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OSA I Päättyneen ja kuluvan vuoden arviointi ja raportointi 
 

1. Keskeisimmät muutokset kunnan rakenteissa, taloudessa ja elinvoimassa 

Kunnan arvojen ja perustavoitteiden toteutuminen 

Vuonna 2013 kunnassa toteutettiin hallitun menokasvun ohjelma vuosille 2013–2016, jonka tavoitteena oli 

hillitä menojen kasvua. Ohjelman tavoitteena oli talouden saaminen tasapainoon jo vuoden 2014 aikana, ja 

tavoitteessa näytetään onnistuvan. Verotulojen kasvu vuonna 2013 oli myönteinen yllätys. Kunnan tulove-

roprosentti on maakunnan alhaisin ja alhainen myös valtakunnallisesti vertaillen. Hyvän taloustilanteen 

myötä kunnalliset palvelut on pystytty tarjoamaan laadukkaasti ja tarpeen mukaisesti. Kunnan väkiluku kas-

voi vuonna 2013 pitkästä aikaa 65 asukkaalle. Työttömyysaste oli ennakoitua korkeampi ja suurempi kuin 

Lapissa keskimäärin. Yritystoiminnan elinvoimaisuuteen kunta on panostanut mm. matkailumarkkinoinnin 

ja teollistamisinvestointien avulla. 

 

Inarin kunnassa väkiluku kasvoi vuonna 2013 ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen ollen 6 797. Pien-

tä kasvua tapahtui 0-6 -vuotiaiden sekä yli 65-vuotiaiden määrässä. Työikäisten määrä laskee koko ajan. 

Asukasluvun ja syntyvyyden kasvu ovat erittäin tärkeitä kunnan elinvoimaisuuden kannalta. 
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Inarin kunnan demografinen huoltosuhde 52,8 on edelleen selvästi vertailukuntia matalampi ja alle sekä La-

pin, että koko maan arvoja, joskin suunta on Inarissakin nouseva. Vuonna 2013 Sodankylässä luku oli 57, 

Utsjoella 69,2, Lapissa 57,6 ja koko maassa 55,7. Ennusteen mukaan huoltosuhde nousee rajusti tulevina 

vuosina. 

 

Inarin kunnan muuttotappio on kasvanut vuoteen 2008 asti, mutta vuonna 2009 saavutettiin ensi kerran posi-

tiivinen nettomuutto 0,3 %.  Vuonna 2010 Inari oli jälleen muuttotappiollinen -12 %, mutta tappio pieneni 

vuosina 2011–2012. Vuonna 2013 Inarin väkiluku kasvoi pitkästä aikaa positiivisen nettomuuton ollen 10,7 

%. Vertailukunnista Sodankylässä nousu jatkuu ja kunnan nettomuutto oli 7 %. Utsjoellakin nettomuutto 

muuttui positiiviseksi ollen 0,8 %.  Lapin luku pysyi lievästi miinuksen puolella ollen -1 %. Koko maassa 

nettomuutto oli 3,3 %. 
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Inarin kunnassa alkoholin myynti on selvästi Lapin kulutusta suurempi ja suunta on nouseva vuoteen 2008 

asti, jonka jälkeen on tapahtunut lievää laskua. Vuonna 2013 myydyn alkoholin määrä oli 20.0 l/100 % al-

koholia /asukas. Vertailukunnista Sodankylä on Lapin keskiarvoa ja Utsjoella myynti on huomattavasti kor-

keampi kuin muissa kunnissa. Koko maassa alkoholia myytiin 7,6 l 100 % alkoholia/ asukas.   

 

Inarin kunnassa erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit ovat edelleen huomattavasti alhaisemmat kuin koko 

maassa tai Lapissa keskimäärin.  

 

Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit ovat vähentyneet sekä Inarissa että vertailukunnissa. 
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Inarissa psykiatrian avokäyntien määrä on pysynyt samansuuruisena useita vuosia ollen vuonna 2012 34 

käyntiä/ 1000 asukasta, mikä on huomattavasti matalampi kuin Lapissa, jossa käyntejä oli 167/ 1000 asukas-

ta. 

 

Sosiaalitoimen nettokustannukset nousevat niin Inarissa kuin muuallakin väestön ikääntyessä. Inarissa kus-

tannukset olivat 1559 euroa/ asukas vuonna 2012.  

 

Perusterveydenhuollon kustannukset ovat nousseet tasaisesti koko ajan. Inarissa ne olivat 1077 €/asukas v. 

2012. 
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Inarissa kuten muuallakin sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset ovat nousseet hiljalleen koko ajan 

ja olivat 3919 euroa/ asukas vuonna 2012.  

 

 
 

Inarissa erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet ollen 1212 €/asukas v. 2012. Suuntaus on ollut 

hyvin samansuuntainen kaikissa vertailukunnissa. Erikoissairaanhoidon kustannukset vaihtelevat vuosittain 

ja ennustettavuus on vaikeaa. 

 

Sairastavuusindeksi Inarissa arvo on laskenut vuodesta 2004 alkaen ja oli 104,3 vuonna 2012. 

Vertailukohtana on koko maan arvo 100. 
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Gini-kerroin on yksi yleisimmin käytetyistä tuloerojen mittareista. Gini-kertoimessa tuloerojen taso on ki-

teytetty yhteen lukuarvoon, mikä voi vaihdella nollan ja yhden välillä. Gini-kertoimen arvot esitetään usein 

myös sadalla kerrottuna, jolloin kertoimen maksimiarvo on 100. Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, 

sitä epätasaisempi tulonjako on. Inarissa Gini-kerroin on selvästi Lapin ja koko maan arvoja matalampi ollen 

23,4 vuonna 2012. 

 

Inarissa henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä on vaihdellut vuosittain ollen 10,6/1 000 asukas-

ta kohden vuonna 2013. Huumausaine- ja omaisuusrikosten määrä on hieman kasvanut vuodesta 2012. Rat-

tijuopumusten määrä vaihtelee vuosittain. 
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2. Lapset ja lapsiperheet -hyvinvointitiedot 

 

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyssä tärkeimmiksi ilon- ja huolenaiheiksi peruskoulun 8. ja 9. luokkien op-

pilailla nousivat alla olevassa taulukossa olevat asiat. Mukaan on valittu merkittävät kahden viimeisimmän 

kyselyvuoden (2010 ja 2013) välillä ja pidemmällä aikavälillä tapahtuneet muutokset. (Kouluterveyskysely 

2013.) 

 

Ilonaiheet 

Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen  

 Vanhemmat tiesivät paremmin lapsensa 

viikonloppuiltojen viettopaikan  

 Keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa 

vähentyivät  

 Toistuva rikkeiden teko vähentyi  

 Koulun työilmapiiri parani  

 Koulutyön määrä koettiin kohtuulli-

semmaksi  

 Viikoittain koetut niska- tai hartiakivut 

vähentyivät  

Huolenaiheet 
Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen  

 Perheen yhteinen ateriointi iltaisin vä-

hentyi  

 Läheisen alkoholin käytön aiheuttamat 

ongelmat lisääntyivät  

 Lintsaaminen lisääntyi  

 Koettu terveydentila heikkeni  

 Koulu-uupumus lisääntyi  

 Ylipainoisia oli enemmän  

 Ruutuaika arkipäivisin lisääntyi  

 Huumekokeilut lisääntyivät  
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Muutokset pidemmällä aikavälillä  

 Päivittäinen tupakointi vähentyi  

 

 Koululääkärin vastaanotolle pääsy koet-

tiin vaikeammaksi  

 Koulupsykologin vastaanotolle pääsy 

koettiin vaikeammaksi  

 

 

Inarilaisista 8. ja 9. luokan oppilaista 12,9 % ilmoitti vuonna 2013, ettei hänellä ole yhtään läheistä ystävää. 

Luku on laskenut hitaasti.   

 

Inarissa terveytensä keskinkertaiseksi tai huonoksi tuntevia 8.- 9. luokkalaisia oli 28,4 % vuonna 2013. Luku 

on noussut vuodesta 2008 lukien ja on selvästi korkeampi kuin Lapissa tai koko maassa. 

 

Inarissa vanhemmuuden puutetta kokeneiden määrä on laskenut ollen 24,3 % vuonna 2013. Suunta on las-

keva kaikissa vertailukohteissa. 
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Inarissa koulukiusausta kokeneiden määrä on laskenut vuodesta 2008 lukien ollen 6,5 % vuonna 2013. 

 

Yläasteikäisten humalajuominen on Inarissa vähentynyt kuten koko maassa ollen 12,6 % vuonna 2013. 

 

 
 

Inarissa yläasteikäisten tupakoitsijoiden määrä on laskenut useita vuosia ollen 12,5 % vuonna 2013. Vertai-

lussa Inari on päässyt koko maan keskiarvon alle. 

 

Inarissa lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä olevien lasten ja nuorten osuus oli vuonna 2012 

5,7 %, määrä on kasvanut kuten koko maassa. Vuoden 2013 aikana Inarissa oli 69 lasta lastensuojelun avo-

huollon asiakkaana (kasvua edellisestä vuodesta 13 %), Lastensuojelun lisääntyneisiin asiakasmääriin vai-
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kuttavat monet asiat, kuten lastensuojelulain mukainen tavoite tarjota lapsille ja perheille tukea mahdolli-

simman varhaisessa vaiheessa ja lastensuojelulaissa madallettu ilmoittamiskynnys. 

 

Inarissa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä oli 1,4 % vuonna 2012 vastaavanikäisestä väestöstä. 

Vuonna 2013 sijoitettujen lasten määrä oli 15, ei muutosta edelliseen vuoteen. 

 

 

3. Nuoret ja nuoret aikuiset -hyvinvointitiedot 

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyssä tärkeimmiksi ilon- ja huolenaiheiksi lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoil-

la nousivat alla olevassa taulukossa olevat asiat. Mukaan on valittu merkittävät kahden viimeisimmän kyse-

lyvuoden (2010 ja 2013) välillä ja pidemmällä aikavälillä tapahtuneet muutokset. (Kouluterveyskysely 

2013.) 
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Ilonaiheet 

Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuo-

teen  

 Vanhemmat tiesivät paremmin lapsen-

sa viikonloppuiltojen viettopaikan  

 Koulutyön määrä koettiin kohtuulli-

semmaksi  

 Päivittäinen tupakointi vähentyi  

 Humalajuominen vähentyi  

 Koululääkärin vastaanotolle pääsy ko-

ettiin helpommaksi  

 Koulupsykologin vastaanotolle pääsy 

koettiin helpommaksi  

 

Muutokset pidemmällä aikavälillä  

 Koulun fyysiset työolot koettiin pa-

remmiksi  

 

 

 

Huolenaiheet 
Muutokset verrattuna edelliseen kyselyvuoteen 

 Tietoisuus tavoista vaikuttaa koulun asi-

oihin vähentyi 

 Viikoittain koetut niska- tai hartiakivut 

lisääntyivät 

 Ruutuaika arkipäivisin lisääntyi 
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Inarissa vuonna 2012 koulutuksen ulkopuolelle jääneitä 17–24-vuotiaita oli 10,9 %, Lapissa koulutuksen 

ulkopuolelle jääneitä nuoria oli 9,4 % ja koko maassa 10,8 %. 

 

Inarissa nuorten työttömyys on noussut vuodesta 2011 ollen 19,4 % vuonna 2013. Suunta on hyvin saman-

lainen Lapissa keskimäärin.  

 

 

4. Työikäiset -hyvinvointitiedot 

 

Inarissa työttömyys on kasvanut vuodesta 2011 ja vuonna 2013 työttömiä oli 17,1 % työvoimasta. Suuntaus 

on ollut hyvin samanlainen kaikissa vertailukohteissa.  
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Rakennetyöttömyys on Inarissa kasvanut koko ajan ollen 5,9 % 15–64 –vuotiaista vuonna 2013. Suurin osa 

vaikeasti työllistyvistä ovat yli 50-vuotiaita miehiä, joilla ei ole ammatillista koulutusta tai koulutus on van-

hentunut. 

 

Inarissa pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on kasvanut useita vuosia ollen 22,9 % vuonna 2013. 

 

Inarissa toimeentulotukea myönnettiin 74 €/asukas vuonna 2013 ja luku on ollut vertailukohteiden alhaisin 

useita vuosia. 
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Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden määrä on laskenut ollen 1 % vuonna 2012. 

 

 

5. Ikäihmiset –hyvinvointitiedot 

 

Tämä indikaattori kuvaa Alzheimer-tautiin määrättyjen reseptilääkitysten määrän suhteutettuna alueen väes-

töön.  
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Inarissa erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä oli 64,1 % vastaavanikäisestä väes-

töstä vuonna 2013. 

 

Inarissa kotona asuvien yli 75 -vuotiaiden osuus on lievässä nousussa ollen 88,9 % vuonna 2012.  

 

Täyttä kansaneläkettä saavien määrä on pienentynyt koko ajan ollen 2,5 % vuonna 2013. Suuntaus on hyvin 

samanlainen kaikissa vertailukohteissa.  
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Säännöllisen kotihoidon piirissä olleita 75 vuotta täyttäneistä oli Inarissa 11,3 % vastaavanikäisestä väestös-

tä. 

 

Inarissa omaishoidontuen 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden määrä oli 8,2 % vuonna 2013.  

 

Inarissa yksinasuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus on pysynyt melko samana useita vuosia, ollen 39,4 % 

vuonna 2013. 

 

 



 

 

22 

 

 

6. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi, yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Inarin elinvoimaisuuden kannalta väestönkehityksellä on suuri merkitys. Hyvin toimivat ja laadukkaat pe-

ruspalvelut ovat kunnan imagoon ja vetovoimaisuuteen positiivisesti vaikuttavia tekijöitä. 

 

Lapset, nuoret ja lapsiperheet 

Inarin kunta osallistuu Pohjois- Suomen Lasten Kaste- hankkeeseen ja alueelliseen osahankkeeseen 

1.2.2014- 28.2.2016. Hankkeen tavoitteena on jatkaa Kaste-ohjelman mukaisesti lasten, nuorten ja lapsiper-

heiden palvelujen kehittämistä asiakaslähtöisinä palvelukokonaisuuksina edellisellä ohjelmakaudella luotu-

jen hyvien käytäntöjen pohjalta. Hankkeen kehittämisteemoina ovat perhekeskustoiminta, oppilas- ja opiske-

lijahuolto ja lastensuojelu. Lapin osahankkeen tavoitteet ovat alueellisen lastensuojelun prosessimallin kehit-

täminen, työntekijöiden osaamisen vahvistaminen lasten ja perheiden kanssa työskentelyssä sekä lasten ja 

perheiden kuulemisen ja osallisuuden vahvistaminen asiakasprosessissa ja sen vaikutusten arvioinnissa. Ina-

rin sosiaalitoimi on Lasten Kaste hankkeen myötä osallistunut lastensuojelun prosessimallin kehittämiseen 

ja erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Syksyllä 2014 Lasten kaste on järjestänyt mm. lastensuojelun lakikoulu-

tusta videovälitteisesti 10 kertaa.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta ja sivistyslautakunta ovat päättäneet, että Inarissa otetaan käyttöön Toimiva 

lapsi ja perhe – työmenetelmä. Kaikkien 5 – vuotiaiden lasten ikäluokan perheille pidetään lapset puheeksi – 

keskustelu joko päivähoidossa tai neuvolassa. Lisäksi keskustelu käydään perusopetuksessa kerran vanhem-

paintapaamisten yhteydessä. Vuoden 2014 aikana on järjestetty työskentelymalliin kuuluva Lapset puheeksi 

– koulutus, johon osallistui työntekijöitä sivistystoimesta, terveystoimesta ja sosiaalitoimesta. Varsinaiseen 

menetelmä koulutukseen (3 päivää) osallistui enimmillään 28 työntekijää eri toimialoilta. Lapset Puheeksi -

menetelmän perustavana tavoitteena on yhteistyömallien kehittyminen eri toimialojen välillä, jolloin lapset, 

nuoret ja perheet saavat haasteellisiin elämäntilanteisiinsa apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  

Lastensuojelun kehittämistyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti vuoden 2014 aikana. Keväällä työryhmä 

suunnitteli ja toteutti Inarin kunnan lapsiperheiden palveluesitteen, jota jaettiin kunnan eri toimipisteissä.  

Sosiaalitoimi kouluttaa vuoden 2014 aikana yhden sosiaalityöntekijän ja yhden sijaisvanhemman Pride si-

jaisperhe -kouluttajiksi. Kouluttajien turvin sosiaalitoimi pystyy jatkossa itse kouluttamaan paikkakunnalle 

lisää sijaisperheitä. Tavoitteena lastensuojelussa on siirtyä enenevässä määrin jo lastensuojelulain suositta-

maan sijaisperhesijoituksiin aina kun se on mahdollista. Koulutuksen myötä mahdollistuu myös olemassa 

olevien sijais- ja tukiperheiden vertaistukitoiminta. 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä on panostanut kouluihin tehtävään sosiaalityöhön vuoden 2013 syksystä 

alkaen. Koulusosiaalityö on tarkoittanut käytännössä sosiaalityöntekijän vakituisia käyntipäiviä eri kouluilla, 

oppilashuoltoryhmiin osallistumista ja sosiaalityön palveluista tiedottamista niin oppilaille kuin henkilökun-

nallekin.  

Työttömyyden hoitaminen 

Sosiaalitoimeen palkattiin määräaikainen palveluohjaaja työllistymispalveluihin syksyllä 2013. Palveluoh-

jaajan myötä Inarin kunta on työllistänyt vuonna 2014 marraskuuhun mennessä 74 henkilöä eripituisiin työ-

suhteisiin. Heistä yli 500 päivää työttömänä olleita on ollut 25 henkilöä, pitkäaikaistyöttömiä 11 henkilöä, 

sanssituella työllistettyjä nuoria 23 henkilöä, velvoitetyöllistettyjä 3 henkilöä ja muita työllistettyjä on ollut 5 

henkilöä. Te -toimiston työkokeiluissa on ollut 7 henkilöä. Kesällä 2014 myönnetyllä työllistämiseen koh-
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dennetulla lisämäärähalla on pyritty työllistämään sivukylillä asuvia työttömiä esimerkiksi kylätyöntekijöik-

si ja hoiva-avustajiksi. Kaikista työllistetyistä lisämäärärahalla on työllistetty 15 henkilöä, joista suurin osa 

on juuri sivukylistä (Nellim, Kaamanen, Sevettijärvi). Yrityksiä, joille on myönnetty kunnan harkinnanva-

raista työllistämistukea, on 8 ja niihin on työllistynyt 11 henkilöä.  

Vuonna 2013 kuntouttavassa työtoiminnassa oli mukana 26 henkilöä. Syyskuun 2014 loppuun mennessä 

kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut mukana 27 henkilöä ja aktivointisuunnitelmia tehty 108 henkilölle 

yhdessä te -toimiston kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan lakia ollaan muuttamassa ja tulevaisuudessa on 

nähtävissä, että kunnilla tulee olemaan tulevaisuudessa entistä merkittävämpi rooli työllisyyden hoitamisesta 

varsinkin pitkäaikaistyöttömien osalta. 

Kuntouttavan työtoiminnan lisäksi työttömiä on ohjattu muihin työllistämistä edistäviin että muihin tukipal-

veluihin, kuten työkokeiluihin, työvoimakoulutuksiin, terveydenhuollon palveluihin yms. sen mukaan, mikä 

parhaiten tukevat henkilöiden tilannetta. 

Päihdetyö 

Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus riskinä – hankkeessa kehitetään päihde- ja mielenterveydenpalvelujen 

työmenetelmiä ajalla 2013–2015. Hankkeen kautta henkilöstöä on koulutettu erilaisiin päihdetyön menetel-

mien käyttämiseen sekä hoitokäytäntöihin.  

Inarin kunta ja Sámi Soster ry on käynnistänyt yhteistyössä päihdetyömenetelmänä osin luonnossa tapahtu-

vaa sosiaalisesti kuntouttavaa päihdetyötä – Mettäterapiaa lokakuussa 2014. Toiminnan tavoitteena on koota 

pienryhmätoimintaa päihdekuntoutujille, jotka haluavat sitoutua toimintaan jossa toimintaympäristönä on 

osittain luonto, vertaistuki ja paikallisesti kulttuurilähtöisesti tapahtuva toiminta.   

Selvä Peli – työryhmä on toiminut kohta 15 vuotta. Työryhmässä on edustettuina mm. kunnan nuoriso- ja 

liikuntatoimi, järjestötoimijoita, seurakuntia ja nuorisovaltuusto. Selvä Pelin työn pääasiallinen kohderyhmä 

on ollut 13–16 –vuotiaat sekä heidän vanhempansa. Toiminnassa on vakiinnutettu erilaisia päihteettömiä 

toimintoja ja tapahtumia kuten vapaaehtoisten vertaisnuorten käyttö,, sählyturnaukset, Tullaan Tutuiksi – 

harrastepäivä, päihdevalistustapahtuma Selvästi riippumaton sekä koulujen päätöspäiväillan koko perheen 

Game Over –tapahtuma.   

Ikäihmiset 

Ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi on kehitetty vanhussosiaalityötä. Tavoitteena on ollut saada sosi-

aalityön osuus erityisesti muistisairaiden kotihoidon prosessiin mukaan. Sosiaalityön ja kotihoidon yhteis-

työtä on tiivistetty mm. työparityöskentelyllä ja yhteisten kotikäyntien lisäämisellä.  

Uuden vanhuspalvelulain myötä Inarissa on lisätty ikäihmisten päiväpalvelutoimintaa kuntouttavalla tavalla 

sekä kehitetty seniorineuvolatoimintaa ja hyvinvointihaastatteluja. Esimerkiksi Ivalossa kokoontuu kolme 

päiväpalvelua. Kaikille avoin Ikätupa kokoontuu kerran kuukaudessa kirkon alakerrassa ja osallistujia on 

noin 30 ikäihmistä. Männikön ja Saajon asukkaiden päiväpalvelu on kahdesti kuukaudessa ja tilaisuuksiin 

osallistuu noin 15 henkilöä. Tilaisuuksissa on yhteistoiminnallista tekemistä ja ne ovat todella suosittuja. 

Omaishoitajat voivat jättää omaisen päiväpalvelun ajaksi Ikätupaan. Ivalossa aloitettu päiväpalvelu osoittaa, 

että omaishoitajalla on matalampi kynnys tuoda omaishoidettava säännöllisesti päiväpalveluun, joka kestää 

vain osan päivästä. Omaishoitajat ovat antaneet palautetta, että päiväpalvelun jälkeen omaishoidettava on 

ollut kotiin palatessaan terveellä tavalla väsynyt ja seesteinen, mikä tukee myös omaishoitajan arkea kotona. 

Päiväpalvelun aikana muistisairaat otetaan mukaan aktiiviseen kuntouttavaan toimintaan eikä heidän kohdal-

laan ole tullut esille esim. turvattomuutta, sillä he eivät jää passiiviseen sivustaseuraajan rooliin. 
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Hanketyönä on tehty 75-vuotiaiden hyvinvointia - ja terveyttä edistäville kotikäynneille uusi kotikäyntimalli, 

johon on uudistettu haastattelulomakkeet. Ne sisältävät kolme osiota eli asiakkaan suostumuslomakkeen, 

haastattelukysymykset ja asiakkaalle jäävän kotihoitosuunnitelman. Lisäksi 75-vuotiaiden hyvinvointia ja 

terveyttä edistäville kotikäynneille on laadittu kotikäyntikansio, joka mahdollistaa työntekijöiden välisen 

yhteneväisen haastattelukäytännön ja näin parantaa palveluohjauksen laatua.  Kotikäyntikansio otetaan mu-

kaan haastattelukäynneille.  

Inarin on perustettu ennaltaehkäisevään työhön kuntouttavan lähihoitajan toimi kotipalveluun ja toimessa on 

aloittanut syksyllä 2013 lähihoitaja, jolla on myös fysioterapeuttikoulutus. Hän tekee kotihoidon asiakkaiden 

luo kotikäyntejä tehden heille kotikuntoutussuunnitelman ns. kotikuntoutusmallin mukaisesti. Kuntouttava 

lähihoitaja tekee kotikuntoutussuunnitelmia myös omaishoitajille ja omaishoidettaville.  

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

Terveyden edistämisen työryhmä aktivoitui vuonna 2010 hanketoiminnan kautta. Vuonna 2013 terveyden 

edistämisen teemoina oli hyvä terveys: diabeteksen ennalta ehkäisy, painon hallinta ja liikunta. Vuoden 

2014 teemana on mielen hyvinvointi. 

Vuonna 2013 kehitettiin terveydenhoitajien työnjakoa ja työnsisältöä. Neuvolatyön työnjakoa uudistettiin 

vastaamaan voimassa olevia suosituksia ja tarpeita. Terveyden edistämisen yhdyshenkilölle varattiin sään-

nöllistä työaikaa tehtävään.  

 

OSA II Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä vuonna 2015 
 

7. Painopistealueet 

Kunnan hyvinvointipolitiikan ja johtamisen tavoitteet ja painopistealueet tällä hetkellä: 

 

Kuntastrategia / toiminta-ajatus 

 

Inarin kunta edistää kuntalaisten, yrittäjien ja muiden taloudellisten toimijoiden toimintaedellytyksiä palve-

luillaan, yhteistyöverkostoillaan ja yhteistyökumppanina tavoitteenaan henkisen ja taloudellisen hyvinvoin-

nin kasvattaminen kunnan alueella. Erityistä huomiota kiinnitetään kunnan toimialaan kuuluvan elinkeino-

poliittisen perusrakenteen (infrastruktuurin) kehittämiseen. 

 

Kunnan arvot 

 

1. Asiakaslähtöisyys ja palveluhenkisyys 

2. Yhteisöllinen yhteistyö (avoin, luottamusta herättävä, tasa-arvoinen, oikeudenmukainen, yhteistyötä 

tekevä, ihmistä arvostava ja yksilön oikeudet ja velvollisuudet tunnistava) 

3. Taloudellisuus 

4. Osaaminen ja uudistuminen 
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Inarin kunnan perustavoitteet 

 

 Hyvät kunnalliset palvelut 

 Talous tasapainossa, jolloin vuosikate kattaa investointien omahankintamenot 

 Työllisyystilanne parempi kuin Lapissa keskimäärin 

 Kunta hyvä työyhteisö 

 Inarin kunnassa hyvä yrittää 

 

Pitkäaikaistyöttömät 

Inarin työllistämismalli uudistetaan ja samalla kehitetään kunnan tarjoamia työllistämispalveluja. 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen 

Lapset puheeksi menetelmän juurruttamisista Inarin kunnan toimivaksi käytännöksi jatketaan keväällä 2015. 

Silloin jo koulutuksen käyneistä työntekijöistä osa voi kouluttautua menetelmäkouluttajiksi, jolloin koulutus 

saadaan jatkumaan omavaraisesti omassa kunnassa. Lapset puheeksi menetelmä on tarkoitus liittää osaksi 

uutta lasten- ja nuorten hyvinvointiohjelmaa. 

Työryhmän tavoitteena vuonna 2015 on saada osaksi Inarin kunnan hyvinvointikertomusta oma lasten- ja 

nuorten hyvinvointiohjelma. Ohjelman on suunniteltu olevan helppolukuinen ja -käyttöinen työkalupakki 

niin työntekijöille kuin perheillekin. 

Päihdetyö 

Käynnissä olevassa hankkeessa laaditaan yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin kuntien kanssa yhtenäinen 

päihdepalveluketju. 

Mettäterapia – toimintamallin kokeilua jatketaan. 

Selvä Peli -työlle laaditaan opinnäytetyönä kehittämissuunnitelmaa, joka valmistuu vuonna 2015. 

Ikäihmisten hyvinvoinnin tukeminen 

Kunnan talousarviossa sekä talous- ja toimintasuunnitelmassa vuosille 2015–2017 esitetään, että kotipalve-

luun lisätään hoiva-avustajan toimi ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi. Lisäksi esitetään, että tehos-

tettuun palveluasumiseen lisätään hoiva-avustajan toimi sekä vuonna 2015 että 2016. Tehostetussa palvelu-

asumisessa olevien henkilöiden palvelutarve kasvaa asukkaiden ikääntyessä.  

Ikäihmisten päiväpalvelutoiminta antaa hyvän pohjan jatkaa ikäihmisen hyvinvointia ja toimintakykyä tuke-

vien palveluiden tuottamista ja kehittämistä. Ikääntyneet ovat löytäneet tämän uuden palvelun ja kävijöiden 

joukossa on ollut uusia tulijoita.  Päiväpalvelulla voi olla ikääntyneelle moninaisia hyviä vaikutuksia. Päivä-

palvelu voi vähentää yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemista jopa niin, että se voi vähentää iäkkään 

henkilön tarvetta intervallijaksoihin palvelutalossa tai jopa hidastaa palveluasumisen tarvetta. Ennaltaehkäi-

sevänä työmuotona päiväpalvelun laadukas toteuttaminen vaatii työntekijöiden välistä hyvää yhteistyötä, 

suunnitelmallisuutta ja ammatillista osaamista ikääntyneen erityispiirteet ja toimintakyky huomioiden, että 

olisi ”jokaiselle jotakin”.   
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Vuosina 2014–2015 Inarissa otetaan käyttöön uusi RAI – arviointi- ja seurantajärjestelmä kotihoitoon, vuo-

deosastolle ja asumispalveluihin. RAI on hoidon tarpeen ja laadun sekä kustannusvaikuttavuuden arviointi- 

ja seurantaväline, jota käytetään ensisijaisesti asiakkaan ja potilaan hoitotyössä, hoito- ja palvelusuunnitel-

man teossa ja pitkäaikaisasiakkaiden hoidon laadun parantamisessa. 

Vanhuspalvelulaki edellyttää säännöllisen asiakaspalautteen keräämistä palvelujen käyttäjiltä, heidän omai-

siltaan ja henkilöstöltä. Myös terveydenhuoltolaissa kiinnitetään huomiota palvelujen laatuun. Inarissa ote-

taan vuonna 2015 käyttöön TAK – arviointijärjestelmä on palautteenhallinnan ja tiedonkeruun väline. Järjes-

telmää voi käyttää mm. asiakaspalautekyselyihin, johtajuuden arviointiin, henkilöstökyselyihin ja itsearvi-

ointiin. 

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvin-

voinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tar-

vitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Voimassa oleva Inarin kunnan ikäih-

misten palvelustrategia vuosille 2011-2015 uusitaan vanhuspalvelulain säädösten mukaiseksi vuoden 2015 

aikana. 

 

OSA III Valtuustokäsittely 
 

Hyväksytty Inarin valtuustossa 11.12.2014 § 


