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KAUPHALL 21.11.2016 § 342
Terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.11.2014 Ylöjärven ensimmäisen
laajan hyvinvointikertomuksen kuluvaksi valtuustokaudeksi. Nyt
kuluneen hyvinvointikertomuskauden 2014-2016 toteuma tullaan
raportoimaan valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä keväällä 2017.
Ylöjärven laaja hyvinvointikertomus 2017–2020 on lakisääteinen
asiakirja ja sen sisältämä hyvinvointisuunnitelma linjaa Ylöjärven
hyvinvointityön keskeiset painopisteet seuraavalle valtuustokaudelle.
Konkreettisten menetelmien avulla yksilöiden ja perheiden
hyvinvointia heikentäviin tekijöihin voidaan puuttua ja näin saada
terveyseroja kavennettua. Tämä on myös keino vaikuttaa kaupungin
sosiaali- ja terveysmenoihin; varhaisilla puuttumismenetelmillä
voidaan hillitä kustannuksia ja ennustaa myös paremmin tulevaa
kustannuskehitystä.
Työ uuden laajan hyvinvointikertomuksen aikaansaamiseksi
aloitettiin jo keväällä 2016. Ylöjärven laajan hyvinvointikertomuksen
keskeisin osa on hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017–2020.
Suunnitelman sisältämät painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet ja
niiden vastuutahot, toimenpanon toteutuksessa tarvittavat eri
toimijoista koostuvat resurssit, tavoitteiden saavuttamisen
arviointimenettelyt ja indikaattorit on koottu suunnittelutaulukkoon.
Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kaupungin eri toimijoiden
välistä poikkihallinnollista yhteistyötä ja myös kolmannen sektorin
toimijoiden mukaan ottamista. Lisäksi tärkeää on johdon
sitoutuminen kaikilla johtamisen tasoilla, jotta toimenpiteillä voidaan
edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä siten, että terveyserot
kaventuvat eri väestöryhmien välillä. Eri toimijoiden välinen tiivis
yhteistyö on myös keino saavuttaa sekä tehokkuutta että
vaikuttavuutta toimintaan ja näin voi syntyä kustannussäästöjä
esimerkiksi erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja työllisyyden
hoidon kustannuksiin.
Ylöjärven hyvinvointiryhmä käsitteli kokouksessaan 27.4.2016
vuosille 2017–2020 laadittavaa laajaa hyvinvointikertomusta ja päätyi
keskustelun jälkeen ehdottamaan Ylöjärven laajan
hyvinvointikertomuksen painopisteiksi:

-

Painopiste 1 Terveellisten elintapojen edistäminen (liikunnan
lisääminen, terveellinen ravitsemus ja päihteettömyys /
ehkäisevä päihdetyö)
Painopiste 2 Turvallisuuden tukeminen ja vahvistaminen
Painopiste 3 Arjessa pärjäämisen vahvistuminen

Hyvinvointiryhmä pyysi kannanottoja painopisteistä ja yleensä
tulevasta hyvinvointityöstä kaikilta kaupungin lautakunnilta ja
neuvostoilta. Hyvinvointikoordinaattori oli esittelemässä
hyvinvointityön indikaattoreita ja alueellista
hyvinvointisuunnitelmaluonnosta em. tilaisuuksissa ja lisäksi
valtuustolle pidettiin aiheesta valtuustoinfo 29.9.2016.
Hyvinvointijohtoryhmä kokoontui työstämään
hyvinvointikoordinaattorin saamien lausuntojen pohjalta tekemää
pohjaesitystä lokakuussa ja sen jälkeen hyvinvointikoordinaattori
Soile Vuolle on koonnut asiakirjan kolmiosaiseksi
hyvinvointikertomukseksi, joka täyttää kaikki lain vaatimukset ja
jossa on huomioitu tulossa oleva sote-uudistus ja esimerkiksi
hyte-rahoituksen vaatimat asiat on nyt löydettävissä laajasta
hyvinvointikertomuksesta. valtuuston hyväksymisen jälkeen
kertomus viedään sähköiseen hyvinvointikertomuspohjaan, jossa se
on kuntalaisten ja eri viranomaistahojen käytettävissä.
Oheismateriaali

-

Ylöjärven laaja hyvinvointikertomus 2017-2020

Kaupunginjohtaja ehdottaa:
Kaupunginhallitus käy lähetekeskustelun oheismateriaalina olevasta
Ylöjärven laajasta hyvinvointikertomuksesta 2017-2020.
Päätös

Hyväksyttiin.
----KAUPHALL 28.11.2016 § 364
Liite

-

Ylöjärven laaja hyvinvointikertomus 2017-2020

Kaupunginjohtaja ehdottaa:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
hyväksyy liitteenä olevan Ylöjärven laajan hyvinvointikertomuksen
2017-2020.
Päätös

Hyväksyttiin.
----KAUPVALT 12.12.2016 § 105
Liite

-

Ylöjärven laaja hyvinvointikertomus 2017-2020

Kaupunginhallitus ehdottaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Ylöjärven laajan
hyvinvointikertomuksen 2017-2020.
Päätös

Hyväksyttiin.
-----

