Kaupunginhallitus

§ 191

12.08.2019

Forssan seudun vuosien 2017 - 2021 laaja hyvinvointikertomus
207/00.01.02/2019
KH 12.08.2019 § 191
Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus kuntalaisten hyvinvoinnista ja
terveydestä ja näihin vaikuttavista tekijöistä.Hyvinvointikertomus on
kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä. Käytännössä kyse on tehtävistä, joiden tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Näitä tehtäviä toteutetaan kunnan kaikilla toimialoilla. Edistämällä hyvinvointia parannetaan kuntalaisten elämänlaatua, lisätään työllisyyttä ja tuottavuutta ja
hillitään sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on lakisääteistä työtä. Kuntalaki (2015/410) määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä
huolehtimisen keskeiseksi kunnan perustehtäväksi. Terveydenhuoltolain (1326/2010) tarkoitus on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä,
hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta ja
kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja (2§). Kunnan on
seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja
toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus (12§).
Forssan seudun kunnat ovat valtuuttaneet Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän FSHKY:n pitämään ajan tasalla Forssan seudun
hyvinvointi- ja turvallisuustrategian, nykyisen hyvinvointikertomuksen.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimus määrittelee,
että kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin vastaamista varten yhtymähallituksen tulee asettaa hyvinvointi- ja turvallisuusneuvottelukunta,
nykyinen hyvinvointivaliokunta, johon peruskunnat esittävät edustajiaan muilta hyvinvointiin vaikuttavilta toimialoilta yhtymähallituksen
pyynnön perusteella. Hyvinvointivaliokunta valmistelee valtuustoille
lainsäädännön edellyttämät selvitykset jäsenkuntien asukkaiden elinolosuhteista ja hyvinvoinnista kerran valtuustokaudessa annettavaan hyvinvointikertomukseen. Hyvinvointikertomus valmistellaan
poikkihallinnollisesti. Hyvinvointivaliokunnan jäseninä on kuntien luottamushenkilöitä ja sivistystoimen- tai varhaiskasvatuksenjohtajat ja

edustajat poliisista, pelastuslaitoksesta, KELA:sta, TE-toimistosta,
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:stä HAMK:sta, Lounais- Hämeen
koulutuskuntayhtymästä ja FSHKY:stä.
Hyvinvointikertomus on osa kunnan strategiatyötä sekä talousarvioja kuntasuunnitteluprosessia ja kertomuksen valmistuminen ajoitetaan siten, että se palvelee vuosittaista suunnittelusykliä. Hyvinvointikertomuksen tarkoitus on myös tuottaa seurantatietoa ohjelmien ja
tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista. Hyvinvointisuunnitelmaan
asetettuja painopisteitä, tavoitteita ja toimenpiteitä arvioidaan ja tarkennetaan vuosittain.
Hyvinvointisuunnitelmassa on painopisteiksi vuosille 2019 - 2021
asetettu heikoimassa asemassa olevien kuntalaisten eriarvoisuuden
vähentäminen, syrjäytymisen tavoittaminen ja syrjäytymisvaarassa
olevien tavoittaminen ja ennaltaehkäisyn teemat kaikilla sektoreilla.
Tavoitteita ja toimenpiteitä on suunnitelmassa asetettu
- lasten ja perheiden tukemiseen, tarpeisiin vastaamiseen ja
palvelujen koordinointiin
- lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseen
- kaikenikäisten päihteiden käytön ja päihdemyönteisyyden vähenemiseen
- kaikenikäisten työllisyyteen hyvän elämän tukemisessa
- ikäihmisten asumisen vaihtoehtoihin toimintakyvyn ja
turvallisuuden tukena
- kaikenikäisten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksiin
- yksinäisyyden torjuntaan
- seudulliseen monialaiseen yhteistyöhön lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi
- sujuviin kulkuyhteyksiin arjen ja osallistumisen mahdollistajana.
Kokouksessa 17.6.2019 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän
yhtymähallitus hyväksyi hyvinvointikertomuksen ja lähetti sen kuntiin
hyväksyttäväksi. Hyvinvointikertomus tilastoineen on erillisliitteenä.
Edellä oleva asiaselostus on otettu yhtymähallituksen pöytäkirjasta.
(MP)

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy kaupungin osalta erillisliitteenä olevan Forssan seudun vuosien
2017 - 2021 laajan hyvinvointikertomuksen.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

