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Laaja Hyvinvointikertomus ja suunnitelma vuosille 2021-2025
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Valmistelu / hyvinvointikoordinaattori Sari Sarkonen (p. 044 7301 255)

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 2. luvun mukaisesti ”Kunnan on seuratta-
va asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä 
väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja  toimenpiteitä,  joilla 
vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hy-
vinvoinnista  sekä  toteutetuista  toimenpiteistä  on raportoitava  valtuustolle 
vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmis-
teltava laajempi hyvinvointikertomus”.

Ikaalisten kaupungin laaja hyvinvointikertomus vuosille 2017-2020 hyväk-
syttiin vuonna 2018. Hyvinvointityöryhmä lähti valmistelemaan uutta hy-
vinvointikertomusta  ja  -suunnitelmaa  seuraavalle  valtuustokaudelle  2020 
vuoden lopulla ja valtuustokauden muutoksen sekä aluehallintouudistuksen 
seurauksena suunnitelman hyväksyminen vuosille 2021-2025 on siirtynyt 
kuluvalle  vuodelle.  Hallintokuntia  on  koskenut  talousarvion  tavoitteiden 
asettamisessa hyvinvointiryhmän valitsemien painopisteiden (hyvinvointi-
suunnitelma) huomioiminen jo vuodelle 2021. Em. painopisteet ovat samat 
kuin pirkanmaan alueelliseen hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan 
on valittu 2021-2025 vuosille. Laaja hyvinvointikertomus rakentuu kahdes-
ta osasta eli edellisen valtuustokauden hyvinvoinnintilan käsittelystä sekä 
kuluvan valtuustokauden suunnitelmaosasta.

Kunnille on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuoden 2023 alusta hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. Se 
on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suu-
ruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämis-
työn mukaan. Tämän tarkoituksena on varmistaa kuntien aktiivinen toimin-
ta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös sote-uudistuk-
sen jälkeen

Sote-uudistus toteutuu 1.1.2023 alkaen, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelut 
sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyvät hyvinvointialueelle. Kunnan 
lakisääteisiä tehtäviä tämän uudistuksen jälkeen ovat hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistäminen sekä ehkäisevä päihdetyö kuntatasolla. Yhteistyön te-
keminen hyvinvointialueen kanssa on kirjattu lakiin sosiaali- ja terveyden-
huollon  järjestämisestä  (612/2021).  Muutostekijöistä  mainittakoon  vielä 
kuntien vastuulle vuoden 2024 alusta siirtyvät työllisyyspalvelut. Toiminta-
ympäristön  muutoksistakin  johtuen  laajaa  hyvinvointisuunnitelmaa  tulee 
päivittää  koko  valtuustokauden  ajan.
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Hyvinvointityöryhmä seuraa  ja  arvioi  kuntakohtaista  hyvinvointitietoa  ja 
raportoi niistä valtuustolle vuosittain. Ikaalisten kaupungin hyvinvointiryh-
mä on koottu poikkihallinnollisesti ja sen työtä ohjaa kaupungin johtoryh-
mä. Hyvinvointityön seuranta käsitellään vuosittain osana tilinpäätöskerto-
musta.

Kaupungin hyvinvointityöryhmä antaa lautakunnille tiedoksi sekä kaupun-
ginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä 1 olevan laajan hy-
vinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosille 2021-2025.

Ehdotus / kaupunginjohtaja Eeva Viitanen:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Ikaalisten kaupungin laajan hyvinvoin-
tikertomuksen  ja  -suunnitelman  vuosille  2021-2025  ja  esittää  sen  edel-
leen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kaupunginhallituksen kokouk-
sessa.

Päätös: 
Päätettiin ehdotuksen mukaan.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Täytäntöönpano: - kaupunginvaltuusto

Kvalt 27.6.2022 § 35

Päätös:
Hyväksyttiin laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma yksimielisesti.


