet kevät ja syyslukukauden ajan. 

Kesäkuukausina ostettu yksityiseltä 1 jumppatunti / x viikossa. 

Seurakunnan hartaushetket noin 1 x viikossa 

Koululaiset ovat käyneet lukemassa asukkaille 

Erilaisia tapahtumia ollut pitkin vuotta mm. asukkaiden syntymäpäiväjuhlia , 

Musiikkipäivien konsertti  pääsiäislauantaina, grillikodassa makkaran- ja lätynpaistoa, 

vanhusten viikolla erilaisia pieniä tapahtumia, asukkaiden pikku joulujuhlat. 

Terveyskeskuksen lääkärin vastaanottoja n. 1x kk:ssa Luppokodilla 

 

Henkilökunnan koulutuksia 

Työnohjausta  6 x alkuvuosi  ( tammi-kesäkuu ),LKS:n hygieniahoitajan osastotunti, 

Paloharjoitus henkilökunnalle, Sote-selvitystä henkilökunnalle, Arviointi –ja 

ohjauskoulutusta henkilökunnalle, Lääkelaskukoulutus,  Saattohoitoseminaari Muoniossa, 

Defirilattorin käyttökoulutus, Muistisairauksista luentosarja 

 

Muuta toimintaa 

Työpaikkakokouksia  pidetty n. 1 x kuukaudessa, samoin pidetty muutama yhteinen 

kokous kotipalvelun henkilökunnan kanssa. 

Tarvittavia hoitopalveluita annettu on annettu Luppokodilta käsin Ounasmajoille, Aspaan ja 

Hetan Rantaan lähinnä öisin ja viikonloppuisin . Käyntejä yhteensä vuoden aikana 4266 

käyntiä. 

Turvapuhelimia oli vuoden lopussa käytössä  5 kpl. Hälytykset menevät suoraan omaisille, 

turvapuhelinkeskus lakkautettiin Luppokodilta uuden  hoitajakutsujärjestelmän myötä. 

 Hoitajakutsujärjestelmä  uusittiin Luppokodille, Ounasmajoille ja Aspaan 

Työhyvinvointisuunnitelma   ja koulutussuunnitelma  osin  toteutuneet. 

Omavalvontasuunnitelma käytössä. 

HaiPro –potilasturvallisuus ilmoitus otettiin käyttöön 

 

Talous  

Talousarvio toteutunut yli suunnitellun talousarvioraamin 

Talousarvion vuosikate 758,320 €  

 toteutuma                     1.059,641 €   

poikkeamasumma 301.321 €    käyttöaste 139,7 % 
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Ylitykset johtuneet  lähinnä henkilöstökuluista ( tilapäiset työsopimussuhteiset , 

vuosilomien , koulutuksien ym. sijaiset ) 

Sairaslomien sijaisuudet olivat vähentyneet. 

Sijaistarve on välttämätön vuosilomien aikana, ilta-ja yövuoroissa. Päivävuoroissa ei 

läheskään aina ole ollut sijaista. 

Ylitykset johtuvat lähinnä siitä , että annettuun raamiin piti perusturvassa päästä ja 

realistista talousarviota ei voitu tehdä.  

 

 

Luppokodin päivätoiminta   

 

Maanantai  Tuolijumppa klo  15.30-16.00 

 

Tiistai  Karaoketunti klo 14.00-15.00 

 

Keskiviikko  Muistipiiri Aspassa klo 12.30-14.30 

 

Torstai  Hartaus  klo 13.30-14.30 

 

Perjantai  Tuolijumppa klo 15.00-14.30 

 

Lisäksi ulkoilua sään ja asukkaiden voinnin mukaan. 

 

 

 

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN toteutuminen v. 2016 
Luppokoti 

 
1. Työterveyshuollon parantaminen 
     Tavoitteet    

 määräaikaiset tarkastukset 

 kuntoutuskurssit 

Mittarit  

 kaikilla työntekijöillä työterveystarkastukset ajan tasalla 

 kaikki vakinaiset työntekijät käyneet ainakin yhden kuntoutuskurssin 

Totetuma: 
Työterveyshuollon määräaikaistarkastukset saatu vakinaisilla työntekijöillä 
ajantasalle. 
laitoskuntoutuskurssin kävi 1 työntekijä,  terveyskeskuksen kuntoutuskurssin kävi 
1 työntekijä 

 
2. Fyysisen hyvinvoinnin lisääminen 
Tavoitteet 

 jokaisella työntekijällä mahdollisuus osallistua vähintään yhteen 
kansalaisopiston järjestämään liikuntakurssiin ( kunnan maksama) talven 
aikana 
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 fysioterapeutin ohjaus työtavoista/apuvälineiden käytöstä  

 
Mittarit 

 jokainen työntekijä on käynyt vähintään yhden liikuntakurssin tai osallistunut 
kuntosalille , uintiin tai muuhun kansalaisopiston järjestämään 
liikuntamuotoon 

 fysioterapeutti pitänyt ohjaustunnit työtavoista, apuvälineiden käytöstä , 
joihin jokainen työntekijä on osallistunut 

Toteuma: 
Kaikilla työntekijöillä ollut mahdollisuus käydä liikuntakursseja , työvuorot 
suunniteltu niin, 6 työntekijää käytti mahdollisuutta hyväksi 
Fysioterapeutti ohjasi  tunnin turnerin ( apuväline , seisomatuki ) käytöstä. 
 
3. Psyykkisen hyvinvoinnin lisääminen 
Tavoitteet 

 virkistyspäivä 1x vuodessa  

 työnohjaus 

 
Mittarit 

 virkistyspäivä pidetään joko keväällä tai syksyllä ja kaikilla työntekijöillä 
mahdollisuus osallistua 

 työnohjaus aloitetaan v. 2015 aikana 

Toteuma : 
Henkilökunnan virkistyspäivä pidetty syyskussa, johon kaikki työntekijät 
osallistuneet ( kävely Ounastunturissa Pyhällä kerolla ) 
Työnohjaus pidettiin tanmmikuusta-kesäkuuhun  6 kertaa. Kaikki työntekijät 
osallistuneet 
 
 
4. Johtaminen, perehdyttäminen ja osaamisen kehittäminen 
Tavoitteet 

 työpaikkapalaverit   säännölliseksi 

 perehdyttämiskansio  

 koulutussuunnitelma 

Mittarit 

 työpaikkapalaverit pidetään 2 x kuukaudessa 

 perehdyttämiskansion päivittäminen 

 koulutus suunnitelma laadittu 

Toteuma:  
Työpaikka palavereita pidetty vaihtelevasti n. 1x kk:ssa 
Perehdytyskansiota on päivitetty 
Koulutussuunnitelma ei täysin toteutunut. 
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TOIMINTAKESKUS HYRYLÄ  
 
Toimintakeskus 

Hyrylä  2016 

 Toiminta-ajatus: Kuntouttava ja 

toimintakykyä edistävä ja 

ylläpitävä, mielekäs päivä- ja 

työtoiminta kehitysvammaisille ja 

vammaisille asiakkaille. 

 

ASIAKAS TAVOITTEET MITTARIT TOTEUMA 

Asiakaslähtöisyys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peruskoululaisille 

tarvittaessa 

yhteistyössä koulun 

kanssa arkitaitojen 

valmennusta 

Yksilöllisesti 
tuotetut palvelut 
yhteistyössä 
asiakkaan kanssa 

Toimintapalaverit vähintään 4 
kertaa vuodessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppilaiden määrä 

Asiakastyytyväisyyskysely 
on purettu tammikuussa 
ja keskusteltu 
asiakkaiden kanssa 
kyselystä ja muutettu 
toimintaa sen mukaan. 
Toimintapalaverit pyritty 
pitämään kahvitauon 
yhteydessä asiakkaiden 
kanssa ja tiedotettu 
erilaisista toiminnoista 
Hyrylässä, myöskin 
kirjallisesti annettu tietoa 
kotiin. 
 
 
Hetan peruskoulusta 
koululainen käynyt 
kerran viikossa 
koulunkäyntiohjaajan 
kanssa kaksi tuntia 
kerrallaan. 

Asiakkaan 
toimintakyvyn 
edistäminen 

Vuonna 2016 
erityisesti omasta 
terveydestä ja 
ulkonäöstä 
huolehtimisen 
ohjaus 

Liikuntakerrat vuodessa Ohjattu puhtaiden 

vaatteiden käytössä ja 

käsihygieniassa. Pirjo 

Stoor on käynyt 

puhumassa hygieniasta.            

Keväällä suoritettu 

liikuntakertoja, mutta 

syksyllä heikonlaisesti.   

Jumpattu ja ajettu 

kuntopyörällä sekin on 

liikuntaa. Auli käynyt 

jumppauttamassa noin 

kerran viikossa ja Saija-

Maaretilta ostettu 

muutama kerta erilaista 
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liikuntaa. 

PROSESSI TAVOITTEET MITTARIT TOTEUMA 

Yhteistyö asiakkaan 
muiden tukijoiden 
kanssa 

Työskennellään 
asiakkaan 
omaisten, Aspa-
koti Riekonmarjan, 
kotipalvelun ja 
sosiaalitoimen 
vammaispalvelun 
kanssa niin, että 
asiakas saa 
tarvitsemansa tuen 

Palvelusuunnitelmien kattavuus 
Yhteistyöneuvottelut kertaa/vuosi 

Aspa-koti Riekonmarja 

sekä kotipalvelun kanssa 

on tehty yhteistyötä 

samojen asiakkaiden 

tiimoilta. 

Palvelusuunnitelmia on 

tehty yhteistyönä Annikki 

Kallioniemen kanssa. 

Työ - ja 

päivätoiminnan 

toteuttaminen 

Kokeillaan 

pienryhmissä 

työskentelyn 

lisäämistä 

levottomuuden 

vähentämiseksi. 

Nuorilla on 

avotyötoimintaa 

Avotyötoimintaan osallistuvat Pienryhmissä 

työskentelyä kokeiltu, 

hyväksi todettu, mutta 

kahdella ohjaajalla ei 

toimi. Keväällä useasti 

ollut kaksi ohjaajaa. 

Jokaiselle pyritty 

löytämään rauhallinen 

työskentelypaikka. 

Avotyötoimintaa viidellä 

asiakkaalla. 

TALOUS TAVOITTEET MITTARIT TOTEUMA 

Työtoiminta on 
kokonaistaloudellisesti 
järkevää 

Työ – ja 
päivätoiminta 
tukee asiakkaiden 
selviytymistä 
avopalveluilla 
paikkakunnalla 

Kehitysvammaisten laitoshoito ja 
palveluasuminen muualla kuin 
kotipaikkakunnalla 

 

HENKILÖSTÖ TAVOITTEET MITTARIT TOTEUMA 

Työhyvinvointi Henkilöstö kokee 
hallitsevansa 
työnsä, kokee työn 
mielenkiintoiseksi 
ja antoisaksi 

Työhyvinvointisuunnitelman 
toteuttaminen 

- työnohjauskerrat/vuosi 
- kunnan liikuntaedun 

käyttö/vuosi 

Työnohjausta ei ole ollut. 

Ei ole löytynyt sopivaa 

työnohjaajaa. Pyritään 

löytämään tälle alalle 
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- virkistyspäivän 
toteuttaminen 

 

sopiva työnohjaaja. 

Kunnan myöntämää 

liikuntaetua käytetty. 

Virkistyspäivä pidetty.  

Ammattitaito Ammattitaito 
kehittyy, uusiin 
haasteisiin 
vastaamiseen 
saadaan koulutusta 

Koulutuspäivät 

-sosiaalihuoltolain mukainen 
täydennyskoulutus päivät/vuosi 
-muu koulutuspäivät/vuosi 

Työ- ja 

Verkostoitumispäivät 

keväällä ja syksyllä 

Rovaniemellä. Jatkuu 

2017.   

Autismikoulutus 

Enontekiöllä. 

Edunvalvontakoulutus 

Kittilässä. 

Myötätuntokoulutus 

Rovaniemellä.  

Kädentaitomessut 

Tampere. 

 Tutustuminen Kittilän 

päivätoimintaan. 

Eritysoppilaiden 
työnharjoittelun ajaksi 
palkataan tarvittaessa 
avustaja 

Eritysoppilaan 
työharjoittelu 
edistää oppimista 

Yhteistyöneuvottelut koulun 
kanssa/vuosi 
Toteutuneet työharjoittelujaksot 

Koululainen on käynyt  

kerran viikossa 

koulunkäyntiohjaajan 

kanssa 

toimintakeskuksessa 

kaksi tuntia kerrallaan. 

 
 

Toimintakertomus 2016 

 

 

Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan kyvyt ja persoonallisuus huomioiden. Tuetaan 

asiakkaan voimavaroja fyysisen kuin psyykkisen ja sosiaalisen alueella. Ei tehdä puolesta vaan 

ohjataan ja annetaan neuvoja sekä kannustetaan. 

Tärkeintä on pitää asiakkaan omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä yllä. 

Onnistumisen iloa, itseluottamusta, oman elämän hallintaa, uusia elämyksiä, epäonnistumisia, 

oppimista, mielialan virkistymistä, sosiaalisuutta, yhteenkuuluvuuden tunteen sekä yleisesti 

elämänlaadun paranemista. 

 

Työtoiminta, ohjattu työtoiminta ja päivätoiminta. 

 

Työtoimintaan osallistui 1 asiakas 

Ohjattuun työtoimintaan osallistui 9 asiakasta 

Päivätoimintaan osallistui 4 asiakasta 
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Avotyötoimintaan osallistui 5 asiakasta 

 

Ohjatun työtoiminnan ja työtoiminnassa kävijöiden päivittäinen tai viikoittainen käyntiaika 

Hyrylässä määräytyy aina yksilöllisesti. Osa toimintaan osallistuvista asiakkaista työskenteli viitenä 

päivänä viikossa ja osa joka toinen päivä. Päivän pituus vaihteli kolmesta tunnista viiteen ja puoleen 

tuntiin päivässä. 

 

Hyrylässä teimme erilaisia käsitöitä ja tilaustöitä vuoden aikana, kudottiin mattoja ja poppanoita. 

Neulottiin sukkia, lapasia, rannekkeita, kaulahuiveja ja neulottiin katuharjoille villa-asusteet päälle.  

 

Pienimuotoisia puutöitä. 

 

Teimme erilaisia ristipistotöitä ja pujottelutöitä, joista ommeltiin tyynynpäällisiä, pannulappuja, 

laukkuja ym. 

 

Olemme aloittaneet uutena toimintamuotona teemaviikot, jolloin olemme työskennelleet sen viikon 

kokonaan teeman parissa esim. - lasi, - emali, - koru, -risu. 

 

Itsestä huolehtimisestä on keskusteltu. Esim. omasta hygieniasta, vaatteiden vaihdosta ym. 

 

Liikuntaa on pyritty pitämään yllä kävelemällä, jumpalla, kuntopyöräilemällä ym. Saija-Maaretilta 

olemme ostaneet muutaman liikuntakerran virkistysrahoilla.  

 

 

On laitettu kerran kuussa asiakkaiden kanssa ruokaa. Pullaa ja piirakoita pyrittiin leipomaan kerran 

viikossa keskiviikon pullapäivälle. 

 

Avotyötoiminnassa on jaettu postia johon kuului, kirjasto, keskuskeittiö, Luppokoti, Luovatupa ja 

lääkkeiden vieminen apteekista keskiviikkoisin Luppokodille. 

 

Pappi on käynyt pitämässä noin kaksi kertaa kuukaudessa hartaustilaisuuksia ja Auli Kynsijärvi  on  

jumppauttanut kerran viikossa. 

 

 

 

Toimintakeskus Hyrylä on osallistunut erilaisiin tempauksiin ja retkiin 

 

 

Olemme tehneet retkiä Sotkajärven lintutornille. 

Olemme käyneet Kittilässä karaoke-illassa ja joulujuhlassa ja sen oli järjestänyt Kittilän 

kehitysvammaisten tuki ry., Kehitysvammaisten tukiliitto ja raha-automaattiyhdistys. 

 

Olemme keväällä ostaneet kaksi kertaa Saija – Maaren Kanervalta erilaista liikuntaa. 

 

Outi ja Paavo Kurkela kävivät vierailulla. Outi lausui runoja ja Paavo näytti meille hienoja 

luontoaiheisia valokuvia. 

Festareilla olemme käyneet Kuivaniemellä katsomassa Frederikiä. Olimme yhteisellä linja-autolla 

Muoniolaisten, Kolarilaisten ja Kittiläläisten kanssa. 

Karaoketanssiaiset järjestimme ikäihmisille syksyllä pientä lipputuloa vastaan, Jarkko Leppäjärvi 

vastasi musiikista. 

Soveltavan liikunnan VAU - päivään olemme osallistuneet Enontekiöllä. 

Joulumyyjäiset olemme pitäneet joulukuussa joulukaraoken vauhdissa ja musiikista huolehti Jarkko 
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Leppäjärvi. 

 

  

Kävijämäärät:                    2016                    2015                   2014                                     

 

 

Ohjattu työtoiminta,              1101/ 411             902/195                1088/368 

kuuluu osana avotyö 

Työtoiminta                          44                         44                 40                                 

Päivätoiminta    284                       282                 202  

Ala-aste  

Koululainen                          19                         

Jatkokoulutus-                       0                           12                         47 

opiskelija 

Käyntikertoja yht. 

toimintakeskuksessa           1411                    1194                      1377                                       

   

Avotyö, jolloin asiakas 

työskenteli vain                                                                                               

avotyötoiminnassa              245                     213        Tätä lukua ei ole laskettu  

                                                                                                       käyntikertoihin 

                      

Avotyötoiminta                                                                                 

yhteensä     656                      408                       520     tähän lukuun laskettu  

                                                                                                                   kaikki avotyötoiminta 

                                                                                                                      

 

Ohjattu työtoiminta, johon kuuluu osana avotyötoiminta, asiakas teki toimintakeskuksesta käsin 

avotyötoimintaa, johon sisältyi postin jako ja siivous Aspa-koti Riekonmarjassa. 

Avotyötoiminta, jolloin asiakas työskenteli koko päivän avotyöpaikassa. Työpaikkoina oli Cafe 

Pulmunen ja päivähoito Hetassa ja Peltovuomassa. 

 

Päivätoimintaan osallistui kaksi asiakasta lyhennetyin päivin. Kaksi asiakasta oli perhehoitajan 

sairausloman ajan Hyrylässä päivätoiminnassa. Päivätoiminnan tarkoitus on antaa tukevaa ja 

sosiaalista vuorovaikutusta edistävää virikkeellistä toimintaa ja rytmittää arkea ja ylläpitää 

toimintakykyä. 

 

Asiakkaiden kanssa on kokeiltu pienryhmissä työskentelyä. Ohjaajilla ja avustajalla oli kullakin 

omat ryhmänsä ja asiakkailla omat paikkansa missä työskentelivät. Tämä kokeilu tehtiin 

levottomuuden vähentämiseksi. Työskentelyä jatkettiin näin hyvin tuloksin.  Kun kaksi ohjaajaa oli 

työssä, silloin ei onnistunut ryhmätyöskentely. Oli liian monta ohjattavaa ja silloin asiakkaan täytyy 

vain odottaa vuoroaan, että ohjaaja pystyy neuvomaan. 

 

Valaistusta on parannettu kaikissa työskentelytiloissa ja akustiikkalevyt laitettu kattoon 

ruokailutilassa. 

 

 

Asiakastyytyväisyyskyselystä keskusteltu asiakkaiden kanssa ja heidän toivomuksia on otettu 

huomioon työ- ja ohjatun työtoiminnan ja päivätoiminnan suunnittelussa. 
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Toimintakeskus Hyrylän henkilökunta 

 

 

Hyvinvointipäivän olemme viettäneet joulukuussa. 

 

Mirja Keskitalo on aloittanut oppisopimuskoulutuksen artesaani/ohjausala opinnot tammikuussa 

2015. Soile Kantolan jäädessä osa-aika- kuntoutustuelle  Mirja on tehnyt sen puutuvan tuntimäärän 

14tuntia viikossa. 

Avustaja Marja Harju on tehnyt 80% ja kolmena päivänä viikossa on tehnyt 20minuuttia 

ylimääräistä, korvaten Soile Kantolan lyhennyttyä työaikaa. 

 

Elokuusta - joulukuuhun asti meillä on ollut sairausloman tuuraaja kolmena päivänä viikossa. 

 

Työkokeiluun Hyrylään tullut henkilö siirtyi kotipalvelusta 1.8 alkaen joulukuun loppuun asti. 

 

Olemme pitäneet kuukauden ensimmäisen viikon maanantaina suunnittelupäivän ja asiakkaat ovat 

lähteneet kotia klo12.00 

Täysiaikainen ohjaaja Merja Korkalo vastasi päivä- ja työtoiminnan suunnittelusta ja 

toteutumisesta. Tarkasti laskut, maksoi työosuusrahan, teki kuukausittain tilityksen ja toimi 

henkilöhallinnon yhdyshenkilönä. Osallistui palvelusuunnitelmien tekemiseen Annikki 

Kallioniemen kanssa ja Annikin toimistokokouksiin. 

Lähihoitaja opiskelija on ollut kevättalvella harjoittelussa.  

 

Henkilökunta on osallistunut koulutuksiin mm. Työ- ja verkostoitumispäivät Rovaniemellä keväällä 

ja syksyllä.  Autismikoulutus Enontekiöllä, Myötätuntokoulutus Rovaniemellä, edunvalvonta 

koulutus Kittilässä. Kädentaitomessut Tampereella. 

 

Henkilökunta on käynyt tutustumassa Kittilän päivätoimintaan. 

 

Soile Kantola on osallistunut Rovaniemellä TYKY- kursseille. 

Annikki on pitänyt kehityskeskustelun kahden työntekijän kanssa. 

 

 

Aspa -  Riekonmarjan kanssa olemme pitäneet yhteisiä palavereja ja yhteistä toimintaa. Annikki 

Kallioniemen kanssa toimintakeskuksen suunnittelutunteja on pidetty  kolme kertaa. Kotipalvelun 

ja asiakkaiden omaisten kanssa on pidetty yhteyttä. 

 

Toimintakeskuksen yhteydessä on myymälä, jota olemme joutuneet pienentämään tiloiltaan, koska 

tarvitsemme asiakkaille työtiloja.   Cafe Pulmunen on myynyt tuotteitamme hyvällä menestyksellä. 
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7. KOTIPALVELU 
 
 

Perustehtävä / 

Toiminta-ajatus 

KOTIPALVELU 
KOTIPALVELU 
Kotipalvelu on asiakkaan voimvaroista lähtevää, toimintakykyä edistävää , kotona 
asumisen tukemista, huolenpitoa ja hoivaa. Asiakkaalle laaditaan ykilöllinen hoito-
ja palvelusuunnitelma. Kotipalvelusta peritään asiakasmaksu.  
 

Visio  Vanhusten avopalvelut tuotetaan taloudellisesti ja olevia resursseja tehokkaasti 
kohdentaen koti- ja palveluasumiseen. 

Kriittiset 
menestystekijät 
(Missä on onnistuttava) 

Tavoitteet 2016 Arviointikriteerit / 
mittarit 

Toteutuma 2016 

 asiakas Luotettava ja sujuva 
palvelu, jolla tuetaan 
asiakkaan kotona 
asumista yhteistyössä 
omaisten ja läheisten 
kanssa. Ulkoilussa ja 
liikunnassa myös 
avustetaan.    

Asiakastyytyväisyysky
sely  
 
Muu palaute 

Asiakastyytyväisyyskysely ei 
toteutunut. Muista 
palautekanavista saatua 
palautetta on käsitelty ja 
hyödynnetty toiminnan ja 
laadun kehittämiseen.  
 
 
 
 

prosessi/organisaatio Hetassa kaksi työntekijää 
aamulla ja yksi illalla 
 
 
Palveluasuntojen  
käyttöaste 100 %  
 
Tarkat kirjaukset 
kotipalvelun sisällöstä 
hallinnollisiin päätöksiin – 
asiakkaiden 
yhdenvertaisuus.  
 
 
Kotipalvelun tuottamassa 
perussiivouksessa lattian 
pyyhkiminen ja mattojen 
tuuletus kerran 
kuukaudessa . 
Siivouksen tuottaminen 
kotipalvelun keinoin 
viimesijaista.  
 
Palvelusuunnitelman 
laadinnassa omaiset 
läsnä, omaisille 
osoitetaan tehtävät , 
joista heidän toivotaan 
huolehtivan.  
 

Työvuoro suunnittelu 
 
 
 
 
 
 
Omaisten osuus 
palvelusuunnitelmissa 
suunnittelussa –  
omaisten/läheisten  
osuus kirjattu % 
palvelusuunnitelmista  

Tavoite henkilöstömitoitukselle 
on toteutunut 
työvuorosuunnittelussa.  
 
Palveluasuntojen käyttöaste 
100% on toteutunut. 
 
Hallinnollisiin päätöksiin on 
pyritty kirjaamaan tarkka 
kuvaus kotipalvelun sisällöstä, 
toteutuma-arvio 90%. 
 
 
 
Siivouspalvelun tuottaminen 
ulkopuolisen palveluntuottajan 
tai muun kun kotipalvelun 
toimesta on toteutunut 
veteraaneilla ja muutamalla 
asiakkaalla. 
 
 
 
Omaiset ovat olleet läsnä hoito- 
ja palvelusuunnitelmien 
laadinnassa aina kun se on 
ollut mahdollista. Omaisten 
osuudesta/tehtävistä on sovittu 
ja tehtävät on kirjattu 
suunnitelmiin.  
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henkilöstö 
 

Säännölliset 
työpaikkapalaverit ,  
 
työnohjaus, 
 
 
koulutukset 
 
”Muisti-Kasteeseen” 
osallistuminen.  
 
Luppokodin henkilöstön 
kanssa toimiva yhteistyö 
tukee työntekijöitä . 
 

työpaikkapalaveri 10 
kertaa vuodessa 
 
työohjaus  
 
 
 
 
 
 
 
Luppokodin 
henkilöstön kanssa 
tehty 
yhteistyösopimus ja 
sen toteutuminen 

Työpaikkapalaverit toteutuneet 
suunnitellusti 
 
Työnohjaus toteutunut keväällä 
6x ja jatkettu syksyllä 2x  
 
toteutunut osittain 
 
toteutunut 
 
 
Luppokodin kanssa on pidetty 
yhteisiä palavereja ja 
tarkennettu yhteisiä 
toimintoja/käytäntöjä suullisesti 
sekä kirjallisesti. 
 
 
 
 
 
 
 

talous talouden aktiivinen 
seuraaminen ja 
muutoksiin reagointi 
 
 
Tehokas työajan käyttö 
yhteissuunnittelulla  
 

talousarvion 
toteutuma  
 
 
yhteistoiminnallisen 
suunnittelun 
toteutuminen 

Tavoite saavutettu, vuosikate 
77% 
 
 
Toteutunut, säästöjä saatu 
 
 
 
Sairauslomat kotipalvelussa 
ovat vähentyneet vuonna 2016 
verrattuna vuoteen 2015 ja 
2014. 
 
 
 
 
 
 

 

Tarkempi kuvaus toimintakertomuksessa. 

Liitteet: 

Toimintakertomus 

 

 

KOTIPALVELUN TOIMINTAKERTOMUS V. 2016 

 

Kotipalvelun henkilöstö vuoden 2016 lopussa: 

Karesuvannon tiimi; toiminta-alueena Karesuvannosta Kilpisjärvelle ja Palojoensuuhun: 

kokoaikaisesti 1 kaksikielinen kodinhoitaja/lähihoitaja. Toisen Karesuvannon tiimin 

kodinhoitajan työpanos on siirretty Hetan tiimiin. Karesuvantoon on annettu resussiapua 

Hetasta tarpeen mukaan. 

 

Hetan tiimi; toiminta-alueena Hetta, Palojoki, Leppäjärvi, Palojärvi, Vuontisjärvi, 

Peltovuoma, Nunnanen, Ylikyrö alueella on 2 kodinhoitajaa, joista toinen 50% työajalla.   
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5 lähihoitajaa, 1 saamenkielinen kotiavustaja (veahkki), 1 saamenkielinen 

lähihoitaja/kotiavustaja ja sosiaaliohjaaja, yhteensä 11 työntekijää. 

 

Kodinhoitaja/lähihoitaja Karesuvannon alueella on tehnyt pääsääntöisesti päivätyötä 

(arkisin klo 8-16).  

Hetan alueen kodinhoitajat ovat tehneet 2- vuorotyötä seitsemänä päivänä viikossa.  

Vuoden 2016 aikana on asiakastarpeen ja työturvallisuuden perusteella lisätty iltavuoroon 

toinen työntekijä. Aamuvuorossa on viikko-ohjelman tarpeen mukaan ollut vähintään kaksi 

työntekijää, lähinnä viikonloppuisin. Saunapäivinä (ma ja to) on vähintään 3 työntekijää 

aamuvuorossa.  

 

Saamenkielinen lähihoitaja/kotiavustaja ja veahkki tekevät kotipalvelutyötä saamelaisten 

ikäihmisten kodeissa Ounasmajoilla, Hetanrannassa ja kylissä. 

 

Kotipalvelun asiakastyytyväisyyskysely ei toteutunut. Henkilöstön kanssa todettiin 

nykyisessä kyselylomakkeessa muutostarpeita, mutta uutta kyselyä ei ehditty 

toteuttamaan. Palautetta on saatu suullisesti ja kirjallisesti. Saatuja palautteita on käsitelty 

ja niiden pohjalta on kehitetty toimintoja sekä työn laatua. 

 

Sosiaaliohjaaja on tehnyt välitöntä asiakastyötä palvelutarpeen arviointikäynteinä koteihin 

sekä osallistumalla ajoittain työvuoroihin. Lisäksi sosiaaliohjaajalla on ollut 

asiakastapaamisia toimistolla. Puhelimitse tulee paljon yhteydenottoja ja s-postitse tulevat 

yhteydenotot ovat lisääntyneet. 

 

Kunnan ikäihmisten kotona asumista tuetaan yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti arvioiduilla 

sekä yhteisesti sovituilla palveluilla. Palvelutarpeen arvioinnit on kirjattu sosiaalitoimen 

ProConsona järjestelmään ja lähetetty asiakkaalle, omaiselle/omaisille sekä hoitoon 

osallistuvalle kotipalvelutiimille. Kirjaamisessa sekä hallinnollisissa päätöksissä on 

kiinnitetty huomiota kotipalveluavun/tukipalveluiden tarpeen ohella asiakkaan 

voimavaroihin, omaisten osallistumiseen, sosiaaliseen osallisuuteen sekä kuntouttavan 

työotteen kuvaamiseen. Kuntouttavassa työssä huomioidaan asiakkaan turvallisuuteen 

liittyvät seikat, mm. riittävät apuvälineet, ympäristön turvallisuus ja riittävä 

poikkihallinnollinen yhteistyö esim. teknisen toimen, kiinteistöhuollon, kotisairaanhoidon 

sekä fysioterapeutin kanssa. Palvelutarvetta arvioidaan moniammatillisesti 

mahdollisuuksien mukaan; läsnä asiakas, omainen/omaiset, kotisairaanhoito, kotipalvelu, 

sosiaalityöntekijä ym. 

 

Kaikille säännöllisen kotipalvelun asiakkaalle on nimetty omatyöntekijä. Omatyöntekijät 

perehtyvät tarkemmin asiakkaaseen ja hänen kokonaistilanteeseensa.  

 

Moniammatillinen SAS-tiimi (selvitä, arvioi, sijoita) on kokoontunut tarpeen mukaan 

terveysasemalla tai Luppokodissa.  

 

Kotipalvelussa on tarjottu saamenkielisiä ja saamenkulttuurisia palveluita tavoitteiden 

mukaisesti ympäri vuoden.  
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Ensimmäinen omavalvontasuunnitelma on laadittu 11/2014. Suunnitelmaa hyödynnetään 

vanhustenhuollon kehittämiseen ja laadun parantamiseen. Suunnitelmaa täydennetään 

työprosessien edetessä.  

 
Työhyvinvoinnin osalta suunnitelma toteutunut vuoden 2016 aikana seuraavasti:  
 
1. Työterveyshuollon parantaminen 
 
Tavoitteet 

 työterveyshuollon määräaikaiset tarkastukset 

 kuntoutuskurssit 

Mittarit 

 työterveyshuollon määräaikaiset tarkastukset ajan tasalle 

 kaikki työntekijät käyneet ainakin yhden kuntoutuskurssin 

Toteutunut 

 Lähes kaikki työntekijät ovat käyneet määräaikaistarkastuksessa. Kaikki vuonna 
2016 kotipalveluun rekrytoidut (3 henkilöä) työntekijät ovat käyneet 
työterveystarkastuksessa.  

 

 Pidempään kotipalvelussa työskennelleet työntekijät ovat käyneet kuntoutuskurssin 
aiempina vuosina. Kuntoutuskurssista on tiedotettu, mutta vuonna 2016 
kuntoutuskurssille ei osallistunut kotipalveluhenkilöstöä.  

2. Fyysisen hyvinvoinnin lisääminen 
 
Tavoitteet 

 selkäkoulu/ jumppatuokiot  

 apuvälineiden ohjaus 

  kaikilla työntekijöillä mahdollisuus osallistua  vähintään yhteen kansalaisopiston 
järjestämään liikuntakurssiin tai muuhun liikuntamuotoon ( kunnan maksama ) 

Mittarit 

 fysioterapeutti on pitänyt selkäkoulun/ jumppatuokion  5 x työpaikalla vuoden 
aikana, joihin jokainen työntekijä on voinut osallistua 

 fysioterapeutti ohjannut apuvälineiden käyttöä työpaikalla, Hetta ja Karessuvanto 

 jokainen työntekijä osallistunut johonkin kansalaisopiston järjestämään 
liikuntamuotoon. 

Toteutunut 

 fysioterapeutti on pitänyt selkäkoulua/jumppatuokioita Hetan ja Karesuvannon  
tiimeille sovitut 5 kertaa. Hetan tiimissä osallistuminen mahdollistunut osalle 
työntekijöistä kuitenkin niin, että jokainen on päässyt osallistumaan jonkun kerran.  
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 apuvälineohjausta on ollut mahdollisuus saada fysioterapeutilta. 
Työergonomiakoulutus tullaan toteuttamaan vuonna 2016 yhteistyössä 
kuntayhtymän kanssa. 

 

 työvuorosuunnittelussa on huomioitu toiveet kansalaisopiston liikuntatarjontaan 
osallistumiseen. 

3. Psyykkisen hyvinvoinnin lisääminen 
 
Tavoitteet 

 virkistyspäivä  1x vuodessa 

 työnohjaus 

Mittarit 

 virkistyspäivä 1 x vuodessa joko keväällä tai syksyllä, johon kaikilla työntekijöillä 
mahdollisuus osallistua 

 työnohjaus aloitetaan v. 2016 aikana 

Toteutunut 

 virkistyspäivä on toteutunut huhtikuussa 2016. Virkistyspäivänä työntekijät kävivät 
hiihtämässä, Jussantuvalla uimassa ja saunomassa. Virkistyspäivä päätettiin 
yhteiseen ruokailuun Jussantuvalla.  

 

 Työnohjaus toteutunut keväällä (tammi-kesäkuu) 6 kertaa ja jatkettu loppuvuonna, 
toteutui 2 kertaa 

 
4. Johtaminen, perehdyttäminen ja osaamisen kehittäminen 
 
Tavoitteet 

 työpaikkapalaverit säännölliseksi 

 perehdytyskansiot  

 koulutussuunnitelma 

Mittarit 

 työpaikkapalaverit 1 x kk  

 tehdään perehdytyskansiot  Hettaan ja Karesuvantoon 

 jokainen työntekijä osallistuu koulutukseen 5 päivää vuodessa, oman mielenkiinnon 
ja suuntautumisen mukaan 

Toteutunut 

 Työpaikka/tiimipalaverit ovat toteutuneet tavoitteen mukaisesti. 
 

 Työhön perehdyttämistä on kehitetty nimeämällä vastuuhenkilöitä sekä laatimalla ja 
päivittämällä perehdytyskansion ohjeita.  

 

 Vuoden 2016 aikana koulutukset ovat toteutuneet etäyhteydellä, kouluttaja paikan 
päällä tai työntekijät ovat matkustaneet koulutuspaikkakunnalle. 
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Pidemmät/koko päivän koulutukset vuonna 2016: 
 
2 työntekijää osallistui Muistiosaajakoulutukseen ja 1 työntekijä Parempaa 
elämää ja arkea muistisairaille ikäihmisille koulutukseen. Molemmat 
koulutuskokonaisuudet jakautuvat vuosille 2015-2016 ja niihin liittyi omaan 
työyhteisöön suunnattu kehittämistehtävä. 

 
Lisäksi kotipalveluhenkilöstö on osallistunut seuraaviin lyhyempiin 
koulutuksiin/valmennuksiin vaihtelevalla osallistujamäärällä: 
 
Saattohoitokoulutus 

Hätä-EA koulutus  

Hoitajakutsujärjestelmän koulutus  

Muistikoulutukset ja luennot 

Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät 

Työkalupakkikoulutus 

Autismin kirjo arjessa 

Näyttötutkintosuoritusten arvioijakoulutus 

Infektiokoulutus 

 

Muu työn kehittäminen ja osallistuminen/osallistaminen: 

Yhteispalavereja asiakasasioihin sekä yhteiseen kehittämiseen liittyen on pidetty 
kotisairaanhoidon, Luppokodin, järjestöjen sekä muiden hallintokuntien kanssa.  
 
Vanhusfoorumi on kokoontunut suunnitellusti 2xvuodessa kotipalvelun 
sosiaaliohjaajan koolle kutsumana.  
 
Kotipalvelun asiakkaille on järjestetty erilaisia tapahtumia, mm. yhteistyössä 
Aspan kanssa. Ounasmajojen asukkaat ovat osallistuneet Luppokodin erilaisiin 
tapahtumiin, ikäihmisten Virtapiiriin sekä SámiSosterin pitämään muistelupiiriin 
eri kylissä.  
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Tilastotietoa:  
 
Kotipalvelua vuonna 2016 saaneet kotitaloudet: 
 
suomenkieliset   
 
Lapsiperheet (0-17 v.)   0 
Muut  51   
------------------------------------------ 
Yht.                                    51            

 
saamenkieliset 
 
Lapsiperheet (0-17 v.)   0 
Muut  11   
----------------------------------------- 
Yht.                     11 
 
Toteutuneita käyntejä vuonna 2016 yhteensä 21 267 

 
Kodinhoitoapua lapsiperheisiin ei ole annettu vuonna 2016 (vuonna 2015 
kotitalouksia 4). Annettu kodinhoitoapu on toteutunut perhetyönä. 

 
Ounasmajat: 

 
Ounasmajojen käyttöastetavoite 100% on toteutunut. 
 
Talous: 
 
Toimintatuotot nousseet asiakasmaksujen tarkistuksen myötä.  
Henkilöstökulut alittuneet (käyttöaste 77,9%) pääosin eläkemaksujen 
ylibudjetoinnista, vakinaisten työntekijöiden palkkakuluista sekä 
henkilöstökorvauksista.  
Vuosikate alittunut 109 000€. Käyttöaste 77,0%. 
 
Henkilöstö: 

 
Sairauslomat kotipalvelussa ovat edelleen vähentyneet vuonna 2016 verrattuna 
vuoteen 2015 ja 2014. 
 
Sairauslomat  
v. 2014 työpäivät 391, kalenteripäivät 550,  
v. 2015 työpäivät 211, kalenteripäivät 289  
v. 2016 työpäivät 185, kalenteripäivät 249 
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8. KUTSUTAKSILIIKENNE 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. OMAISHOIDONTUKI 

 

Omaishoidontuen tavoitteena on mahdollistaa hoidettavan kotona asuminen ja siellä 

annettava hoiva, hoito ja kuntoutus. Omaishoidontukea on myönnetty pääasiassa 

henkilöille, joiden mahdollista siirtymistä ympärivuorokautiseen hoitoon asumis- tai 

laitosyksikköön on voitu siirtää omaishoidon tuen avulla sekä lapsille, joilla 

omaishoidontuen myöntämisessä on huomioidu vammaisuuden tuottamat haitat ja hoidon 

ja huolenpidon tarve ja sitovuus sekä kotona että kodin ulkopuolella. 

Omaishoidontuessa hoitoisuutta on arvioitu RAVA-toimintakykymittarilla ja Omaishoitajat 

ja läheiset-liiton toimintakykymittarilla. Rava-mittaria voi käyttää vain yli 65-vuotiaiden 

toimintakyvyn arvioinnissa. Omaishoitajaliiton mittari kartoittaa toimintakykyä laajemmalti 

huomioiden kokonaistilanteen ja hoidon sitovuuden sekä omaishoitajan tilanteen ja tuen 

tarpeen ja se soveltuu eri ikäisille hoidettaville.  

Vuoden 2016 lopussa omaishoidontuen piirissä oli 32 hoidettavaa. 

Omaishoidontuki on luokiteltu neliportaiseksi.  Alimman valvotun hoito luokan mukaiseen 

ryhmään kuului vuonna 2016  15 hoidettavaa, keskimmäiseen tehostetun hoidon 
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mukaiseen ryhmään kuului 15  hoidettavaa ja 2 hoidettavaa oli täysin autettavan runsaasti 

jatkuvaa hoitoa tarvitsevien ryhmässä. Siirtymävaiheen hoitopalkkiota ei ole maksettu 

vuonna 2016 lainkaan. Omaishoidontukea ei pystytty määräahojen puitteissa vuonna 2016 

myöntämään kaikille hoitoisuuden puolesta kriteerit täyttäville hoidettaville. Kielteisen 

päätöksen saaneille tarjottiin muita palveluja. 

 

 

 

Hoidettavien ikäjakauma vuoden 2016 lopussa oli seuraava: 

0-17 v 18-64 v 65-74 v 75-79 v 80-84 v yli 85 v 

7 henk. 4 henk. 4 henk. 1 henk. 4 henk. 12 henk. 

 

Omaishoitajista 11 oli yli 65-vuotiaita. 

 

 

 

10. METTÄTERAPIA 

 

Saamenkielinen sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi on vetänyt päihdehuollon 
avokuntoutuksena ryhmämuotoista mettäterapiaa, joka on ammatillisesti ohjattua, 
sosiaalisesti kuntouttavaa, pienryhmätoimintaa päihdetoipujille. Toiminta tapahtuu 
luonnossa ja se rakentuu paikallisten olosuhteiden ja kulttuuristen erityispiirteiden pohjalle.  
”Mettäterapia ” on toteutettu yhteistyössä Sámi Soster ry.:n kanssa.  
Mettäterapiatoiminnan piirissä on ollut vuoden 2016  aikana yhteensä  7 henkilöä. Vuoden 
aikana on pidetty kolme leiriä ja kaksi kertaa vuodessa on järjestetty ammatillisesti 
ohjattuja, toiminnallisia jatkoryhmätapaamisia, kuten päivä- tai yöretkiä, joka tukevat 
asiakkaiden toipumisprosessia ja toimivat kannustimena. Työntekijät ovat pitäneen 2 
kehittämispäivää vuoden aikana, toiseen kehittämispäivään on osallistunut myös Inarin 
kunnan sosiaalitoimi, joka on mukana Mettäterapiatyössä Inarissa.  

Saavutetut tulokset ovat hyviä, toiminta on tukenut asiakkaiden vertaistuen vahvistumista 
ja luonut uusyhteisöllisyyttä.  Asiakkaiden alkoholinkäyttö on vähentynyt tai he ovat 
kokonaan lopettaneet alkoholin käytön ja heidän elämäntilanteensa on kohentunut. Kaikki 
toimintaan osallistuneet ovat heiltä kerätyn palautteen mukaan kokeneet hyvinvointinsa 
lisääntyneen.  
 

 

11. TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN RYHMÄ 

 

Kunnanhallituksen asettama terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmä kokoontui 

vuonna 2016  kaksi kertaa.  Ryhmän puheenjohtajana toimi  perusturvajohtaja Annikki 

Kallioniemi.  

Ryhmä  järjesti v. 2016   ehkäisevän päihdetyön viikolla kaksi kiinnostuneille avointa 

kokousta: ”tupakkikokous” ja mielenterveyden vahvistamista koskevan seminaarin.  

V. 2017 työskentelyn  painopistealueiksi päätettiin: Ravinto ja painonhallinta sekä  

tupakoimattomuus.  
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12. VANHUSNEUVOSTO 

 

Kunnanhallituksen asettama vanhusneuvosto kokoontui vuonna 2016 kaksi kertaa.  

Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimi Onni Niemelä ja varapuheenjohtajana Ulla-Maija 

Syväjärvi. Sihteerinä toimi  perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi.  Vanhusneuvosto mm.  

antoi evästystä kunnan talous-ja toimintasuunnitelman valmisteluun .  Opinnäytetyönä 

tehty kyselytutkimus  sivukylien ikäihmisten asumista koskevista toiveista valmistui v. 2016 

.  

 
 
 
 

13.  PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2016 
 

          
kokouksia 8 

käsiteltyjä 
asioita  115 

      

          

 
19.1. 29.2. 19.4. 8.6. 16.8. 13.9. 25.10. 29.11. kertoja 

Palojärvi Leena pj. x x x x x x x x 8 

Outi Kurkela vpj. x x x x x x x x 8 

Alamattila Jaakko x x x x x x x   7 

Alatalo Artturi               x 1 

Heikkilä Lydia          x     x 2 

Keinovaara Ulla x x x x x x x x 8 

Mäkitalo Ari x x x x x x x   7 

Kimmel Miliza vj.   x x x     x   4 

Sari Keskitalo khall phj                 0 

Tonteri Antti khall 
edustaja                 0 

Rantapelkonen Jari 
kunnanjohtaja                 0 

                 
          
  

       

                
 


