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Hyvinvointiryhmän lausuntopyyntö
”Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on osa kuntien perustehtävää - Kuntalaki (365/1995) ja Terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 12).
Kunnan tehtävänä on tarjota kaikille asukkaille yhtäläiset edellytykset
terveeseen elämään. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja
terveyserojen kaventaminen kuuluu kunnan kaikille toimialoille.
Kunnan toiminnan tavoitteena on lisätä asukkaiden terveyttä,
toimintakykyä ja hyvän elämän edellytyksiä.
Ylöjärven kaupungin ensimmäinen laaja sähköinen hyvinvointikertomus on valmistumassa, jatkossa asiakirja nimetään SHVK. SHVK:n
valmistelee hyvinvointiryhmä ja sen alatyöryhmät sekä yhteistyössä
on mukana laaja kaupungin asiantuntijaverkosto. Valmistelu on ollut
eri toimijoiden yhteinen hyvinvointiasioiden oppimisprosessi, toimintakulttuurin muuttamisessa osallistuvampaan ja poikkitoimialallisempaan suuntaan. Tulevaisuudessa laaja SHVK työstetään viimeisenä
valtuustokauden vuotena, seuraava valmistellaan siis vuonna 2016
seuraavaksi valtuustokaudeksi. SHVK on strateginen asiakirja ja se
määrittää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen painopistealueet
tulevalle valtuustokaudelle. Ensimmäisen valmistelukierroksen
kokemusten perusteella prosessia, sisältöjä ja esitystapaa tullaan
jatkossa kehittämään.
Kuntaliiton ylläpitämä Hyvinvointikertomus kokoaa yhteen eri
tietolähteistä saatavaa monialaista tietoa kuntalaisten terveydestä ja
hyvinvoinnista sekä niihin yhteydessä olevista tekijöistä. Lisäksi
kertomus kokoaa tietoa kunnan toimenpiteistä, joilla kuntalaisten
hyvinvointia ja terveyttä on tuettu. Tietolähteitä ovat mm. AvoHILMO,
Kuntaliitto, SOTKAnet, terveyspuntari ja tilastokeskus.
Lausunnot ja ehdotukset laajasta hyvinvointikertomuksesta pyydetään kaikilta lautakunnilta ja vastaavilta toimielimiltä ko. toimielimen
näkökulmasta. Näin meneteltäessä kaikki toimielimet osallistuvat
ylöjärveläisten hyvinvoinnin edistämiseen.
Hyvinvointiryhmä pyytää toimielimen lausuntoa sähköisestä laajasta
Hyvinvointikertomuksesta vuosille 2014-2016
asiakirjaluonnoksesta oman toimialansa näkökulmasta 13.6.2014

mennessä.
Normaalin asian käsittely- ja päätöksentekojärjestyksessä annettavan lausunnon lisäksi hyvinvointiryhmä pyytää 19.6.2014 mennessä
toimielimen puheenjohtajan vahvistamaa vapaamuotoista muistiota,
johon on kirjattu toimielimen kokouksessa toimielimen näkökulmasta
esitettyjä huomioita ja ehdotuksia.
Lausunnot ja muistiot käsitellään hyvinvointiryhmän ja kaupunginhallituksen jatkovalmistelussa. Valtuustokäsittelyssä muistiot ja niiden
käsittely ovat oheismateriaalina mukana.
Anne Santalahti
Terveys- ja sosiaalijohtaja, hyvinvointiryhmän pj.
Merja Hietikko
Varhaiskasvatuksen suunnittelija, hyvinvointikoordinaattori”
Laajan hyvinvointikertomuksen luonnos on liitetty kokouksen
oheismateriaaliksi. Sivistysjohtaja esittelee luonnosta lähemmin
kokouksessa. Esittelyn jälkeen työstetään kaksi asiaa:
1.

Varsinaisena päätöksenä syntyy lausunto, joka ottaa kantaa
hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmaan kuluvalla valtuustokaudella (erityisesti luonnoksen sivut 10-14);

2.

Muistio-osaan kirjataan lautakunnan huomioita ja ehdotuksia
suunnitelmasta kokonaisuutena. Näin varmistetaan se, että
kaikki kommentit kulkevat mukana suunnitelman jatkovalmistelussa aina valtuustokäsittelyyn asti.

Oheismateriaali

- laajan hyvinvointikertomuksen luonnos

Lisätiedot

Matti Hursti, p. 050 68067, matti.hursti@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta päättää:

Päätös

1.

antaa pyydetyn lausunnon laajan hyvinvointikertomuksen luonnoksesta oman toimialansa näkökulmasta;

2.

laatia muistion, johon kirjataan laajan hyvinvointikertomuksen
luonnokseen liittyviä huomioita ja ehdotuksia. Muistion
allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja.

Koulutuslautakunta päätti keskustelun jälkeen lausua laajan hyvinvointikertomuksen luonnoksesta seuraavaa:

1.

2.
3.
4.

Tavoitteiden toteuttamisessa tulee huomioida lasten ja nuorten
tavoittaminen erityisesti sähköisten palvelujen ja sosiaalisen
median avulla. Oppilaita voidaan tutustuttaa palveluihin osana
opetusta (esim. BYOD-hanke).
Hyvinvointikertomuksen sisältö on kuntalaisten silmissä varsin
abstraktia. Aktiivisella tiedottamisella tulee selkeyttää sekä
tavoitteita että sisältöjä.
Kumppanuutta tavoitteiden toteuttamissa voidaan hakea
aktiivisesti kolmannen sektorin toimijoista.
Lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa aktiivinen osallistaminen kannattaa liittää kiinteäksi osaksi hyvinvointiohjelman
toteuttamista.

Päätösehdotuksessa mainittua muistio-osuutta ei nähty tarpeelliseksi
kirjata.
Nuorisoedustaja Mira Setälä poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn jälkeen klo 18.30.
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