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KOKOUSMUISTIO
”HYVINVOINTI KOKO KUNNAN VASTUULLA” KEHITTÄMISTOIMINNAN
SEUTUTYÖRYHMÄN KOKOUS
Aika:

21.10.04 klo 9-12

Paikka:

Valtimo, Kuntalaisten Talo, Kunnantie 1

Läsnä:

kunnanjohtaja Pentti Kemppinen, Valtimo
kunnanjohtaja Pertti Vainionpää, Nurmes
kaupunginkamreeri Jari Lampinen, Nurmes
sosiaalijohtaja Aulis Sarnola, Juuka
johtava hoitaja Kirsi Hukkanen, Juuka
sivistysjohtaja Marja Kononen, Juuka
osastopäällikkö Soile Syrjäläinen, Lieksa
YTM-opiskelija Maria Karilahti, AMK
koulutussuunnittelija Päivi Sihvo, AMK
terveyssuunnittelija Tarja Ikonen, P-K kansanterveyden keskus

1. Päivi Sihvo avasi kokouksen ja toivotti osallistuja tervetulleiksi. Kokouksen puheenjohtajana
toimi Valtimon kunnanjohtaja Pentti Kemppinen ja kokoussihteerinä Tarja Ikonen.
2. 10.9.2004 Lieksassa pidetyn kokouksen muistio hyväksyttiin.
3. Kokouksen asialista hyväksyttiin.
4. Keskusteltiin kuntakohtaisen työskentelyn etenemisestä. Sovittiin katsauksen yhteisestä
viitekehyksestä ja kokoamisaikataulusta.
Lieksa: Soile Syrjäläinen esitteli Lieksassa toiminnassa tai kehitteillä olevat
hankekokonaisuudet.
Lieksassa on syyskuun alussa aloittanut seutukehittäjä, jonka toiminnan painotus on alussa
ollut sosiaali- ja terveyspalvelu keskeinen. Hän on kokoamassa kaupungin
palvelukokonaisuutta yhteen. Maakunnallinen seutukehittäjä työskentelee Honkalammen
kuntayhtymän alaisena ja työskentelee Itä-Suomen Sosiaaliala osaamiskeskuksen yhteydessä.
Työvoimaviranomaisten kanssa on tehty hakemus työvoimapalvelukeskus hankkeesta.
Hanke toteutetaan aluksi kuntakohtaisena. Myöhemmin otetaan tarkasteluun myös hankkeen
seutukunnallinen hyödyntäminen.
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Käynnissä olevassa Hyvinvointipalvelujen kehittämishankkeessa korostuu
hyvinvointiyrittäjyyden kehittäminen. Erityisesti naisyrittäjyyden kehittäminen tulisi
huomioida.
Julkiset palvelut verkkoon hankkeessa kehitetään kuntalaisille verkon kautta tarjottavia
palveluja. Tällä hetkellä työstetään P-K sairaanhoitopiirin puhelinpalvelu-hanketta.
Kuntakatsauksen valmistelun ohella Lieksassa mietitään em. hankkeiden toimintojen ja
tavoitteiden yhdistäminen Hyvinvointi koko kunnan vastuulla hankkeeseen.
Tutkimustulosten perusteella strategiat ovat liian suppeita jos jäävät kuntakohtaiseksi, joten
kuntarajat tulisi pystyä ylittämään (Kinnunen Petri, Kostamo-Pääkkö Kaisa: Alueelliset
hyvinvointistrategiat, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 2003).
Nurmes: Jari Lampinen esitteli Pielisen Karjalan alueen työllisyyttä, muuttovirtaa ja
väestökatsausta kuvaavia lukuja.
Nurmeksen nuorisotoimi tehnyt elinoloselvityksen, joka kuvaa koululaisten omaa käsitystä
elinoloistaan. Kysely on toteutettu yläasteella ja lukiossa. Kyselyyn osallistui 26, 13–19vuotiasta nuorta. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat puuttuvat kyselystä.
Salon seudulta saatua terveysindikaattorimallia ryhdytään kehittämään Nurmeksen
terveyskeskuksessa. Mallin avulla kerätään kuntakohtaisia perustietoja väestön
terveydentilasta (mm. paino, painoindeksi, verenpaine).
Muutoin kuntakatsauksen valmistelu etenee sovitusti.
Juuka: Aulis Sarnola kertoi Juuan kunnan terveystoimen tilanteesta. Erikoissairaanhoidon
jonoja pyritään purkamaan yhdessä P-K sairaanhoitopiirin kanssa. Ongelmana se, että
juukalaisten sairastavuus nousee ja sen myötä kulut nousevat. Kuitenkin valtionosuuden
määrittämiseen käytettävä sairastavuusindeksi on samaan aikaan pienentynyt ja
työttömyysindeksi laskenut.
Kirsi Hukkanen esitteli Juuan kunnan Hyvinvointikertomuksen mallin (liite 1). Käytettäviä
indikaattoreita on mietitty ja kertomuksen runkosuunnitelma tehty.
Valtimo: Pentti Kemppinen kertoi, että kuntakatsaus työ käynnistyy hiljalleen. Tavoitteena
on sitouttaa luottamusmiehet mukaan toimintaan.
Kuntakatsauksen rungosta ja viitekehyksestä sopiminen
Sitkeät seutukunnat raportista tehty kooste on taustatietoa kuntalaisten mielipiteistä (liite 2).
Kuntakatsauksen runkosuunnitelmasta käytiin keskustelua Päivi Sihvon johdolla. Pentti
Vainionpää ehditti Juuan kunnassa tehdyn runkosuunnitelman pelkistämistä, jolloin
katsauksen runko koostuisi seuraavasti:
1 Väestön demograafiset tekijät (seudullinen osio)
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2 Kuntakohtaiset indikaattorit (kuntatalous, väestön terveys ym.)
3 Kuinka kunta seuraa ja raportoi tiettyjä asioita (työllisyys, väestökehitys, terveys jne.)
Päivi Sihvon ja Tarja Ikosen laatima viitekehys (liite 3) hyväksyttiin, siten että viitekehystä
voidaan kuntakohtaisesti soveltaa. Ydinkysymys katsauksen rakenteessa on, mitkä ovat
seudulliset avainindikaattorit, mikä on historiallinen tarkastelu ja yhteys kunnan
talouskehitykseen? Katsaukset kootaan toimintasuunnitelman mukaisesti tämän vuoden
aikana. Indikaattorityöryhmä kokoontuu työstämään katsauksen runkoa. Jari Lampinen
toimii ryhmän koollekutsujana.
5. Tarja Ikosen kokoamat www-sivut tarkastettiin. Hankkeen tiedotussivut julkistetaan viikolla
44 Nurmeksen kaupungin www-etusivun yläpalkissa kohdassa ”Hyvinvointi”. Jokaisen
kunnan tulisi linkittää sivut omille www-sivuilleen.
6. Tarja Ikonen esitteli Hyvinvointi koko kunnan vastuulla yhteistyön alustavan
toimintasuunnitelma ehdotuksen vuodelle 2005. Pohjois-Karjalan Kansanterveyden
keskuksen Terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn seutukunnallisen hankkeen
(Tessu) rahoitus on varmistunut vuoden 2006 loppuun. Terveyden edistämisen johtaminen ja
rakenteet -hankkeen (Tejo) jatkorahoituspäätös tulee vuoden 2004 joulukuussa. Ehdotus
jätettiin kuntien mietittäväksi seuraavaan kokoukseen saakka. Tehtyyn suunnitelmaan tulisi
täydentää ehdotuksia muiden kuntakohtaisten hankkeiden kanssa kehitettävästä yhteistyöstä.
7. Ajankohtaiset asiat
Tulevat koulutukset:
· 28.10.2004 Hyvinvointi johtaminen kunnassa., Lieksa, AMK
· 23.11.2004 Dialogisen (keskustelevan) johtamiskulttuurin kehittäminen, Nurmes,
Hyvärilä. Kouluttajana toimii professori Jari Vuori. Päivi Sihvo lähettää osallistujille
kyselyn koulutusta varten. Liite 4.
· 9.11.2004 Tejo-koulutus, Helsinki. Kunnan hyvinvointitilanteen kuvaaminen. Liite 5.
Hanke maksaa tänne 1 osallistujan / kunta. Ilmoittautumiset Päivi Sihvolle, 050 305
8089.
8. Seuraava kokous
26.11. kello 9.00 -12.00 Juuka, kunnanhallituksen kokoushuone.
9. Kokouksen päätös
kello 12.00.
Muistion laatija
Tarja Ikonen
Terveyssuunnittelija
Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus
040 – 771 0916
tarja.ikonen@ilomantsi.fi

Tarja Ikonen, Tessu –hanke, puh. 040-771 0916, tarja.ikonen@ilomantsi.fi
Päivi Sihvo, Tejo –hanke, puh. (013) 260 6646, 050 305 8089, paivi.sihvo@ncp.fi

