Hyvinvointityö
HYVINVOINTIKERTOMUKSEN RAPORTTI
VUODELTA 2018 JA -SUUNNITELMA VUODELLE 2019
2.5.2019

Vesilahden kunta

Johdanto
• Kuntalain 1 §:n perusteella hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä.
Terveydenhuoltolain 12 § mukaisesti kunnassa on raportoitava valtuustolle vuosittain
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä.
• Vuosittainen hyvinvointiraportti on tiivis eri hallinnonalojen yhdessä laatima katsaus ja
asiakirja, joka kokoaa vuoden 2018 hyvinvointitietoa ja kuvaa yhteistä näkemystä
kuntalaisten hyvinvoinnin nykytilasta sekä niihin vaikuttavien tekijöiden muutoksista ja
kehittämistarpeista. Tämän lisäksi valtuustolle on valmisteltava kerran valtuustokaudessa
laaja hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma. Kunnan on seurattava asukkaidensa
terveyttä ja hyvinvointia sekä toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten
hyvinvointitarpeisiin.
• HYTE-kerroin – kannustin kunnille
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa vuoden 2018 lopulla
tehtyjen laskelmien perusteella Vesilahden HYTE-kerroin oli 69 (arvo 0-100). Soten
kaatumisen myötä kerrointa tarkastellaan valtion taholta uudelleen.
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Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima

Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima
• Vesilahden kunnan arvoja ovat:
- luonnon ja maaseudun arvostus
- elämisen ja asumisen turvallisuus
- yhteisöllisyys ja yhteinen vastuu.
• Kunnassa on hyvä asua, yrittää ja harrastaa. Kaunis puhdas luonto peltoineen,
metsineen ja vesistöineen on Vesilahden voimavara.
• Vesilahden väkiluku 31.12.2018 4410 asukasta. Velkamäärä 31.12.2018 oli
3117,62 €/asukas.
• Valtionosuudet/asukas ovat viime vuosina oleellisesti vähentyneet. Vuosikate on
ollut alhainen eikä ole riittänyt poistoihin ja investointeihin, poikkeuksena vuosi
2016 ja vuosi 2017. Suhteellinen velkaantuneisuus on korkea. Vuodet 2016 ja
2017 olivat ylijäämäisiä, mutta vuosi 2018 on alijäämäinen.
• Maapoliittinen ohjelma päivitetään vuoden 2019 aikana. Asuintonttien kysyntä
on hieman vilkastunut.
• Elinvoimatoimikunta on laatinut syksyllä 2017 toimintasuunnitelman, jossa
painotetaan uusien yritysten perustamista ja saamista kuntaan, matkailun uusia
avauksia sekä infran parantamista.
• Kuntaan on tehty markkinointisuunnitelma.
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Vesilahden kunta

Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima

TAVOITE VUODELLE 2018 JA TOTEUTUMINEN:

TAVOITE VUODELLE 2019

• Kunnan uudet verkkosivut otettiin käyttöön
joulukuussa.

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
ELINVOIMAN EDISTÄMINEN

• 2 omakotitalotonttia myytiin ja yksi
omakotitalotontti vuokrattiin.

Painopiste:
• Henkilöstön hyvinvointi
• Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa
• Monimuotoisen asumisen lisääminen
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Lapset ja lapsiperheet

Lapset ja lapsiperheet

• Vesilahtelaisista 0 -6 -vuotiaita on 8,6%.
• Noin 70 % 1-5-vuotiasita osallistuu kunnalliseen tai yksityiseen
varhaiskasvatukseen.
• Hyvän ja laadukkaan varhaiskasvatuksen takaaminen ja perheiden
tukeminen kasvatustyössä antaa hyvät eväät lasten fyysiselle ja
psyykkiselle kasvulle.
• Varhaiskasvatuksen tehtävä on:
• edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua
• kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa
• Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja
syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja
taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta
yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia
kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa
työelämään ja opiskeluun.
• Varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä laajan lasta ja perhettä
palvelevan verkoston kanssa, jossa ovat osallisina sosiaali-, terveys-,
ja opetustoimi, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimi sekä erilaiset
perhetyötä tekevät järjestöt, yhteisöt ja seurakunta.
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Lapset ja lapsiperheet
TAVOITE VUODELLE 2018

• Koulujen ja varhaiskasvatuksen turvallisen ja terveellisen kasvu- ja
oppimisympäristön toimintakulttuurin vahvistaminen.
• Ennaltaehkäisevän mielenterveystyön yhteistyön vahvistaminen
eri hallintokuntien välillä.
• Arkiliikunnan lisääminen varhaiskasvatuksessa
Toteutuminen
• Varhaiskasvatuksessa on aktiivisesti käytössä Pienin askelinmateriaali .
• Pienin Askelin -taidot ehkäisevät: ongelmakäyttäytymistä;
kaveripiiristä syrjäytymistä; itsehillinnän vaikeutta ja epäsosiaalista
käyttäytymistä.
• Haastavan käyttäytymisen koulutus on järjestetty koko
varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Koulutus antoi eväitä haastavan
käyttäytymisen kohtaamiseen, syihin ja ennaltaehkäisyyn.
• Liikkumista eri muodoissaan on lisätty varhaiskasvatuspäivään
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TAVOITE VUODELLE 2019
HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN:
Avoimen varhaiskasvatustoiminnan aloittaminen
yhdessä seurakunnan kanssa
Henkilöstön hyvinvointi
Arkiliikunnan lisääminen ja liikkuvan elämäntavan
edistäminen
Hyvien sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen oppiminen
ELINVOIMAN EDISTÄMINEN:
Tasokkaiden varhaiskasvatus ja lapsiperhepalvelujen
kehittäminen ja ylläpitäminen

Kouluikäiset

Kouluikäiset

• Vesilahdessa painotetaan varhaista tukea ja
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Oppilashuollon ja
moniammatillisen yhteistyön avulla tuetaan koulujen
ja kotien tehtävää. Erityisopetuksen sekä kasvun- ja
oppimisen tuen kehittäminen ovat keskeisiä
kehittämisalueita.
• Uuden opetussuunnitelman mukaisia toimintatapoja
ja oppimisympäristöjä kehitetään jatkuvasti.
• Henkilöstön osaamista lisätään monipuolisen
koulutustarjonnan ja yhteistyön avulla.
• Sivistystoimen visio 2025 sekä varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen kehittämissuunnitelma 2019-2021
toimivat keskeisinä toimintakulttuurin muutoksen
työkaluina.
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Kouluikäiset
TAVOITE VUODELLE 2018

TAVOITE VUODELLE 2019

• Liikunnan lisääminen koulupäivän sisällä.
• Ennaltaehkäisevän mielenterveystyön yhteistyön vahvistaminen
eri hallintokuntien välillä ja mielenterveystaitojen lisääminen.
• Koulujen ja varhaiskasvatuksen turvallisen ja terveellisen kasvu- ja
oppimisympäristön toimintakulttuurin vahvistaminen.

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN:

Toteutuminen
• Kaikki koulut ovat rekisteröityneet Liikkuviksi kouluiksi ja ovat
mukana liikkuva koulu –hankkeessa. Uuden opetussuunnitelman
myötä toiminnallisuus opetuksessa on lisääntynyt.
Oppimisympäristöihin ja koulujen pihoihin on hankittu liikuntaa
lisääviä välineitä.
• LAPE-työ ja yhteisöllinen oppilashuoltotyö yhdistivät eri
hallintokunnat ja eri toimijat rakentamaan toimenpiteitä
ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön.
• Opas tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen ja malli
kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyyn otettiin käyttöön. Koko esi- ja
perusopetuksen henkilöstö koulutettiin tunne- ja
vuorovaikutustaitojen materiaalin käyttöön.
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Henkilöstön hyvinvointi
Erityisopetuksen kehittäminen
Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen yhdessä
kolmannen sektorin kanssa matalan kynnyksen palveluita
kehittämällä.
ELINVOIMAN EDISTÄMINEN:
Laadukas perusopetus vetovoimatekijänä

Nuoret ja nuoret aikuiset

Nuoret ja nuoret
aikuiset
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• Vesilahden nuorisotyön painopisteet ovat:
- kasvatuksellisuus,
- aktiivinen kansalaisuus,
- ennaltaehkäisevä työ ja yhdenvertaisuus
• Nuorisotyöllä halutaan edistää nuorten
hyvinvointia, tasapainoista kehittymistä ja
sosiaalista vahvistumista.
• Nuorisotoiminnan kohderyhmänä ovat lapset
ja nuoret 3.-luokkalaisista eteenpäin.
• Nuorisotyön tavoitteena on luoda
edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja
edistää osallisuutta

Vesilahden kunta

Nuoret ja nuoret aikuiset
TAVOITE VUODELLE 2018

TAVOITE VUODELLE 2019

• Nuorisotoimi järjestää kummiluokkatoimintaa seiskoille.
Aktiivinen ja tiivis yhteistyö osana koulun
toimintasuunnitelmaa.

Hyvinvoinnin edistäminen:

• Päättäjien ja nuorten välisen yhteistyön lisääminen, yhteiset
koulutukset ja tapaamiset
• Nuorten ohjaus- ja palvelu-verkosto kerää tietoa nuorten
kasvu- ja elinoloista sekä edistää nuorille suunnattujen
palveluiden yhteensovittamista
Toteutuminen
• Kouluyhteistyön uudelleensuunnittelu aloitettiin. Yhteisiä
tapahtumia järjestettiin suunnitelman mukaisesti pitkin vuotta.
• Nuorisovaltuutetut osallistuivat aktiivisesti lauta-kuntien ja
työryhmien kokouksiin.
• Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontui ja laadittiin
toimenpideohjeita.
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Työntekijöiden vastuiden ja työnkuvien selkeyttäminen.
Kunta mahdollistaa kolmannelle sektorille monipuoliset
harrastusmahdollisuudet.
Elinvoiman edistäminen:
Asuinalueiden ulkoilu- ja virkistysalueita kehitetään
kuntalaisia kuunnellen

Työikäiset

Työikäiset
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• Vesilahdessa on kiinnitetty huomiota
vaikeasti työllistyviin kuntalaisiin.
• Vesilahdessa oli vuoden 2018
joulukuussa 134 työtöntä, tämä oli 6,4%
työvoimasta. (lähde Pirkanmaan
työllisyyskatsaus joulukuu2018)
• Työllisyyskokeilun päätyttyä
työllisyydenhoidon kokonaisvastuu siirtyi
vuoden 2019 alusta takaisin TEtoimistolle. Kunta hoitaa edelleen
kuntouttavan työtoiminnan
järjestäminen, sekä vastaa omalta
osaltaan TYP - toiminnasta.
• Kunta käyttää myös työllisyydenhoidon
määrärahoja palkkatukityöllistämiseen

Vesilahden kunta

Työikäiset
TAVOITE VUODELLE 2018

TAVOITE VUODELLE 2019

Työllisyyden hoidon tehostaminen
Toteutuminen;
• Työllisyyskokeilun myötä työttömien työnhakijoiden osuus
työvoimasta oli joulukuussa 2018 6,4% muutos 2017
joulukuusta
• 20% (lähde: Pirkanmaan työllisyyskatsaus joulukuu2018)
• Aktivointitoimina mm. kuntouttava työtoiminta, työkokeilu
sekä palkkatukityöllistäminen, sekä muut TE-palvelujen
työllistymistä edistävät toimenpiteet
Kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksien
hyödyntäminen
Toteutuminen;
• Työllisyysmäärärahoista on tuettu yhdistysten
palkkatukityöllistämistä, sekä yhdistyksissä on järjestetty
kuntouttavaa työtoimintaa
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HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
Työllisyyden hoidon tehostaminen:
• Yhteistyö TE-toimiston, KELA:n, yhdistysten sekä
yritysten kanssa.
• kuntouttavan työtoiminnan työpajatoiminnan
kehittäminen
ELINVOIMAN EDISTÄMINEN
työllisyyden tehostaminen:
• Kuntalaisten työllisyyspolkujen edistymisen
mahdollistaminen, mm. kuntouttavan työtoiminnan
ja palkkatukityön keinoin.

Ikäihmiset

Ikäihmiset
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• Asumis- ja hoivapalveluissa on
tavoitteena järjestää
ympärivuorokautinen asumis- ja
hoivapalvelupaikka nopeasti sitä
tarvitseville
• Asiakkaisen elämänlaadun
kohentamiseen on lisätty osallisuutta,
monipuolista kulttuurillista hyvinvointia ja
toimintakyvyn ylläpitoa liikunnallisin
keinoin.

Vesilahden kunta

Ikäihmiset
TAVOITE VUODELLE 2018

TAVOITE VUODELLE 2019

Henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelman laaditaan yhdessä
asiakkaan kanssa ja siihen kirjataan asiakkaan toiveet hoidosta

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN:

• Hoito- ja palvelusuunnitelmat on tehty kaikille uusille asiakkaille
ja kaikkien asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat on
päivitetty vähintään kerran vuodessa yhdessä asiakkaan kanssa.
Hoito- ja palvelusuunnitelma sisältää asiakkaan toiveet hoidosta.
Kotona asumisen tukeminen
• Kotona asumista on tuettu kotihoitoa vahvistamalla. Kaikki
palvelut on järjestetty joko omana tai ostopalvelutoimintana.
• Asiakasohjausta on tehostettu 1.8.2018 aloitti päätoiminen asikasohjaaja
Lisätään tehostettua palveluasumista
• Tehostettu palveluasuminen on järjestetty kaikille tarvitseville
joko omana tai ostopalvelutoimintana
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Asumis- ja hoivapalveluissa digitaalisten
mahdollisuuksien hyödyntäminen hyvinvoinnin
tukemisessa.
Kotona asumisen tukeminen kotihoitoa vahvistamalla.
Senioreiden digitaitojen tukeminen
ELINVOIMAN EDISTÄMINEN:
Tasapainoisen elämän tukeminen

Vammaiset

Vammaiset
• Vammaisten henkilöiden palvelut ja
tukitoimet järjestetään siten, että ne
tukevat heidän omatoimista
suoriutumistaan
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Vammaiset
TAVOITE VUODELLE 2019
HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN:
Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön
edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa
yhdenvertaisina kunnan jäseninä.
ELINVOIMAN EDISTÄMINEN:
Omatoimisen elämän tukeminen
Yhdenvertaisuuden tukeminen
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Suunnitelman laatijat ja hyväksyminen
• Hyvinvointityöryhmä: kunnanjohtaja Erkki Paloniemi
(1/2019 asti), Tuomas Hirvonen (1/2019 alkaen),
hallintojohtaja Minna Hutko( 2/ 2019 asti),
sivistysjohtaja Mika Seppänen, kehitysjohtaja Ismo
Korhonen (3/2019 asti), kunnan insinööri Märi Hämölä
(9/2018 – 2/2019) elinkeinopäällikkö Jarkko Pakaslahti
(4/ 2019 alkaen), siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kati
Moisio ( sij. Piia Jokinen 11/2018- 1/ 2019), liikunta- ja
nuorisosihteeri Sari Juuti, työllisyyskoordinaattori Piritta
Jalonen, hoitotyön johtaja Anne Kytölä ( yhteistoimintaalueen edustaja), fysioterapeutti Päivi Paloniemi
(yhteistoiminta-alueen varaedustaja) ja varhaiskasvatusjohtaja - hyvinvointikoordinaattori Anne Mäki
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Hyvinvointisuunnitelman raportin vuodelta 2018 ja
hyvinvointisuunnitelman vuodelle 2019
hyväksyminen:
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

