Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus

§ 103
§ 36
§ 119

20.04.2010
26.04.2010
04.05.2010

Keskustan ja kokoomuksen valtuustoryhmien valtuustoaloite terveyttä edistävän työryhmän
perustamisesta
871/01/45/2010
Khall § 103

Keskustan ja kokoomuksen valtuustoryhmien puheenjohtajien Jarmo Lauri ja
Väinö Klasila 24.3.2010 allekirjoittama valtuustoaloite, kunnanvaltuuston
31.3.2010 kokouksessa:
” Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy ovat ratkaisevasti vaikuttaneet
väestön terveyden parantumiseen niin Suomessa kuin muuallakin. Esimerkiksi
tartuntatautien torjunta rokotuksin ja hygienialla sekä sydän- ja verisuonitautien
väheneminen elämäntapojen muutoksilla ovat viimeisten vuosikymmenten
aikana suuresti parantaneet suomalaisten terveydentilaa. Ajankohtaisia
haasteita ovat nyt tupakan ja päihteiden aiheuttamat suuret terveysmenetykset,
mielenterveyden ongelmien ja ylipainon lisääntyminen sekä monien
vanhenemiseen liittyvien sairauksien ja ongelmien määrän kasvu.
Toimintakyvyyn ylläpito ja edistäminen sekä vanhuksilla itsenäisen
suoriutumisen säilyttäminen on yhä tärkeämpää.
Terveyden edistämisen näkökulmasta terveys syntyy, kun sitä turvataan ja se
voi heikentyä ihmisten arjen olosuhteiden, vuorovaikutuksen, elintapojen ja
valintojen tuloksena. Terveyteen vaikuttavat arkiympäristöt – esimerkiksi kodit,
asuma-alueet, liikenne, koulut, työpaikat ja vapaa-ajan toiminnat – elämäntavan
muokkaajina. Ihmisten keskinäinen sosiaalinen tuki, yhteenkuuluvuus ja
huolenpito sekä elämänhallintataidot vaikuttavat terveyteen.
Terveyden edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäsiyyn vaikutetaan
pääasiassa muilla keinoilla kuin terveyspalveluilla. Terveyden edistäminen
korostaa yhteiskunnan kaikkien sektoreiden merkitystä terveyden tuottajina ja
ylläpitäjinä. Terveysnäkökohdat on otettava huomioon kaikessa
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja kaikissa politiikoissa. Valtakunnallisen
terveydenedistämisen politiikkaohjelman mukaan vastuu kunnassa terveyden
edistämisessä kuuluu korkeimmalle johdolle.
Valtakunnallisen terveyden edistämisen laatusuosituksen mukaan terveyden
edistämisen sisältöalueita ovat mm.: terveellinen ravitsemus, liikunta, päihteiden
käyttö, tapaturmien ehkäisy, suun terveys, tartuntatautien ehkäisy ja
seksuaaliterveyden edistäminen sekä eri ikäryhmien terveyden edistäminen.
Iin Keskustan ja Kokoomuksen valtuuustoryhmät esittävät valtuustoaloitteena,
että Iin kuntaan perustetaan terveyttä edistävä työryhmä. Työryhmässä tulee
olla edustaja jokaiselta kunnan palvelualueelta. Työryhmän tulee ulottua myös
kolmannen sektorin toimijoihin. Työryhmään valitaan myös
luottamusmiesedustajat.
Työryhmän tehtävänä on laatia selkeä ja jatkuvasti uusiutuva priorisoitu
toimenpideohjelma, aikataulu ja vastuutahot yhdessä Iin kunnan hallinnon ja
luottamushenkilöiden kanssa, jotta suunnitelmiin ja päätöksetekoon saadaan
pohjaksi myös terveyttä edistävä näkökulma ja kriteeristö”.
------------Sosiaali- ja terveysalan tutkimuskeskus Stakes on Terveys 2015 ohjelmassa
edellyttänyt kuntien perustavan hyvinvointistrategiaa edistäviä poikkihallinnollisia

terveyttä edistäviä työryhmiä.
Julkisen hallinnon tehtävänä on tarjota väestölle tasapuoliset mahdollisuudet
hyvinvointiin ja terveeseen elämään. Kunnan terveyden edistäjiä ovat kaikki
toimialat sekä kuntayhteisöön kuuluvat muut toimijat kuten järjestöt, yritykset,
elinkeinoelämä, koulutusorganisaatiot, media ja kuntalaiset. Iin kunta on
mukana Kaste-projektin (1.3.2009-31.10.2011) kautta Terveempi Pohjois-Suomi
hankkeessa, missä pyritään luomaan uusia palvelukäytäntöjä terveyttä
edistämään sekä luomaan yhteyksiä järjestösektoriin kansalaisten terveyden
edistäjänä. Projektin tarkoituksena on vahvistaa kansalaisten osallisuutta ja
osallistumista.
Iissä järjestetään 12.5.2010 Nätteporissa tilaisuus johon kutsutaan kunnan
johtoa, luottamushenkilöitä, terveyttä edistävän työryhmän jäseniä ja järjestöjen
edustajia. Tilaisuudessa esitellään laajemmin terveyttä edistävää hanketta
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry:n puolesta. Mukana on myös
Oulunkaaren kuntayhtymän projektihenkilö esittelemässä kunnan alueen
hanketta.
Hyvinvointistrategiaa edistävien poikkihallinnollisten terveyttä edistäviä
työryhmien tehtäviä ovat em. Terveys 2015 ohjelman mukaan mm.
- poikkihallinnollinen yhteistyö – työnjako ja vastuuttaminen
- järjestötoimijoiden mukaan saaminen terveyttä edistävään työhön
- asiantuntijoiden kokoaminen ja vastuuttaminen
- aloitteiden tekeminen
- kunnan terveystilanteeen kartoittaminen
- tiedon välittäminen
- asioiden vieminen johtoryhmään ja kunnanhallitukseen
- hyvinvoinnin ja terveydenedistämistoiminta, toimintakertomuksen laatiminen
sekä seuranta
- valtakunnallisten laatusuoritusten seuranta
Päätösehdotus (vt.kj):
Kunnanhallitus
1. päättää, että Iin kuntaan perustetaan terveyttä edistävä työryhmä
2. nimeää työryhmän jäsenet seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa 4.5.
3. esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy edellä esitetyn vastauksen
valtuustoaloitteeseen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Eero Pentti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.
_______
Kvalt § 36

Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Khall § 119

Päätösehdotus (vt.kj):
Kunnanhallitus nimeää työryhmän jäsenet.
Päätös:

Kunnanhallitus nimesi työryhmään seuraavat jäsenet:
Leena Törmänen, Tiina Vuononvirta, Sirpa Näätänen, Pekka Parviainen, Pekka
Suopanki, Tarja Vitikka, Jari-Jukka Jokela, Eero Pentti, Oili Kaleva ja Sauli Keltamäki.
Lisäksi henkilöstöjärjestöille annetaan mahdollisuus nimetä oma edustaja/edustajat.
______
ote: työryhmän jäsenet
järjestöt
arkistosihteeri

