Elinvoimasopimuksella tasavertaista kumppanuutta Meidän
Vaalassa

THL arvioi

Vaalan kuntastrategian tausta
Kysely kuntalaisille ja
työntekijöille elokuussa 2017

Hallintosääntö ja johtamisjärjestelmän uudistaminen, BDO kumppanina

Johtamisjärjestelmän nykytilan
Vanhus ja vammaisneuvosto 28.2. kartoitus
Nuorisoneuvosto 1.3.
Johtoryhmätyöskentely

Laaja hyvinvointikertomus, Arjen turvaa toimintamalli
Toimijakartoitus

Mökkitoimikunta 9.4.

Valtuustotyön arviointi

Valtuuston työpajapäivät 6.4. ja
31.8.

BDO:n seminaari 16.2.

Toimijatapaamiset 22.2. ja 20.3.
16.10. ja 20.11.

Johtavat luottamushenkilöt 21.2.
ja 10.4.

Hyte-toimikunta 22.2.

Työntekijätiimien valinta

Työntekijätiimit aloittavat työnsä Esimiespäivä 27.2.
elo-syyskuussa
Valtuuston näkemykset 6.4.
Kuntalais- ja sidosryhmätilaisuus Hallintosääntö valmis 2.5 hallitus
lokakuussa
ja valtuusto 18.5.
Valtuusto hyväksynyt strategian
vuoden 2017 lopulla

BDO:n seminaari 15.9.

Hyte-jory
Laaja hyvinvointikertomus
Hyvinvointikysely
Elinvoimasopimus

Talousarvio ja
hyvinvointisuunnitelma 2018

Elinvoimasopimuksen
allekirjoittaminen,
hyvinvointisuunnitelman
2018 käytännön
toimenpiteet
- Työ käynnistyi 21.5.

Kunnan strategiaprosessi ja elinvoimasopimus
Arvot
Muutosvalmius ja luovuus, sisukkuus,
luottamus, avoimuus, turvallisuus, kestävä
kehitys
Toimintaympäristössä,
olosuhteissa ja tarpeissa
tapahtuvat muutokset

Strategiset päämäärät,
joiden kautta edetään
kohti haluttua
tulevaisuutta

Visio
Vetovoimainen sekä
luontoarvoistaan ja
hyvinvoivasta yhteisöistään
tunnettu toimija. Olemme
yritysmyönteinen,
taloudellisesti vakaa toimija
ja fiksu omistaja.
Meillä on hyvä tehdä töitä.

Kriittiset menestystekijät ja painopisteet

Nykytila
vahvuudet
heikkoudet
mahdollisuudet
uhkat

Elinvoimasopimus

Tahtotila ja
sitoutuminen

Talousarvio, kehittämishankkeet ja
muut toimenpiteet

POPmaakunta

Laaja
osallistuminen ja
vaikuttaminen

Strategian seuranta ja arviointi

Valtuustokauden strategiset kärkihankkeet ja
näiden toteutumiseen liittyvät mittarit on kuvattu
strategian liitteessä.
Strategian tavoitteita toteuttavat toimenpiteet
viedään vuosittain talousarvioon sekä muihin
toimeenpanoasiakirjoihin, joiden kautta myös
arviointi tapahtuu vähintään kerran vuodessa
tilinpäätöksen yhteydessä.

Elinvoimasopimus Vaalassa
▪ Allekirjoitettiin 21.5., voi vielä allekirjoittaa
▪ Visiot ja päämäärät muodostuvat kuntastrategiasta ja laajasta
hyvinvointikertomuksesta sekä hyvinvointisuunnitelma
2018:sta (esiteltiin Rokuan arviointipäivässä)
▪ Paikallistoimijat sitoutetaan strategisiin tavoitteisiin sekä
tekemään yhteistä hyvinvointityötä ja lisäämään yhteistyötä
eri toimijoiden kanssa
▪ Tilaisuudessa käynnistettiin hyvinvointisuunnitelma 2018
toimenpiteiden toteuttaminen

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointi- ja turvallisuustyön
johtoryhmä + työryhmät

Kehitteillä oleva
rakenne!

- Laaja hyvinvointikertomus,
vuosittainen hvsuunnitelma

Hyvinvointijohtaja

- ehkäisevän päihdetyön toimielin
-vaikutusten ennakkoarviointi,
seuranta ja raportointi

Hyvinvointipalvelut
- hyvinvointikoordinaattori
- vapaa-aikapalvelut
- liikuntapalvelut
- ehkäisevä päihdetyö
- hankkeet, tapahtumat, kerhot
- järjestö- ja muu esim. kuntayhteistyö
- yhdyspintatehtävät ja yhteistyö >maakunta

Vanhus- ja
vammaisneuvosto

Nuorisopalvelut
- nuorisotyö, ept, tapahtumat
- etsivä nuorisotyö
- nuorten työpajatoiminta (?),
ohry
- nuorisotakuu (yhteisötakuu)

Nuorisoneuvosto

Kirjastopalvelut

Muut kulttuuripalvelut
- Lamminahon museotoiminta
- tapahtumat

Vapaa-ajan
asukasneuvosto

Kunta

Maakunta

•

•
•

•
•
•
•
•

Taide- ja
kulttuuripalvelut
Kirjastopalvelut
Nuorisopalvelut
Liikuntapalvelut
Luontopalvelut (ks.
vihreä laatikko)
Kansalaisjärjestöjen ja
asukkaiden
omaehtoisen toiminnan
tukeminen

•

Kunta

Maakunta

•
•
•
•

•

•
•

Varhaiskasvatus
Esi- ja perusopetus
Lukiokoulutus
Ammatillinen
koulutus
Vapaa sivistystyö
Omaehtoisen
opiskelun
tukeminen

Alueellisen koulutustarpeen
ennakointi ja koulutustavoitteiden valmistelu
Aluekehittämiseen liittyvä
koulutus ja osaamisen
kehittäminen

•

Kunta

Maakunta

•

•
•

•
•
•

Paikkakunnan
vetovoimaisuus
Elinvoimapolitiikk
a ja -palvelut
Työhyvinvointi
Vaikeasti
työllistyvien tuki

Aluekehitys
Elinkeinoelämä, innovaatioympäristöt
Yritys-, työ- ja
elinkeinopalvelut
Maaseudun kehittäminen ja
maatalous, lomituspalvelut
Kala- ja vesitalous

•
•
•

Kunta

Maakunta

•

•
•

Muut tukimuodot
(esim.
hyvinvointiseteli)

Vaikutus syntyy
kaikkien kunnalle
jäävien tehtävien
kautta (ks. muut
laatikot)

•
•
•
•

•

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Terveydensuojelu
Elintarvikevalvonta
Maatalouden tuotantopanosten
turvallisuus ja kasvinterveyden
valvonta
Vaarallisten kemikaalien ja
räjähteiden käsittelyn valvonta

Sosiaalipalvelut
Yritys-, työ- ja
elinkeinopalvelut

Työ

Maakunta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Maapolitiikka
Kaavoitus ja maankäytön suunnittelu
Liikenne, joukkoliikenne
Tieverkkojen rakentaminen ja ylläpito
Vesihuolto
Jätehuolto
Energiantuotanto ja -jakelu
Rakennusvalvonta
Asuntotoimi
Ympäristönsuojelu ja terveellinen
elinympäristö
Ilmastotyö
Turvallisuus ja varautuminen
Kotona asumista tukevat kunnan
palvelut
Kunta

Ihmissuhteet,
osallisuus ja
elämänmuutokset

Vapaa-aika

Opiskelu

Kunta

•
•
•

Asuminen ja
elinympäristö

Taloudellinen
toimeentulo

Koettu
hyvinvointi
Onnellisuus,
Elämänlaatu
Tyytyväisyys
elämään

Minämyötätunto,
mielen hyvinvointi
ja fyysinen terveys

•

Kaikki kunnan palvelut,
jotka vaikuttavat
kuntalaisten arjen
sujuvuuteen ja hallintaan

•

Kaikki maakunnan
palvelut, jotka vaikuttavat
kuntalaisten arjen
sujuvuuteen ja hallintaan

•

•
•
•
•
•
•

Maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus
Kuntien alueiden käytön suunnittelun ja
rakennustoimen järjestämisen edistäminen
Liikennejärjestelmät, liikenneturvallisuus, tie- ja
liikenneolot, alueellinen tienpito, maankäytön
yhteistyö
Luonnon monimuotoisuus ja kulttuuriympäristö
Vesihuolto, vesivarat, tulvariskit, luonnonvarat,
ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötyöt
Vesien ja merensuojelu ym.
Ympäristötieto ja -tietous
Pelastustoimi ja varautuminen
Eläinlääkäripalvelut
Maakunta

Paikallinen yhteisöllisyys (esim.
yksinäisyyden torjumiseksi)
Viestintä ja vuorovaikutus

•
•

Sosiaalipalvelut
Monipuoliset
osallistumismahdollisuudet

Kunta

Maakunta

•
•

•
•

•
•

Elintavat

Toimiva arki
•

•

Yhteiskunta,
arvot ja
vaikuttaminen

Toimiva arki

Minämyötätunto, mielen hyvinvointi ja fyysinen terveys
•

VERSIO 21.5.2018

Kunnan ja maakunnan
yhdyspintatoimintaa ihmisen
hyvinvoinnin näkökulmasta

Kulttuurin edistäminen
Kulttuurisuunnitelmien
ja toimenpiteiden
yhteensovittaminen
Liikunnan edistäminen,
ulkoilureittitehtävät

Paikallinen identiteetti
Monipuoliset vaikuttamismahdollisuudet
Vaalit ja demokratia
Kotouttaminen

•
•

Maakunnallinen identiteetti
Monipuoliset vaikuttamismahdollisuudet (esim.
vaikuttamistoimielimet)
Kotoutumisen edistäminen
Eläinten hyvinvoinnin valvonta

Kunta

Maakunta

Kaikki ennaltaehkäisevät palvelut, esim.:
•
Liikuntapalvelut
•
Ravitsemus- ja ateriapalvelut
•
Ehkäisevä päihdetyö (sis.
tupakoinnin)

Kaikki ennaltaehkäisevät palvelut, esim.:
•
Liikunnan edistäminen, ulkoilureittitehtävät
•
Ehkäisevä päihdetyö
•
Alueellinen alkoholihallinto
•
Tupakkavalvonta

Sovellettu Pohjois-Pohjanmaan maakuntavalmistelun Hyte-valmistelussa lähteistä:
•
Marika Kunnari 2017. Aikuisväestön hyvinvointiin liittyvät huolet ja hyvinvoinnin heikentäjät. Oulun yliopisto. Väitöskirja 2017
•
Majoinen ja Antila 2017, 18. Hyvinvoinnin edistäminen kunnassa. Sisältö, mahdollisuudet ja haasteet. ARTTU2–ohjelma 12/2017.
•
Maakunnan tehtävät: http://alueuudistus.fi/tehtavat

IKÄKAUSIVERKOSTO?
Senioriverkosto
- vanhus- ja
vammaisneuvosto +
muut toimijat

LAPE
- laaja

- korjaava

Hyte jory:
Kuntastrategia
Laaja
Hyvinvointikertomus

Nuorten
palvelu- ja
ohjausverkosto

Työikäisten
verkosto

Pohjoispohjalaisten lasten, varhaisnuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin vahvuuksia ja haasteita
Vahvuudet

Vahvuudet

Haasteet

Vahvuudet

Vahvuudet

Haasteet

Haasteet

Haasteet

Taloudellinen
toimeentulo
Vahvuudet

Haasteet

Vapaa-aika
Varhaiskasvatus,
koulu

Haasteet

Vahvuudet

Haasteet

Ihmissuhteet,
osallisuus,
elämänmuutokset
Koettu hyvinvointi, onnellisuus,
elämänlaatu ja tyytyväisyys elämään:

Työ
Vahvuudet

Asuminen,
kasvu- ja elinympäristö

•

Tähänkin voi kirjoittaa…

Minämyötä
tunto,
mielen
hyvinvointi
ja fyysinen
terveys

Yhteiskunta,
arvot ja
vaikuttaminen

Vahvuudet

Haasteet

Palvelut

Elintavat
Toimiva arki
Vahvuudet

Vahvuudet

POPmaakunta

Haasteet

Vahvuudet

Haasteet

Haasteet

Hyvinvointiprosessi: tiedolla johtamisen/ ohjaamisen malli

Kuntalaisten kuuleminen ikäkausittain, indikaattoritieto
Hyte-ikäkausityöryhmät
käsittelevät

hyvinvointisuunnitelma

Tarvittaessa suunnittelupalaveri
laajennetulla kokoonpanolla

- Jokaisella ikäkausityöryhmällä
käyttäjä sähköisessä
hyvinvointikertomuksessa:

- Määrittelevät
hyvinvointisuunnitelman
seuraavan vuoden vision ja
päämäärät
- Kirjataan myös ehkäisevän
päihdetyön ohjelman edistäminen
- EVA

Vuosittainen seuranta- ja
arviointiraportti

1. Esitykset indikaattoreista,
kokemusindikaattorit
2. Kirjaa tavoitteet/ päämäärät
oman ikäkauden osalta

Hyvinvointijory tekee vuosittaisen
seuranta- ja arviointiraportin ->
suositukset hyteikäkausityöryhmille

3. Kirjaa Hyte-ikäkausityöryhmän
sopimat toimenpiteet ja
toteuttajat

- > lausunnot Oulunkaarelta

4. Oulunkaaren palveluiden
huomioiminen

5. Hyte-kortit
6. Esitys toiminta-avustuksista:
osallistava budjetointi

-> kuntakortti maakunnalliseen
hyvinvointikertomukseen

Hyvinvointijory ohjaa,
seuraa, arvioi,
hyväksyy
varmistaa
kuntastrategian
noudattamisen
Lautakuntakäsittely
Kunnanhallituskäsittely
Valtuustokäsittely

▪ Kiitos!

Pirjo Nikula, hyvinvointijohtaja, Vaalan kunta
0400-855925, pirjo.nikula@vaala.fi
Twitter: @PirjoNikula

