SODANKYLÄN KUNTA
Muistio 30.4.2015

SODANKYLÄN HYVINVOINTI- JA TURVALLISUUSFORUM
Aika

To 30.4.2015 klo 9 – 11.30

Paikka

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kutsutut

Esa Harju, poliisi
Hanna Kuusela, seurakunta
Jussi Hannukari, pelastuslaitos
Kaisa Kulmala, Järjestökeskus Kitinen ry
Marjo Rajamäki, Sodankylän yrittäjät ry
Lasse Näsi, vanhusneuvosto
Helena Korhonen, vammaisneuvosto
Harri Tiuraniemi, lapsiasiainneuvosto, perusturvajohtaja
Viljo Pesonen, kunnanjohtaja
Päivi Vauhkonen, talous- ja hallintojohtaja
Jukka Lokka, kehittämisjohtaja
Minna Seppälä, johdon assistentti

1. Kokouksen avaus
Kunnanjohtaja Viljo Pesonen avasi kokouksen.
Todettiin kunnanhallituksen päätös 14.10.2014 § 317 turvallisuus- ja hyvinvointoforumin asettamisesta:
Kunnanhallitus päättää asettaa hyvinvoinnin ja turvallisuuden yhteistyöforumin,
johon kutsutaan edustajat kunnan lisäksi poliisista, pelastuslaitoksesta, seurakunnasta, yrittäjä- ja kyläyhdistyksestä, lapsiasiain-, vanhus- ja vammaisneuvostosta sekä tarvittaessa muista organisaatioista, jotka nähdään tarpeelliseksi
hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyön edistämiseksi Sodankylässä. Yhteistyöforumin on tarkoitus kokoontua vähintään kaksi kertaa vuodessa ja ottaa osaa
kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun vuosikellossa esitetyllä tavalla. Yhteistyöforumin koollekutsujana toimii talous- ja hallintojohtaja. Päätettiin lisäksi,
että kunnanjohtaja toimii yhteistyöforumin puheenjohtajana, ja että lähettävät
tahot vastaavat itse kustannuksistaan.
Sovittiin, että kokouksen ja foorumin sihteerinä toimii johdon assistentti Minna Seppälä.
Todettiin osallistujat, jotka esittelivät lyhyesti edustamansa organisaation taustaa ja
toimintaa sekä toiveitaan turvallisuus- ja hyvinvointiforumin toiminnasta.
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2. Arjen turvaa -hanke
Viljo Pesonen kertoi Arjen turvaa -hankkeesta Sodankylän hyvinvointi- ja turvallisuusforumin taustalla (PP-esitys liitteenä 1).
Tutustuttiin nopeasti myös Aluehallintoviraston julkaisuun ’Turvallisempi huominen,
turvallisuustoimenpiteitä toiminnan tueksi’ (kts. liite 2), jossa listattuna erilaisia toimenpiteitä hyvinvointi- ja turvallisuusnäkökulmasta.
3. Hyvinvointikertomuksen valmistelu
Harri Tiuraniemi esitteli Sodankylän kunnan hyvinvointikertomuksen valmistelutilanteen. Asiaa on käsitelty kunnanvaltuustossa 28.8.2014 § 72.
Harri esitteli yhdessä Päivi Vauhkosen kanssa myös sähköistä hyvinvointikertomusta,
joka on Sodankylässä työn alla. Tällä hetkellä laaditaan laajempaa hyvinvointikertomusta valtuustokauden päätteeksi, mutta tulevaisuudessa on tarkoitus koota myös
suppeampi versio vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.
Hyvinvointikertomus on yksi kunnan toiminnan ohjausväline, jossa seurataan erilaisien
indikaattorien avulla kunnan tilannetta.
4. Hyvinvointijohtaminen osana kunnan vuosikelloa
Päivi Vauhkonen esitteli kunnan suunnittelun ja seurannan vuosikelloa (kts. liite 3),
jossa hyvinvointijohtaminen on osana. Asiaa on käsitelty kunnanhallituksessa
15.4.2014 § 113.
Hyvinvointisuunnittelu on huomioitu talousarvion suunnittelussa ja kunnan vuosikellossa. Kunnan johtoryhmä on valittu kunnan Hyvinvointi- ja turvallisuusasioiden vastuutahoksi, ja tämän foorumin tavoitteena olisi toimia johtoryhmän rinnalla laajennettuna kokoonpanona valmistelevassa ja ohjaavassa roolissa.
Kunnanhallitus on vahvistanut 28.4.2015 talousarvion 2016 laadintaohjeen yhteydessä
seuraavat painopisteet kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi (kh:n päätös
17.6.2014):
1) ennaltaehkäisy,
2) uudet toimintamallit, kuten teknologiaratkaisut ja kotisairaala,
3) yhteistyö kunnan eri hallintokuntien kesken sekä järjestöjen ja kolmannen
sektorin kanssa sekä
4) palveluiden kustannustehokkuuden parantaminen.
5. Hyvinvointi- ja turvallisuusforumin toimintatavasta sopiminen
Päätettiin, että foorumiin kutsutaan mukaan kunnan kaikki toimialajohtajat sekä Pohjoisimman Lapin Leader ry:n, kyläneuvoston, matkailun, ELY-keskuksen ja Puolustusvoimien edustajat.
Päätettiin toteuttaa kartoitus Sodankylän kunnan hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvien tahojen listaamiseksi > tuodaan näkyväksi mitä jo tehdään ja mitä on tarjolla.
Sovittiin, että kukin taho valmistelee kartoitusta omalta osaltaan syksyn kokousta varten.
Sovittiin, että aluksi foorumin työn alle nostetaan yksi teema kerrallaan ja kartoitetaan
olemassa olevat toiminnot ja palveluketjut huolellisesti valitun teeman ympärille. Näin
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saadaan muodostettua foorumille toimiva toimintatapa, sekä pyritään saamaan jo
ensi vuoden talousarvioon jotain konkreettista esitystä. Tavoitteena saada esille ne
toimintamallit ja tavat, jossa eri tahot ja järjestöt voivat tehdä yhteistyötä. ”Opetellaan
yhteistyötä”.
Foorumissa käytiin aktiivista keskustelua siitä, mikä aihealue nostettaisiin foorumin
ensimmäiseksi teemaksi. Kaksi teemaa nousi selkeästi esille: nuorten hyvinvointi sekä ikäihmisten hyvinvointi. Sovittiin, että turvallisuus- ja hyvinvointiforum esittää kunnan vuoden 2016 hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittämisen painopisteeksi kotona
asumisen tukemisen. Asia viedään kunnan johtoryhmän kautta eteenpäin huomioon
otettavaksi talousarviovalmistelussa.
Harri lupasi toimittaa ryhmälle sodankyläläisten hyvinvointia kuvaavat indikaattorit,
jotka hyvinvointikertomuksen yhteydessä on selvitetty. Ne toimitetaan erikseen myöhemmin.
6. Kokouksen päätös
Seuraavan kerran kokoonnutaan keskiviikkona 2.9.2015 klo 9-12.
Tähän kokoukseen foorumin osallistujatahot tuovat kartoituksen olemassa olevista
palveluista ja toimintamalleista, jotka kytkeytyvät jollain tavoin vanhusten kotona
asumisen tukemiseen tai niitä voidaan hyödyntää kehitystyössä.
Seuraavaan kokoukseen kunnan puolesta selvitetään myös, että millä tavoin laajempi hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluiden ja toimijoiden kartoitus voidaan toteuttaa.
Lisäksi sovittiin, että Minna Seppälälle voi esittää ajatuksia forumin toimintaan liittyen,
jotta forumin roolia ja tehtävää osana kunnan hyvinvointi- ja turvallisuusjohtamista
voitaisiin selkiyttää (vuosikello). Minna kokoaa ne yhteen seuraavaa kokousta varten.
Kokous päätettiin klo 11:30.

