LIITE 2

Kehittämisen kärkitavoite 2: WARKAUDESSA ASUU HYVINVOIVIA IHMISIÄ
11.12.2017 khall, 18.12.2017 kvalt (päivitetty 5.6.2018)

Vastuuhenkilöt: sosiaali- ja terveysjohtaja Seppo Lehto ja sivistysjohtaja Timo Tuunainen
Terveyden edistämisellä ymmärrämme kaikkea sitä toimintaa, jonka tarkoituksena on terveyden ja
toimintakyvyn lisääminen, terveysongelmien ja väestöryhmien välisten terveyserojen vähentäminen.
Varkaudessa on toimiva peruserikoissairaanhoidon KYSin ja aluesairaalan kumppanuuteen perustuva
yksikkö, jossa keskeistä on, että terveyspalvelut tuotetaan inhimillisesti, taloudellisesti ja lähellä ihmistä.
Kaupunkistrategialla vaikutamme tietoisesti terveyteen ja hyvinvoinnin taustatekijöihin kuten
elintapoihin, elämänhallintaan, elinoloihin, elinympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja
saatavuuteen.
Hyvinvoinnin edistäminen on meidän kaikkien vastuulla. Vastuun kantavat osaltaan kaupunkilainen,
kaupunki ja maakunta. Maakunnat tarjoavat asiantuntemusta osaamistaan kunnille hyvinvoinnin
lisäämiseksi. Järjestöt ja yhteisöt ovat meille tärkeitä yhteistyökumppaneita.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen visiona on onnellinen, omatoiminen, terve ja tasapainoinen
varkautelainen. Pyrimme siihen vaikuttamalla sekä yksilöön että ympäristöön ja vahvistamalla
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
Tämän strategisen painopisteen tehtävänä on hyvinvoinnin ja terveyden erojen kaventaminen sekä
voimavarojen oikea kohdentaminen. Palvelutuotanto järjestetään asiakaslähtöisesti moniammatillisesti
ns. yhden luukun mallin periaatteiden mukaisesti. Hyvinvointia edistävät palvelut mahdollistetaan myös
syrjäytymisuhan alla oleville kuntalaisille.
STRATEGINEN
TAVOITE

TOIMENPITEET

MITTARIT

VASTUUTAHO

Hyvinvoinnin ja
terveyden
edistäminen
otetaan huomioon
kaikissa
päätöksissä ja
toimissa

Varkauden
terveydenhuolto tähtää
kaikin keinoin terveyden
edistämiseen ja
sairauksien ehkäisyyn.

Hyvinvointikertomuksen
indikaattorit

Kaikki viranhaltijat ja
luottamushenkilöt

Varkautelaiset
kokevat
osallisuutta oman
hyvinvointinsa ja
terveytensä

Osallistavat toimintatavat
(mm. eri
vaikuttamiskanavat,
foorumit, asiakasraadit,
kansalaistoiminnan
ohjelma, asiakaslähtöiset

Toimitaan
ennaltaehkäisevästi
panostamalla kaupungin
peruspalveluihin
kehittämällä
vaikuttavuusarviointia

OPH:n ja KARVI:n
indikaattorit,
sairastavuusindeksi
(THL)

Toimenpiteiden
toteutuminen eri
toimialoilla ja
kolmannen sektorin
toiminnassa

Asukkaat
Operatiivinen johto ja
esimiehet
Luottamushenkilöt

© Varkauden kaupunki 2017, sivu 1 ( 4 )

edistämisessä

palveluprosessit)

Asiakas/asukaspalaute

Aktiivinen tiedottaminen
mm. Internet ja
sosiaalinen media

Varkautelaisten
hyvinvointi ja
toimintakyky
paranee

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen tavoitteiden
ja toimenpiteiden
määrittely ja seuranta
hyvinvointikertomuksessa

Hyvinvoinnin työkaluista
saatava tieto, mm. TEAviisari ja
kouluterveyskysely

Konsernijohto, esimiehet,
asukkaat,
hyvinvointikoordinaattori

Asiakas/asukaskyselyt
Hyvinvointikertomuksen
indikaattorit
Toimialat ylittävien
prosessien lukumäärä

Yhteensovitetaan
maakunnan ja kaupungin
palveluprosesseja
Varkautelaiset
voivat fyysisesti ja
henkisesti hyvin
sekä liikkuvat ja
harrastavat
enemmän

Tuetaan kuntalaisia
ottamaan omaa vastuuta
Rakennetaan
kumppanuuksia koulujen,
seurojen, yhdistysten,
kulttuuritoimijoiden (mm.
teatteri) sekä Soisaloopiston välillä

Hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen
indikaattorit
Myönnetyt Warkauskortit

Sivistyslautakunta
Liikunta- ja vapaaaikalautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Edistetään
Kulttuuripalveluiden
kulttuuripalveluiden
käyttäjämäärät
saavutettavuutta ja
matalan kynnysten
palveluita, sekä edistetään
kaupunkilaistan
osallisuutta juuriinsa ja
kulttuuriperintöönsä.
Ylläpidetään monipuolisia
liikuntapaikkoja, jotka
mahdollistavat edullisen
liikunnan kaupunkilaisille

Liikuntapalveluihin
kohdistuvat
euroa/asukas
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Warkaus-kortti
mahdollistamaan
syrjäytymisuhan alla
olevien hyvinvointia
edistävät harrastukset

Ehkäistään
yksinäisyyttä ja
syrjäytymistä,
huomioiden
erityisesti nuoret
ja lapsiperheet

Tuetaan seurojen ja
yhdistysten toimintaa
avustuksilla ja tehdään
yhteistyötä niiden kanssa
toiminnan kehittämiseksi

Myönnettyjen
avustusten euromäärä

Taataan kaikille oikeus
kokopäiväiseen
varhaiskasvatukseen

Hyvinvointikertomuksen
indikaattorit

Luodaan
kumppanuusverkosto eri
toimijoiden kesken
Lisätään/kohdennetaan
resursseja
ennaltaehkäisevään
työhön esi- ja
alkuopetuksessa
perheiden arjen hallinnan
parantamiseksi.
Resursoidaan Nuorten
talo ja muita kuntalaisten
kohtaamispaikkoja
Edistetään
kaupunkilaisten
omaehtoisen oppimisen ja
harrastamisen, sekä
yhdessä tekemisen
mahdollisuuksia.

Nuoret sitoutuvat
Varkauteen

Varmistetaan laadukas
varhaiskasvatus,
perusopetus ja lukio
kansainvälisyys
huomioiden.
Kasvatuksellinen jatkumo
Tuetaan oppilaitoksia
työssäoppimisen
mahdollistamisessa

Eri toimijoiden
yhteistyön
konkreettisten
toimenpiteiden
toteutuminen
(kiireellinen tuki,
lastensuojelu ja
perhetyö)

Sivistyslautakunta
Liikunta- ja vapaaaikalautakunta
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus

Toteutuneet hankkeet

Soisalo-opiston
toteutuneet opetustunti
ja opiskelijamäärät

Nuorten aikuisten
paluumuutto

Konsernijohto
Kaikki toimialat

Väestön ikärakenne
Kaikilla toisen asteen
tutkinto
Valtakunnalliset
bränditutkimukset (sijoitus)
Kattavuus
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Hyödynnetään ammatillisen
koulutuksen reformin
mahdollisuuksia
(lisääntynyt oppiminen
yrityksissä) ja torjutaan
uhkia (oppimisen
tehostettu tuki)
Virtuaaliyliopisto
Panostetaan kaupungin
virikkeellisyyteen,
vetovoimaan, viestintään ja
markkinointiin
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