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HYVINVOINTIKERTOMUS 2018
Tiivistelmä

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN ON KUNNAN PERUSTEHTÄVÄ
Kuntalain 1 §:n perusteella hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Terveydenhuoltolain
12 §:n 1 momentin mukaan kuntia velvoitetaan raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Sen lisäksi valtuustolle on
kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan on strategisessa
suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisen tavoitteet ja määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet. Hyvinvointikertomus on tärkeä osa
kunnan normaalia vuosittaista strategia-, ohjelma-, talousarvio-, toiminta- ja käyttösuunnitelmatyötä.
Se liittyy myös tilinpäätöksiin ja toiminnan vaikuttavuuden arviointiin. Hyvinvointi-indikaattorit liitetään
muuhun toimintaympäristötietoon, jonka jälkeen niitä hyödynnetään talousarvion suunnitteluohjeiden
ja itse talousarvion laadinnassa. Hyvinvointikertomustietojen kerääminen, hyvinvoinnin
kehittämispainopisteiden asettaminen sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta on kytketty
normaaliin toiminnan ja talouden sekä tiedolla johtamisen prosesseihin ja aikatauluihin.

HYVINVOINTIKERTOMUS 2018
Osa I

käsittelee Sodankylän kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa vuosina 2016 - 2017.

Osa II

sisältää vuoden 2018 hyvinvointisuunnitelman.

Osa III

sisältää valtuustokäsittelyn.

HYVINVOINTISUUNNITELMA 2018
Painopiste 1. Turvallinen arki ja ympäristö
1.1

TAVOITTEET		
Turvallisuuden edistäminen

TOIMENPITEET
Laaditaan turvallisuussuunnitelma

1.2

Turvallinen Sodankylä

Turvallisuussuunnitelma liitetään
Hyvinvointikertomukseen

1.3

Turvataitojen vahvistaminen

EA- koulutukset, Deffa- koulutukset kylille

1.4

Yhteisöllisyys ja verkostoituminen,
Nuorisotyön tehostaminen

Kohtaamispaikat nuorille
Järjestöjen tukeminen
Päihdevalistusta nuorille

1.5

Turvallisuutta tukevat
peruspalvelut

Puheeksiottokäytäntöjen tehostaminen
Koulukiusaamisen ehkäisy
Hoitopolku: lähisuhde- ja perheväkivalta
Lapsiperheiden kotipalvelun toimintamalli
Teemapäivä: Lähisuhde- ja perheväkivalta
Saamelaisten peruspalveluiden kehittäminen

1.6

Lapsi- ja lapsiperheiden
palveluiden kehittäminen

1.7

Ennaltaehkäisevän työn
tehostaminen

Luokkakohtaisten tarkastusten yhteenvedot
käyttöön
Lape- palveluohjaus
Harrastetiloja ja toimintaa lapsille ja perheille
Järjestöyhteistyön kehittäminen
Kamauksen alueen kaava
Raskaudenkeskeytysten vähentäminen

1.8

Maahanmuutto/ kotouttamisen
kehittäminen

2 – mie  sodankylä

Peruspalveluiden vahvistaminen

Painopiste 2. Viihtyisä ympäristö
2.1

TAVOITTEET		
Vapaa-aikapalveluiden kehittäminen

TOIMENPITEET
Tiedottaminen, viestittäminen ja opastus
Liikuntaresepti
Uimahallin käyttäjämäärien seuranta
Urheilupuiston valaistuksen parantaminen
Kirkonkylän keskusten opasteet
Elektroninen opastustaulu ennen taajamaa
Leikkipuisto / kuntopuisto
Asiakaskyselyjen tehostaminen
Virkistysreitit
Karttapalvelu kunnan etusivulle
Freeride- alue moottorikelkkailuun
Kohtaamispuisto
Tulevaisuuden kulttuuri- ja liikuntatilat

2.2

Asuminen

Viihtyisät tontit / suunnittelu ja toteutus

2.3

Ympäristö

Liikenneyhteyksien kehittäminen

Painopiste 3. Osallistuva yhteisö
TAVOITTEET		
Yhteisö kasvattaa ja tukee

TOIMENPITEET
Turvallisen koulu- ja päiväkotimatkojen varmistaminen
Tiedonkulun parantaminen vaarallisista kohteista
Karttapohjaisen kyselyn laajentaminen
Yhteistyö poliisin kanssa
Kaatumisten vähentäminen
Sukupolvien välinen kohtaaminen
Nuorten osallisuuden kehittäminen
Kummipappa- ja mummotoiminta
Päiväkotiryhmien ja ikääntyneiden sopimuksellinen yhteistyö

3.2

Järjestöyhteistyön ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Järjestökoordinaation kehittäminen
Järjestötreffit
Järjestöavustusten kriteerien kehittäminen

3.3

Yritysyhteistyön kehittäminen

Yrityshautomo / Hyvinvointipalvelut

3.4

Yksilön osallistumismahdollisuudet
ja omasta hyvinvoinnista vastaamisen
mahdollisuudet

Osallistumisopas 2018
ODA- hankkeen toimintamallit

3.1

Suunnitelman laatijat
Hyvinvointikertomuksen laadintaan ovat osallistuneet
kunnan johtoryhmä, hyvinvointityöryhmä, Hyvinvointi- ja
turvallisuus forum – jäsenet ja hyvinvointikoordinaattori.
Hyvinvointipainopisteiden ja - tavoitteiden määrittämiseksi on
järjestetty kolme työpajaa. Ensimmäinen työpaja järjestettiin
kunnanvaltuutetuille, toinen työpaja vastuualueiden
toimijoille ja sidosryhmille sekä kolmas työpaja Vuotson
kylällä saamelaisasukkaiden kuulemiseksi.
Hyvinvointikertomuksen 2018 sisällön määrittämiseen ja
kokemuksellisen tiedon koontiin on kuultu kuntalaisia,
järjestöjä, kylätoimijoita ja yritysten edustajia. Lapin sosiaalija terveysturvayhdistys ry:n ja LAPE- hankkeen toimijoiden
kanssa on yhteistyönä suunniteltu järjestökysely liittyen lapsija lapsiperheiden palveluihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin
seurannassa käytettävät
terveysosoittimet
1. SOTKANET / muu tilasto (50 kpl)
2. Kunnan omat tietolähteet (26 kpl)
3. Poliisi (2 kpl)
4. Pelastus (1 kpl)
Yhteensä 79 indikaattoria

mie  sodankylä – 3

KÄSITTELY:
Hyvinvointikertomus 2018 on kokonaisuudessaan hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.12.2017.

