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PERUSTURVA 

 

1. YLEISTÄ 

 

1.1. Perusturvajohtajan katsaus 

Vuosi 2017  oli sosiaalitoimelle taas hyvin  vaativa ja työntäyteinen.   Sosiaalipalvelut 

onnistuttiin tuottamaan kuitenkin kohtuullisen hyvin ja asiat pääosin  käsittelemään lain 

säätämissä määräajoissa.  Kunnan hallintouudistukseen suunnitteluun osallistuttiin ja 

uuden hallintosäännön  mukaista työskentelyä alettiin opetella  kesästä 2017 alkaen. 

Kotipalvelussa asiakkaan  asiakkaiden palvelutarve on kasvanut ja heidän tarvitsemansa  

palvelun ja hoivan laadun taso tullut  aina vain vaativammaksi. Kotipalvelun henkilöstö on 

hienosti  selviytynyt entistäkin vaativammaksi muuttuneesta työstään.  Luppokodin  

pitkäaikaisen laitoshoidon paikkamäärää alennettiin ja lyhytaikaispaikkojen määrää lisättiin 

vuoden 2017 alusta;  pitkäaikaiseen laitoshoitoon voitiin ottaa 16 ja lyhytaikaiseen hoitoon 

kolme.  Pitkäaikaispaikkojen vähentäminen yhdellä johtui vähentyneestä kysynnästä ja 

lyhytaikaispaikkojen lisääminen johtui siitä että kotona hoidetaan omaishoidon ja /tai 

kotipalvelun turvin entistä enemmän paljon apua tarvitsevia ikäihmisiä, joiden kotona 

asumista tukee lyhytaikainen vuorotteluhoito. 

 

 Toimeentulotuen siirto ei, vastoin odotuksia,   vähentänyt asiakastyön määrää 

sosiaalitoimessa.    Osa toimeentulotuen saajista tarvitsi edelleen sosiaalityötä  tilanteensa 

korjaamiseen.  Alkuvuonna  jouduttiin käyttämään aikaa asiakkaiden  avustamiseen  Kelan 

alkuvaikeuksiin liittyvien kohtuuttomuuksien selvittelyssä. Asiakkaiden määrä lisääntyi 

lastensuojelussa , vammaispalveluissa ja työttömien palveluissa jonkin verran.    

Maakuntahallinnon valmisteluun liittyvissä  kehittämishankkeissa  mm. Toimiva kotihoito 

Lappiin,  ja Lapsiperheiden palvelujen muutoshanke ,  tehtiin työtä.   . Diakonia-

ammattikorkeakoulun  hallinnoimassa ”Yhdessä toimien  -hyvinvointia ja osallisuutta 

saamelaisalueelle hanketta toteutettiin keväästä 2017 alkaen.  

 

Perusterveydenhuollon siirtämiseen Lapin sairaanhoitopiirille  liittyviin toimiin osallistuttiin.  

Kunnan hyvinvoinkertomus ja kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä 

kuuluivat vielä 2017 sosiaalitoimen vastuulle.   

Talousarvio ylittyi. Erikoissairaanhoidon menot  lisääntyivä edellisestä vuodesta lähes 

200 000 € . Sosiaalipalvelu menojen lisäys ei vaikuttanut erikoissairaanhoitomenoja 

hillitsevästi.  Ikäihmisten hoiva-asuminen järjestettiin pääosin Luppokodin ja kotipalvelun 

toimesta jolloin Muonion vuodeosaston käyttö väheni entisestään, mikä johti 

perusterveydenhuollon menojen alentumiseen.   

 

Annikki Kallioniemi 
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1.2. Sosiaaliasiamiespalvelut 

 

Kunta hankki Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista edellyttämät 

sosiaaliasiamiehen palvelut Merikratos Oy:ltä ostopalveluna.  

1.3. Sosiaalipäivystys 

Virka-aikainen päivysty järjestettiin omin voimin siten että jompikumpi sosiaalityöntekijä oli 

aina valmiudessa reagoida mahdollisiiin hätäkeskuksen yhteydenottoihin. Vuoden aikana 

yhteydenottoja tuli muutama.   

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys hoidettiin yhteistyössä Pello, Kolarin, Kittilän ja Muonion 

kuntien kanssa.  Etupäivystys ostettiin Lapin ensi- ja turvakoti ry:ltä ja takapäivystäjän 

toimivat kuntien sosiaalityöntekijät kuntien asukasluvun suhteessa. Enontekiö 

takapäivystää vuodessa viisi viikkoa.  

 

2. LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT, PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT  

2.1. Lastensuojelu  

Lastensuojeluilmoitusten määrä lähes kaksinkertaistui. Kaikkiaan sosiaalitoimelle tehtiin v. 

2017 20 lastensuojeluilmoitusta  19 lasta koskien.  Lastensuojelulain mukaisessa 

asiakkuudessa v. 2017 oli alle 10 lasta, jotka kaikki olivat avohuollon tukitoimien piirissä.   

Lapsen  asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä toimi Annikki Kallioniemi ja 

lastensuojelun johtavana sosiaalityöntekijänä toimi Anne-Maria Näkkäläjärvi. 

2.2. Perheoikeudelliset palvelut 

Isyyden  vahvistamisia oli vuoden aikana 9.  Elatusopimuksia ja sopimuksia lapsen 

huollosta ja tapaamisoikeudesta vahvistettiin 13 lapsen osalta.  Lisäksi annettiin 

sopimuksia ja isyyden vahvistamisia koskien virka-apua muille kunnille. Lastenvalvojana 

toimi Annikki Kallioniemi, varahenkilö Anne-Maria Näkkäläjärvi.  

 

Sosiaalihuoltolain nojalla myönnettiin  tukitoimia muutamalle lapsiperheelle;  kotipalvelun 

tuottamaa perhetyötä, tukiperhetoimintaa ja taloudellista tukea lasten harrastuksiin. 

 

3. TYÖIKÄISTEN PALVELUT 

3.1. Työttömien palvelut 

Pitkäaikaistyöttömien ja pitkään työttömän olleiden nuorten työelämään osallistumista 

tuettiin yhdessä asiakkaiden ja työvoimatoimiston virkailijoiden kanssa tehdyillä 

aktivointisuunnitelmilla. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestettiin vuoden aikana 13 henkilölle 

kunnan toimipisteissa ja yhteistyössä yhdistysten ja yhteisöjen kanssa.  Palkkatuella 

palkattiin muutamia  henkilöitä eri pituisiin työjaksoihin kunnan toimipisteisiin.   
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Kunta maksaa 50 % yli 300 päivää työmarkkinatukea saavien työmarkkinatuesta 

Kansaneläkelaitokselle laskun perusteella. Yli 1000 päivää työmarkkinatukea saavien 

työmarkkinatuesta kunnan osuus on 70 % . Vuonna 2017 kunnan maksuosuus 

työmarkkinatuesta  oli 106 000 €, kun maksuosuus v. 2016 oli 104 000€.  

Sosiaalitoimi osallistui myös työllistämistä edistävään monialaiseen palveluun.  Palvelussa 

työ-ja elinkeinotoimisto,  terveydenhuolto, Kansaneläkelaitos ja sosiaalitoimi arvioivat 

monialaista palvelua tarvitsevien työttömien palvelutarpeet ja vastaavat 

tarkoituksenmukaisista palvelukokonaisuuksista. Monialaisella palvelulla pyritään 

tukemaan työttömiä joilla on esimerkiksi terveydellisiä pulmia. 

Työttömien palveluihin osallistuivat sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi ja 

perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi.  

 

3.2. Nuorten työpaja 

Sosiaalitoimi vastaa 1.1.2017 alkaen Nuorisolain mukaisesta nuorten työpajatoiminnasta. 

Nuorten työpaja järjestää valmennusta Luontokeskuksessa sijaitsevassa Cafe 

Pulmusessa.  Nuoria on myös ollut avotyötoiminnassa kunnan eri työpisteissä. Työhön 

valmentaja on toiminut määräaikaisessa työsuhteessa työhön valmentajan 

erikoisammattitutkinnon suorittanut Tanja Elsanen.  Nuorten palvelutarpeen kartoitukseen 

ja tarvittavien sosiaalipalvelujen järjestämiseen on osallistunut sosiaalityöntekijä Anne-

Maria Näkkäläjärvi.  

Valmennukseen osallistui v. 2017 kaikkiaan  6 alle 29-vuotiasta.   

Nuorten työpajatoimintaan  saatiin valtionavustusta aluehallintoviranomaiselta 30 000 €.  

Nuorten työpajan johtokuntana toimi kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmä.  

 

3.3.Yhdessä toimien  - osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia 

saamelaisalueelle. ESR-hanke aj 1.5.2017- 31.8.2019.  

Enontekiön sosiaalitoimi osallistuu  osatoteuttajana Diakonia ammattikorkeakoulun 

hallinnoimaan hankkeeseen   jossa pyritään kehittämään paikkakunnan toimijoiden 

nuorten ja työikäisten hyvinvointia koskevaa yhteistyötä ja  sekä kehittämään vaikuttavia 

työmuotoja hyvinvoinnin edistämiseen ja syrjäytymisen estämiseen.  Enontekiön kunnassa 

toimii hanketyöntekijänä diakoni-sosionomi Jenni Tapionlinna   

 

3.4. Talous-ja velkaneuvonta 
 

Enontekiön kunnassa talous- ja velkaneuvonnasta vastaa  saamenkielinen 
sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi. Velkaneuvontaan käytettävä työaika oli vuonna 
2017  oli 3,5  pv/kk ja Talous- ja velkaneuvontaan sisältyi mm. ohjausta, talousneuvontaa 
ja  avustamista vapaaehtoisten velkajärjestelyjen  laatimisessa, avustamista ulosoton 
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kanssa asioinnissa ja  lakisääteiseen velkajärjestelyyn hakeutumisessa, neuvottelua 
velkojien kanssa  sekä ennaltaehkäisevää talousneuvontaa ja  tiedottamista. 
 
 

4. VAMMAISPALVELUT  

4.1. Vammaispalvelut ja kehitysvammaisten erityishuolto 

Vammaispalvelulain nojalla myönnettiin alle 10 henkilölle  henkilökohtaisiin 

palvelusuunnitelmiin perustuen  palveluasumista , henkilökohtaista apua , päivätoimintaa 

,apuvälineitä ja kuntoutusohjausta. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja 

järjestettiin 15 henkilölle joista lähes puolet oli vanhuuseläkeiässä.   

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta nojalla järjestettiin  palveluasumista, ja päivä-ja 

työtoimintaa sekä kuntoutus- ja tutkimus palveluja. Kaikkiaan Laki kehitysvammaisten 

erityishuollon piirissä oli v. 2017 21 kuntalaista.  

Asumispalveluja ostettiin mm. Aspa Palvelut Oy:ltä, jonka asumisyksikössä ASPA-koti 

Riekonmarjassa on kaikkiaan 7 asuntoa. ASPA-koti Riekonmarja tuotti myös  palveluja 

muutamalle sateliittiasiakkaalle jotka asuvat omissa kodeissaan.  Asumispalveluja ostettiin 

myös muilta yksityisiltä palvelun tuottajilta.  

Työ-ja päivätoimintaa järjesti Toimintakeskus Hyrylä ja sitä ostettiin myös muutamalle 

henkilölle muilta palveluntuottajilta.  

Vammaispalveluista ja Laki kehitysvammaisten erityispalveluista vastasi Annikki 

Kallioniemi. 

 

 

4.2. Toimintakeskus Hyrylän toimintakertomus 2017 
 
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 ja 
sitä edistävää toimintaa. 
Onnistumisen iloa, itseluottamusta, oman elämän hallintaa, uusia elämyksiä, 
epäonnistumisia, oppimista, mielialan virkistymistä, sosiaalisuutta, yhteenkuuluvuuden 
tunteen sekä yleisesti elämänlaadun paranemista ja arjen rytmin ylläpitämistä. 
 
Ohjattu työtoiminta ja päivätoiminta. 
 
Ohjattu työtoiminta johon sisältyi avotyötoiminta ja siihen osallistui 10 asiakasta. 
Päivätoimintaan osallistui 1 asiakas. 
Koululainen 1 
 
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. 
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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, kahvipusseista laukkuja ja koreja. 
 
Olemme pitäneet  teemaviikkoja, jolloin olemme työskennelleet muutaman päivän 
kokonaan teeman parissa esim. saippua - lasi, - emali, - koru ja risutyö. Erilaisista 
papereistä pyöritelty rullia ja niitä liimattu isoon tauluun, taulun nimeksi tuli PUTOUS   ja se 
oli kunnantoimistolla näyttelyssä. Vanhoista kirjojen sivuista on tehty enkeleitä ja 
paperikukkia. Romutaidetta tehtiin pois heitetyistä romuista. 
 
Asiakkaiden syntymäpäiviä on vietetty Hyrylässä melkein joka kuukausi. 
 
Uutena työskentelymuotona on aloitettu TYÖPPÄRI eli työpiiri, joka toimii kerran 
kuukaudessa. Asiakkaat saavat päästää silloin luovuutensa valloilleen. On tehty 
akvarellimaalauksia teippitekniikalla, itsestä maalattu oma kuva kasvoista, lapas- ja 
pipomalleja maalattu paperille sekä harjoiteltu näytelmää ” TOSITARKOITUKSELLA ”  joka 
esitettiin joulumyyjäisissä.  
 
 
 
Liikuntaa on pyritty pitämään yllä kävelemällä ulkona, jumpalla, kuntopyöräilyllä sekä 
fysioterapeutti kävi antamassa Kelan myöntämää kuntoutusta eri asiakkaille. Auli 
Kynsijärvi on käynyt jumppauttamassa kerran viikossa. 
 
 
On laitettu kerran kuussa asiakkaiden kanssa ruokaa. Asiakas on saanut itse päättää mitä 
ruokaa laitetaan ja saanut itse osallistua myöskin ruoan tekemiseen. Pullaa ja piirakoita 
pyrittiin leipomaan kerran viikossa keskiviikon pullapäivälle. 
 
Avotyötoiminnassa on jaettu postia kunnan toimipaikkoihin johon kuului, keskuskeittiö, 
Luppokoti, Luovatupa ja lääkkeiden vieminen apteekista keskiviikkoisin Luppokodille. 
Päiväkoti Riekossa on hoidettu lapsia ja Cafe Pulmusessa on tehty ruokaa, leivottu pullaa 
ja piirakoita. 
 
Pappi on käynyt pitämässä hartaustilaisuuksia ja Revontuliopistosta on käyty pitämässä 
musiikkipiiriä joka toinen viikko yksi tunti kerrallaan. 
 
Toimintakeskus Hyrylä on osallistunut erilaisiin tempauksiin ja retkiin 
 
Hyrylän olympialaisia on pidetty kesäkuussa koulun liikuntakentällä. 
Festareilla olemme käyneet Kuivaniemellä katsomassa Arttu Viskaria. Olimme yhteisellä 
linja-autolla Muonio - ja Kolarilaisten kanssa. 
 
Pallaspäivillä Pallaksella olemme käyneet syyskuussa myymässä tuotteitamme. 
Teatterissa Rovaniemellä  kävimme katsomassa Joulutarinaa ja samalla kävimme 
jouluostoksilla. 
Joulumyyjäiset olemme pitäneet joulukuussa joulukaraoken vauhdissa ja musiikista 
huolehti Jarkko Leppäjärvi. 
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Kävijämäärät:             2017                2016                                                         
                 
 
Ohjattu työtoiminta,          1150/ 364  1101/ 411                              
kuuluu osana avotyö 
Työtoiminta                         32  44                                                                              
Päivätoiminta   193   284                                          
 
Koululainen                          12     19                         
                                                                           
Käyntikertoja yht. 
toimintakeskuksessa          1387   1411                                                                                 
   
Avotyö, jolloin asiakas 
työskenteli vain                                                                                               
avotyötoiminnassa              234                         245 Tätä lukua ei ole laskettu  
                                                                                               käyntikertoihin 
                      
Avotyötoiminta 
yhteensä                               598                               656  Tähän lukuun laskettu                 
Päiväkoti Riekko,                                kaikki avotyötoiminta 
Cafe Pulmunen,  jaettu postia 
kunnan toimipaikkoihin ja  
siivous Aspa-koti Riekonmarjassa 
                                                                                                                                             
Päivätoiminnan luku on pienempi, koska kaksi asiakasta ei ole käynyt enää lomilla 
Enontekiöllä.                                                                             
 
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 päiväkoti Riekko Hetassa. 
 
Päivätoimintaan osallistui yksi asiakas lyhennetyin päivin. Päivätoiminnan tarkoitus on 
antaa tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää virikkeellistä toimintaa ja rytmittää 
arkea ja ylläpitää toimintakykyä. 
 
Asiakkaiden kanssa on työskennelty pienryhmissä. Ohjaajilla ja avustajalla oli kullakin 
omat ryhmänsä ja asiakkailla omat työskentelypaikkansa. Tämä työskentely on todettu 
hyväksi levottomuuden vähentämiseksi. Kun kaksi ohjaajaa oli vain työssä, silloin ei 
onnistunut ryhmätyöskentely. Oli liian monta ohjattavaa kerrallaan. 
 
 
 
Hyrylässä työskenteli kaksi ohjaaja ja avustaja. Avustajan teki 85% työaikaa, yksi ohjaaja 
100% ja toinen ohjaaja 90% työaikaa ja 10% vammaispalvelussa. Hyvinvointipäivän 
olemme viettäneet elokuussa. Avustaja on ollut TYKY- kurssilla keväällä kolme viikkoa. 
 
 
Olemme pitäneet joka toisella viikolla  maanantain suunnittelupäivänä ja asiakkaat ovat 
lähteneet silloin kotia  klo12.00. Ohjaaja Merja Korkalo vastasi päivä- ja työtoiminnan 
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suunnittelusta ja toteutumisesta. Tarkasti laskut, maksoi työosuusrahan, teki kuukausittain 
tilityksen ja toimi henkilöhallinnon yhdyshenkilönä. Osallistui palvelusuunnitelmien 
tekemiseen Annikki Kallioniemen kanssa ja Annikin toimistokokouksiin. 
Kaksi lähihoitaja opiskelijaa on ollut kevättalvella työharjoittelussa ja yksi syksyllä.  
 
Henkilökunta on osallistunut koulutuksiin mm. Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden 
toteutuminen ja vahvistaminen  kesällä 2016 voimaan tulleiden muutosten arviointi 
erityishuollossa. Omavalvontakoulutus. Lapinaluehallintoviraston ja kehitysvammaisten 
tukiliiton järjestämä kehitysvammahuollon yhteistyöpäivä. Kädentaitomessut Tampere. 
 
Annikki on pitänyt kehityskeskustelun kahden työntekijän kanssa. 
 
 
Aspa -  Riekonmarjan kanssa olemme pitäneet yhteisiä palavereja. Annikki Kallioniemen 
kanssa toimintakeskuksen suunnittelutunteja on pidetty  kaksi 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.  
 
Merja Korkalo  
 
 
Toimintakeskus 

Hyrylä  2017 

 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  
 
 
 
 
 
 
Oppilaiden määrä 

Toimintapalaverit on 
pyritty pitämään 
kahvitauon yhteydessä 
asiakkaiden kanssa ja 
tiedotettu erilaisista 
toiminnoista Hyrylässä ja 
kirjallisesti annettu tietoa 
kotiin. 
 
 
Hetan peruskoulusta on 
koululainen käynyt 
kerran viikossa 
koulunkäyntiohjaajan 
kanssa noin kaksi tuntia 
kerrallaan. 
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Asiakkaan 
toimintakyvyn 
edistäminen 

Vuonna 2017 
erityisesti omasta 
terveydestä ja 
ulkonäöstä 
huolehtimisen 
ohjaus 

Liikuntakerrat vuodessa On ohjattu puhtaiden 

vaatteiden käytössä ja 

käsihygieniassa. 

Ohjaajana on toiminut 

lähihoitaja opiskelija.            

Keväällä on suoritettu 

liikuntakertoja enemmän, 

mutta syksyllä 

heikonlaisesti.   Jumpattu 

ja ajettu kuntopyörällä 

sekin on liikuntaa.  Auli 

on käynyt 

jumppauttamassa noin 

kerran viikossa.  

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 jatkettu, 

hyväksi todettu, mutta 

kahdella ohjaajalla ei 

toimi.  Jokaiselle on 

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 

Kuntoutusjaksot 

Kolpeneella 

HENKILÖSTÖ TAVOITTEET MITTARIT TOTEUMA 

Työhyvinvointi Henkilöstö kokee 
hallitsevansa 
työnsä, kokee työn 
mielenkiintoiseksi 

Työhyvinvointisuunnitelman 
toteuttaminen 

- työnohjauskerrat/vuosi 
- kunnan liikuntaedun 

Työnohjausta ei ole ollut. 

Ei ole löytynyt sopivaa 

työnohjaajaa. Pyritään 
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ja antoisaksi käyttö/vuosi 
- virkistyspäivän 

toteuttaminen 

 

löytämään tälle alalle 

sopiva työnohjaaja. 

Kunnan myöntämää 

liikuntaetua käytetty. 

Virkistyspäivä pidetty.  

Avustaja ollut TYKY- 

kurssilla kolme viikkoa. 

Ammattitaito Ammattitaito 
kehittyy, uusiin 
haasteisiin 
vastaamiseen 
saadaan koulutusta 

Koulutuspäivät 

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

Kehitysvammaisten 

itsemääräämisoikeuden 

toteutuminen ja 

vahvistaminen kesällä 

2016 voimaan tulleiden 

muutosten arviointi 

erityshuollossa. 

Omavalvontakoulutus 

Lapinaluehallintoviraston 

ja kehitysvammaisten 

tukiliiton järjestämä 

kehitysvammahuollon 

yhteistyöpäivä.  

Kädentaitomessut 

Tampere. 

On käyty tutustumassa 

Muonion 

päivätoimintaan. 

Eritysoppilaiden 
työnharjoittelun ajaksi 
palkataan tarvittaessa 
avustaja 

Eritysoppilaan 
työharjoittelu 
edistää oppimista 

Yhteistyöneuvottelut koulun 
kanssa/vuosi 
Toteutuneet työharjoittelujaksot 
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5. IÄKKÄIDEN PALVELUT 

 

Vuonna 2017 Enontekiöllä asui  

Sukupuolet yhteensä 

65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90- 

194  107 85  44   32  14  

 

eli yhteensä 476 vanhuseläkeikäistä , joista 175 yli 75 vuotiasta.  

 

5.1. 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 201 7 lopussa omaishoidontuen piirissä oli 34 hoidettavaa, alle 65 vuotiaita heistä 

oli 12.  

 

 

5.2 Kotipalvelu  

 

Perhehoito 

- Enontekiön palvelurakenteessa ei ole perhehoitoa.  

Kotipalvelu 

Asiakkuudet yhteensä vuonna 2017: 

alle 65 7 

65 - 74 6 

75 - 79 11 

80 - 84  17 

85- 11 

Yht.  52 
 

Saamenkieliset asiakkaat 2017: 

alle 65 2 
65 - 74 1 
75 - 79 0 
80 - 84 5 
85- 3 

Yht. 11 



13 

 

 

Tilastoituja käyntejä yhteensä 22 321 kpl, joista saamelaisille asiakkaille tehtyjä käyntejä 

2234 kpl (v. 2016 käyntejä yht. 21 267 kpl). 

Luppokodin yöhoitajien tekemät yöaikaiset käynnit eivät tilastoidu kotipalveluasiakkaiden 

kokonaistuntimääriin, koska yöaikaisen avun antavat vanhainkoti Luppokodin 

yöhoitaja/yöhoitajat. Käyntejä Ounasmajojen asumispalveluyksikössä yksilöllisen tarpeen 

mukaan 1-2 kertaa yössä/asiakas.  

Saamenkielinen lähihoitaja/kotiavustaja ja veahkki tekevät kotipalvelutyötä saamelaisten 

ikäihmisten kodeissa Ounasmajoilla, Hetanrannassa ja kylissä. Kotipalvelussa on tarjottu 

saamenkielisiä ja saamenkulttuurisia palveluita tavoitteiden mukaisesti ympäri vuoden.  

Kotipalvelun asiakkaille kohdennettua  asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole tehty. 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.  

Kotona asumista tukevia tukipalveluja; SHL mukainen kuljetuspalvelu (10 asiakasta) 

ateriapalvelu (34 asiakasta), turvapuhelin (sisältäen hoitajakutsujärjestelmän 

Ounasmajojen asumispalveluyksikössä 16 asiakasta) on annettu vuonna 2017 

seuraavasti; 

alle 65 vuotiaat 5 

65-74 vuotiaat 10 

75-79 vuotiaat 9 

80-84 vuotiaat 14 

85- ja yli 85-vuotiaat 11 

Yht.   49 (osalla useampi samanaikainen tukipalvelu) 

 

Palveluseteliä ei ole kunnassa käytössä.  
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Kotipalveluhenkilöstö tuottaa palvelut (resurssi) perhetyöhön ja lapsiperheiden 

kotipalveluun. Palvelua annettu yhteensä 5 talouteen (saamelaisiin ja suomalaisiin 

perheisiin) vuonna 2017.  

Kotipalvelun tulosidonnaiset asiakasmaksut vuonna 2017 määräytyivät 

perusturvalautakunnan 19.1.2016 antaman päätöksen mukaisesti.  

Kotipalvelun todellinen tuntihinta vuonna 2017 oli 54,47. 

 

Sosiaaliohjaus (neuvonta) 

Sosiaaliohjaaja on antanut sosiaaliohjausta kotipalveluasiakkaille sekä tarpeen mukaan 

muille tarvitsijoille sekä ammattihenkilöstölle. Sosiaaliohjausta on annettu puhelimitse, 

sähköpostitse, kotikäynteinä sekä palavereissa/kokouksissa.  

Sosiaaliohjaaja toimii myös kunnan muistikoordinaattorina, jolloin tukea ja ohjausta on 

annettu kohdennetusti muistisairaille ja heidän lähiverkostoilleen.  

 

Liikkumista tukeva palvelu 

Iäkkäiden liikkumista tukevina palveluina on toteutunut kutsutaksiliikenne eri kylistä sekä 

SHL:n ja VPL:n mukaiset kuljetuspalvelut. SHL:n mukaisen kuljetuspalvelun asiakkaita on 

ollut vuonna 2017 yhteensä 10. Edestakaisia matkoja on kuljettu yhteensä 316 (SHL).  

 

Tuettu asuminen 

On toteutunut ensisijaisesti Ounasmajojen asumispalveluyksikössä, mutta myös 

asiakkaiden kotona muualla.  

 

Asunnon muutostyö 

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojaa tai ARAn korjausavustusta ei ole käytetty 

vuonna 2017. Pienimuotoisia asunnonmuutostöitä on tehty isännöitsijän ja omaisten 

toimesta. Lisäksi muutostöitä on toteutettu vammaispalvelun kautta.  

 

Päivätoiminta 

Kotona asumista tukevana tukipalveluna tuotettavaa päivätoimintaa ei Enontekiön 

kunnassa ole. Kotona asuvat ikäihmiset ovat osallistuneet yhdistysten/järjestöjen, 

seurakunnan sekä Revontuliopiston järjestämiin toimintoihin osana kotona asumisen 

tukemista.  

 

Palveluasuminen 

Palveluasumista tuottaa Ounasmajojen asumispalveluyksikkö. Asuntoja yhteensä 17, 

joista yksi kaksio (60m2) ja 16 asuntoa 30m2 yksiöitä. Yksi yksiö on kotipalveluhenkilöstön 

käytössä ARA:n tilapäisen käyttötarkoituksen muutospäätöksellä (vuoden 2019 loppuun 

asti).  

Palveluasumisen käyttöaste vuonna 2017 on ollut 100%.  

 

Tehostettu palveluasuminen 

Enontekiön palvelurakenteeseen ei sisälly tehostettua palveluasumista. Tehostettua 

palveluasumista on ostettu Attendolta (Simo) vuonna 2017 yhdelle ikäihmiselle.  
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Henkilöstö 

1 geronomi (esimies) 

5 lähihoitajaa 

2 kodinhoitajaa 

1 kotipalvelutyön tutkinnon suorittanut 

1 saamenkielinen lähihoitaja/kotiavustaja 

1 saamenkielinen kotiavustaja veahkki 

Yht. 11 työntekijää 

Kahdella työntekijällä on tällä hetkellä edellytykset antaa saamenkielistä kotipalvelua.  

 

Työhyvinvointi 

Kotipalvelun sairauslomat; 

v. 2017 työpäivät 84 kalenteripäivät 109 

v. 2016 työpäivät 185  kalenteripäivät 249 
v. 2015 työpäivät 211 kalenteripäivät 289 

v. 2014 työpäivät 391 kalenteripäivät 550 

Työhyvinvointia on tukenut kevään 2017 aikana Diakista ostettu työnohjaus. Kaikkien 

työntekijöiden kanssa on käyty henkilökohtaiset kehityskeskustelut vuonna 2017. 

Koulutussuunnitelma ja työhyvinvointisuunnitelma on laadittu yhteisissä palavereissa. 

Työntekijöiden työssä jaksamista tuetaan yksilöllinen elämäntilanne huomioivalla 

työvuorosuunittelulla. Työhyvinvointisuunnitelman mukainen työhyvinvointipäivä on 

toteutunut.  

Tiimipalaverit on pidetty kuukausittain tai kaksi kertaa kuukaudessa, eli ovat toteutuneet 

suunnitelman mukaisesti. 

 

Koulutus 
1 työntekijä osallistui oppisopimuksella kuntoutuksen syventäviin opintoihin ja 1 työntekijä 
neuropsykiatrinen valmentaja –koulutukseen. Molemmat koulutuskokonaisuudet olivat 
kestoltaan noin puoli vuotta.  
Kotipalvelun esimies, sosiaaliohjaaja on aloittanut YAMK opinnot, suuntautumisena 
työelämän kehittäminen ja esimiestyö. 
3 työntekijää suorittivat Kansa-koulu-hankkeen järjestämän Kirjaamisvalmentajien 
valmennuksen (42h).  
Lisäksi kotipalveluhenkilöstö on osallistunut lyhyempiin Toimiva kotihoito Lappiin- 
hankkeen koulutuksiin/valmennuksiin (yht. 30 osallistujaa syys-joulukuun välillä) sekä 
muihin lyhyisiin koulutuksiin, mm:  

 
Päihde- ja mielenterveyskoulutus  

Muistikoulutukset ja luennot 

Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät 

Lastensuojelukoulutus 

Työyhteisövalmennus yhdessä Luppokodin kanssa 

Web-koulutus 

Palo- ja alkusammutuskoulutus 

VoiTas-koulutus 
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Muu työn kehittäminen ja osallistuminen/osallistaminen: 

Yhteispalavereja asiakasasioihin sekä yhteiseen kehittämiseen liittyen on pidetty 
kotisairaanhoidon, Luppokodin, järjestöjen sekä muiden hallintokuntien kanssa sekä 
verkostotapaamisissa skype-yhteydellä että fyysisillä tapaamisilla. 
Kotipalvelun asiakkaille on järjestetty erilaisia tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa. Ounasmajojen asukkaat ovat osallistuneet Luppokodin erilaisiin tapahtumiin, 
ikäihmisten Virtapiiriin sekä SámiSosterin pitämään muistelupiiriin eri kylissä.  
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5.3. Luppokoti  
 

Henkilökunta 

1 vastaava hoitaja 

1 sairaanhoitaja ( osan vuotta tehnyt 85 % työaikaa ) –ei sijaista 

14 perus/lähihoitajaa , joista 1 hoitaja tekee 50 % työaikaa  - ei sijaista 

1 osastoapulainen 

3 kesätyöntekijää ( opiskelijoita ) 1 kk / opiskelija 

2 lähihoitaja opiskelijaa työharjoittelussa 

2 henkilöä työkokeilussa  2 kk 

9 lk oppilaita  Tet- viikolla  

Hoitopäivät 

Pitkäaikaisten hoitopäivät olivat 5366  hoitopäivää v. 2017 

Lyhytaikaisten hoitopäivät olivat 1321 hoitopäivää v. 2017  

Hoitopäivämaksu verrattuna  hoitopäiviin  oli    183,19 € 

                                  verrattuna paikkalukuun oli   176,64 € 

Verrattuna edelliseen vuoteen hoitopäivät olivat vähentyneet 579 hoitopäivällä. 

Lyhytaikaisten asukkaiden eli intervalli hoitopäivät olivat nousseet 368 hoitopäivällä. 

Asukasmäärä vaihtui vuoden aikana , koska  lähihoitajien määrä väheni 14 lähihoitajasta 

13,5 hoitajaan eli vuoden lopussa oli 16 pitkäaikaista asukaspaikkaa ja 3 lyhytaikaista 

asukaspaikkaa. 

Toiminta 

Revontuliopiston tuolijumpat 2 x viikossa kevät ja syyslukukauden ajan. 

Kesäkuukausina ostettu yksityiseltä 1 jumppatunti /x viikossa 

Seurakunnan hartaushetket n. 1x viikossa 

Pääsiäislauantaina konsertti Luppokodissa 

Piispan vierailu Luppokodissa 

Suomen ja  saamen alaluokkia ja yläasteen luokkia  ovat käynyt esiintymässä 

Käyty erilaisissa tapahtumissa :  
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- veteraanien konsertti kirkossa 

- Aspassa lauluhetkiä 

- Sami Sosterin järjestämässä muistipiirissä Aspassa 

Lisäksi vietetty asukkaiden syntymäpäiväjuhlia, vanhusten viikolla ollut pieniä tapahtumia (  

esim.ulkoilua porukalla, luontokeskuksessa vierailua, leipomapäivää, kalapottua 

grillikodassa), kesällä lättykestejä ja makkaranpaistoa grillikodassa, pikkujoulut asukkaille. 

Terveyskeskuksen lääkärin vastaanotot n. 1-2 x kk:ssa 

Henkilökunnan koulutuksia 

Paloharjoitus henkilökunnalle  

Tarja Niittymäen luento henkilökunnalle muistihäiriöistä 

Web-koulutus henkilökunnalle 

Lääkelaskukoulutus 

Syysturvapäivät Levillä 

Kari Hietasen koulutus ( työnohjaus) 

Talousohjelman koulutus 

Muuta toimintaa 

Työpaikkakokouksia n. 1x kk 

Muutama yhteinen kokous kotipalveluhenkilökunnan kanssa 

Tarvittavia hoitopalveluksia annettu Ounasmajoille , Aspaan ja Hetan Rantaan. Käyntejä 

yhteensä vuoden aikana  noin 3220  käyntiä. 

Turvapuhelimia käytössä vuoden lopussa kentällä    6 kpl . Hälytykset menevät suoraan 

omaisille. Turvapuhelinkeskus on lakkautettu Luppokodilta v. 2016 

 

Työ hyvinvointi suunnitelma  ja koulutussuunnitelma eivät täysin toteutuneet. 

Omavalvontasuunnitelma käytössä 

HaiPro potilasturvallisuus ilmoitus käytössä. 

 

Talous 

Talousarvio on toteutunut yli suunnitellun talousarvioraamin johtuen  esim. 

henkilöstökuluista (sijaisuudet ), taksikuljetuksista (vaikea arvioida kuinka paljon on 

käyntejä asukkailla esim LKS:ssä), rakennusten ja alueiden hoito (riippuu lumitilanteista 

auraus ym. kaikenlaisista korjauksista). 
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Luppokodin palkat   
     

        2013 2014 2015 2016 2017 

vuosiloman sij. 32400 31400 42400 55200 59550 

sairaslomansij. 52500 34600 33600 11700 12270 

tilapäiset työs. 99500 139000 140800 139500 125700 

vakinaiset viranh. 114390 99900 114400 102200 91266 

vak. työsopimuss. 268706 259000 268700 291400 333695 

  567496 563900 599900 600000 622481 
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Palkkojen noususta Luppokodilla v. 2017 

 

Keskuskeittiöltä on siirretty siivoustyöntekijän palkka ja yhden ruokapalvelutyöntekijän palkasta osa 

Luppokodille yhteensä n. 42.000 €. 

 

Palkkojen nousu johtuu osaltaan myös, että eläkkeelle lähteneen osastoapulaisen paikka on 

muutettiin lähihoitajan toimeksi.  

 

Vuosiloman sijaisista on aina budjettia laadittaessa ”punakynä ” poistanut osan, koska on pitänyt 

säästää. Viime vuodelle olisi pitänyt olla vuosiloman sijaismääräraha n. 13.000 € suurempi, jotta se 

olisi vastannut edellisen vuoden toteutumaa.  

 

Viimeisten kahden vuoden aikana vuosilomien sijaismääräraha on noussut, koska myös 

vastaavalla hoitajalla on ollut sijainen. Edellisinä vuosina on ollut vain sairaanhoitajan sijainen ja 

vastaava hoitaja on tehnyt etukäteen kaikki mahdolliset hallinnolliset työt. 

Ilman vuosilomien sijaisia ei tulla toimeen, melkein kaikilla täytyy olla sijainen.  

 

Arkipyhäviikot aiheuttavat sijaisten palkkaamista, koska esim. jouluna, pääsiäisenä ym. arkipyhinä 

tulee henkilökunnalle monta ylimääräistä vapaata, jotka on annettava. 

 

Lomat ovat pääsääntöisesti peräkkäin usein toukokuusta syyskuuhun, mutta se ei vähennä 

sijaistarvetta. 

 

Aamuvuoroissa pitää olla vähintään 5 työntekijää (viikonloppuna 4 työntekijää), iltavuoroissa 3 

työntekijää ja yövuoroissa 2 työntekijää. 

 

Satu-Marja Eira-Keskitalo  
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5.4. Liikkumista edistävät palvelut 

 

Enontekiön kunta järjesti sivukylistä  kutsutaksi mahdollisuuden kerran viikossa , paitsi 

Kultimasta ja Kivijärvi/Pousujärveltä kerran kuussa.  Asiakasmäärät ovat alentuneet, 

vaikka  palvelua pidetään tärkeänä. Eniten matkustajia on Nunnanen- Hetta-Nunnan 

linjalla.  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN RYHMÄ 
 

Kunnanhallituksen asettama terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmä kokoontui 

vuonna 2017 kerran . Ryhmän puheenjohtajana toimi  perusturvajohtaja Annikki 

Kallioniemi.  

 

Vähäinen kokoontumisten määrä johtui uuden valtuustokauden alkamisesta ja uuden 

ryhmän nimeämisestä.  

 

Kunnassa toteutettiin v. 2016/2017  yhteistyössä Lapin sosiaali-ja terveysturvayhdistyksen 

ja enontekiöläisten yhdistysten kanssa  hyvinvointikysely jota käytettiin  kuluvan 

valtuustokauden laajan hyvinvointikertomuksen valmistel 
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7. VANHUSNEUVOSTO 

 

Kunnanhallituksen asettama vanhusneuvosto kokoontui vuonna 2017 kaksi kertaa.  

Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimi Onni Niemelä ja varapuheenjohtajana Ulla-Maija 

Syväjärvi kesäkuuhun saakka. Sihteerinä toimi  perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi.   

 

Uusi vanhusneuvosto asetettiin syksyllä 2017, joka kokoontui vuonna 2017 yhden kerran. 

Puheenjohtajana toimi Outi Kurkela ja varapuheenjohtajana Ulla-Maija Syväjärvi, 

sihteerinä toimi vanhustenhuollon sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm.  
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8. PERUSTURVA 2017  
 
 Perusturvan painopistealueet  
 
• turvataan palveluiden riittävä taso ja laadukkuus kuntalaisille  

• tuetaan ja edistetään kuntalaisten omaehtoista suoriutumista ja elämänhallintaa sekä 
ennalta ehkäistä sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.  
 
Tehtävä  
Perusturvalautakunnan tehtävänä on järjestää kuntalaisille yhteistyössä terveydenhuollon 

ja erikoissairaanhoidon kuntayhtymien kanssa hyvinvointia ja terveyttä tukevat sosiaali-ja 

terveydenhuollon palvelut, jotka tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti, laadukkaasti , 

lainsäädännön mukaisesti , oikein kohdennettuina ja mitoitettuina. Tavoitteena on tukea ja 

edistää kuntalaisten omaehtoista suoriutumista ja elämänhallintaa sekä ennalta ehkäistä 

sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. 

 

PERUSTURVAN BSC-TULOSKORTTI 2017 

 

HYVINVOIVA 
KUNTALAINEN  

 

 
Tavoite  
 

 
Mittarit  
 

 
Toteutuma 2017  
 

 

 Asiakas saa 
vaikuttavaa tukea 
pärjäämiseensä  
 

Kotona asuvien yli 75 
vuotiaiden vanhusten 
suhteellinen osuus 
nousee  
Yli 300 päivää 
työmarkkinatukea 
saaneiden määrä  

kotona asuvien 
suhteellinen osuus 
Enontekiöllä lähenee 
Lapin maakunnan 
keskimääräistä 
osuutta ( v.2016 
Enontekiöllä kotona 
asuvien yli 75 
vuotiaiden osuus 89,1 
% , Lapin 
maakunnassa 90,5 % 
)  
Työttömien ja 
pitkäaikaistyöttömien 
määrä vähän 
lisääntynyt vuoteen  
edellisvuoteen 
verrattuna eli 
työttömyysmittarilla 
mitattuna ei päästy 
tavoitteeseen  

 Työnohjaus 
varmistaa laatua ja 
työhyvinvointia.  
 
Säännölliset 
tulosalueen vastaavan 
vetämät  
työpaikkakokoukset  
 

Työnohjaus kerrat  
 
 
 
Kokoontumiskerrat  
 
 
 
sairauspoissaolot 

kotipalvelu 5 kertaa  
kevätkaudella  
 
 
 
sosiaalitoimiston  
toimistokokoukset  
9 kpl , Luppokoti 12kpl  
kotipalvelu 12 kpl  
Hyrylä 5 kertaa  
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vähenevät  
 

LUONTOMATKAILUN 
EDISTÄMINEN  
 

Yrittäjien perheiden 
palveluiden 
varmistaminen  
 

Kysely  
 

Hyvinvointikyselyssä 
2016/2017 ei 
vastaavien 
työmarkkina-asema 
käy ilmi  
 

LUONTOMATKAILUN 
EDISTÄMINEN SEKÄ 
PORO-JA 
LUONTAISELINKEINO
JEN TUKEMINEN  
 

Poro- ja 
luontaiselinkeinoyrittä
jien tukeminen mm. 
velkaneuvonta  
 

Kysely  
 

Hyvinvointikyselyssä 
2016/2017 ei 
vastaajien 
työmarkkina-asema 
käy ilmi  
 

HYVÄ JOHTAMINEN 
JA HALLINTO  
 

Vanhustenhuollon 
palvelurakennetta 
kehitetään yhdessä 
Lapin maakunnan 
muiden toimijoiden 
kanssa kotona 
asumista edistäväksi 
osana sote-
valmistelua .  
 
Suunnitelma 
ikäihmisten 
tukemisesta ja 
palveluista 
tarkistetaan.  
 
Toimintakykyä ja 
pärjäämistä 
edistetään 
yhteistyössä 
paikkakunnan 
muiden toimijoiden ja 
järjestöjen kanssa.  
 
Perustoimeentulotue
n Kelalle siirtymisestä  
vapautuva työaika 
siirretään työttömien 
palvelujen ja 
velkaneuvonnan 
tehostamiseen.  
 

Kotipalvelun ja 
vanhainkotihoidon 
uudet kriteerit 
käytössä. 
  
Vuodeosaston käyttö 
vähenee 
  
 
Mielenterveys-ja 
päihdetyössä sovittu 
yhteistyökäytän-nöt 
terveydenhuollon 
kanssa.  
 
 
 
Paljon apua 
tarvitsevien 
palveluohjauksen malli 
sovittu.  
 
 
 
Järjestöyhteistyöasiaki
rjan mukainen 
yhteistyö järjestöjen 
kanssa  
 

Toteutunut  
 
 
 
 
Toteutunut  
 
 
 
Ei toteutunut v. 2017, 
työn alla v.  
2018  
 
 
Yhdistysyhteistyöasia
kirja ja 
yhdistysfoorumit  
 
 
 
Paljon apua 
tarvitsevien 
palveluohjauksen  
 
Sosiaalityön 
asiakastyön tarve 
kasvoi ; 
lastensuojeluilmoituks
et lisääntyivät ja 
työttömien palvelujen 
tarve lisääntyi  
 

 Asukaskohtaisten 
kustannusten määrä 
verrattuna Lapin 
maakunnan muihin 
kuntiin , ei kasva  
 
Terveydenhuollon 
menojen seuranta ja 
nopea reagointi 
muutoksiin  

Talous-ja 
toimintatilasto  
 

Saatujen 
tilastotietojen valossa 
Enontekiön sosiaali-ja 
terveydenhuollon 
menot ylittävät Lapin 
maakunnan 
keskimääräiset 
asukaskohtaiset 
menot mutta ero 
kaventunut  
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Perusturvan menot 
ylittivät budjetoidun 
211 000 €  
 
 

 Henkilökunta tuntee 
kuntastrategian ja 
hallintokunnan 
tavoitteet.  
 

Kuntastrategian ja 
hallintokunnan 
toteuttamisesta on 
laadittu työpaikalla 
suunnitelma.  
 

Ei ole toteutunut  
 

 

 

Vastuualue: Perusturva  
 

TP 2015  
 

TA 2016  
 

TA 2017  
 

TP 2017  
 

Vakinainen henkilöstö  

kokoaikaiset     

osa-aikaiset  
 

 
30,7 

 
31,2 

 
30,7 

 

Määräaikainen 
henkilöstö (ilman sijaisia 
ja palkkatuella 
palkattuja)  

kokoaikaiset  
 
osa-aikaiset  

 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 

 
Yhteensä  
 

 
31,7  
 

 
32,2 

 
31,7 
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9. SUORITTEIDEN MÄÄRÄT 
 

 asiakkaat/kotitalou
det 

asiakkaat/kotitalou
det 

asiakkaat/kotitalou
det 

asiakkaat/kotitalou
det 

 2014 2015 2016 2017 

vaikeavammaisten 
kuljetuspalvelu 

20 
(1062 matkaa) 

22 
(922 matkaa) 

16 
(1049 matkaa) 

 16 
(1050 matkaa) 

sosiaalihuoltolain 
muk. 
kuljetuspalvelu 

14 
(288 matkaa) 

14 
(357 matkaa) 

10 
(256 matkaa) 

10 
(316 matkaa) 

henkilökohtaisen 
avun saajat  

6 8 8 10 

omaishoidon tuella 
hoidetut  

35 32 34 34 

kodinhoitoapua 
saaneet 
lapsiperheet 

1 4 0 4 

kodinhoitoapua 
saaneet 
vanhuskotitaloudet 

42 54 51 42 

Perustoimeentulotu
kea saaneet 
kotitaloudet 

69 62 62 8 

Täydentävää 
toimeentulotukea 
saaneet 
kotitaloudet 

44 37  28 13 

Luppokodin 
pitkäaikaiset 
hoitopäivät 

6557 6498 5945 5366 

Luppokodin 
lyhytaikaiset 
hoitopäivät 

614 808 953 1321 
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10. PERUSTURVA- JA HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKOUKSET V. 2017 
 
 

      

Perusturvalautakunta 2017     

     

kokouksia 3 käsiteltyjä asioita  56  

     

 24.1. 7.3. 9.5. kertoja 

Palojärvi Leena pj. x x x 3 

Outi Kurkela vpj.  x x 2 

Alamattila Jaakko  x x 2 

Alatalo Artturi    0 

Heikkilä Lydia  x x  2 

Keinovaara Ulla x x x 3 

Mäkitalo Ari  x x 2 

Kurkela Paavo vj. x   1 

Sari Keskitalo khall phj x   1 

Tonteri Antti khall edustaja    0 

Rantapelkonen Jari kunnanjohtaja    0 

 

 
Hyvinvointilautakunta 2017 

 
 

     

kokouksia 4 käsiteltyjä asioita  58   

      

 11.7. 31.8. 26.10. 30.11. kertoja 

Alamattila Jaakko pj. x x x x 4 

Kurkela Outi vpj. x x x x 4 

Juuso Berit-Ellen x x x  3 

Keinovaara Ulla x x  x 3 

Kultima Elli-Maria x x x  3 

Kultima Jari   x  1 

Peltovuoma Alpo x x x x 4 

Petteri Jenni vj    x 1 

Rantapelkonen Jari kunnanjohtaja     0 

Keskitalo Sari khall phj     0 

Rousu-Karlsen Elina khall edustaja     0 

          
         
        
         

 

 


