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Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.05.2019 § 60
Valmistelijat: terveyspalveluiden johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala,
kaisa.nissinen-paatsamala@salo.fi, 02 772 3650
terveyden edistämisen koordinaattori Marita Päivärinne,
marita.paivarinne@salo.fi, 02 772 3672
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on laaja-alaista kaikkia
hallinnonaloja velvoittavaa terveyteen ja hyvinvointiin sekä niiden
taustatekijöihin vaikuttamista sekä suunnitelmallista voimavarojen
kohdentamista. Kerran valtuustokaudella laadittu hyvinvointikertomus ja –
suunnitelma ovat kehys, joka linjaa ehkäisevää työtä ja varhaista
puuttumista. Hyvinvointikertomuksen painopisteenä niin strategisella kuin
toiminnallisella tasolla on hyvinvointitiedon tuottaminen, analysointi ja
kehittäminen. Hyvinvointikertomus on tärkeä osa kunnan normaalia
vuosittaista strategia-, ohjelma-, talousarvio-, toiminta- ja
käyttösuunnitelmatyötä. Se liittyy myös tilinpäätöksiin ja arviointiin.
Vuosittainen hyvinvointiraportti taas antaa kuvan toiminnan suunnasta ja
tarkastelupinnan mahdollisiin muutoksiin.
Salon kaupungin perustehtävä on kehittää alueemme elinvoimaa, edistää
asukkaittemme hyvinvointia ja vahvistaa kuntalaistemme osallistumista ja
yhteisöllisyyttä. Palvelurakenteen näkökulmasta palvelukäytänteet tukevat
omahoitoa ja itsenäistä selviytymistä ja palvelujärjestelmä rakentuu
avohoitopalveluille. Salossa hyvinvointipalveluiden sisällä on pyritty
edelleen tehostamaan palveluprosesseja ja kehitetty tiivistä yhteistyötä
toimialojen välillä.
Salon Hyvinvointisuunnitelmassa (2017-2020) on asetettu tavoitteet
vuodelle 2020. Ne on johdettu laadinta-ajankohtana voimassa olevasta
kaupunkistrategiasta. Hyvinvointisuunnitelmaan on tehty muutoksia
huomioiden kaupunginhallituksen sekä hyvinvointipalveluiden tuloskorttien
painopistealueet.
1) Työllisyyden edistäminen
2) Syrjäytymisen ehkäisy ja kiusaamisen vähentäminen kaikissa
ikäryhmissä
3) Terveet elämäntavat
4) Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen
Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä väestöryhmien
terveyserojen kaventaminen on Salon kaupungissa yksi toiminnallisista
tavoitteista. Tavoitteeseen pyritään tukemalla terveellisiä elämäntapoja ja
tehostamalla varhaista puuttumista ja yhteistyötä sekä luomalla

edellytyksiä turvalliselle ja viihtyisälle ympäristölle.
Hyvinvointiraportti vuodelta 2018 on esityslistan liitteenä.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee hyvinvointiraportin vuodelta 2018
tiedoksi ja toimittaa sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle
tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin, että terveyden edistämisen koordinaattori Marita Päivärinne
esitteli kokouksessa hyvinvointiraporttia.
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Kaupunginhallitus 27.05.2019 § 222
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus merkitsee hyvinvointiraportin vuodelta 2018 tiedoksi ja
ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee
hyvinvointiraportin tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 88
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee hyvinvointiraportin tiedoksi.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

