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Jakelussa mainituille

LAUSUNTOPYYNTÖ
PIRKANMAAN ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 – 2020sta
Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 – 2020 linjaa terveyden
edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet vuosille 2017 - 2020. Sen
toimeenpano käynnistyy vuoden 2017 alusta. Uusien maakuntien toiminnan
käynnistyttyä asiakirjaan tehdään tarvittavat päivitykset. Alueellinen hyvinvointikertomus on keskeinen työväline Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen suunnitelman (2011) toimenpanossa. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 - 2020 on järjestyksessään toinen alueellinen hyvinvointikertomus Pirkanmaalla.
Alueellinen hyvinvointikertomus on laadittu yhdessä kuntien, sairaanhoitopiirin
ja eri sidosryhmien kanssa. Työstämiseen osallistuneet henkilöt ovat asiakirjaan tuoneet oman substanssiosaamisensa ja edustamansa organisaation näkökulman.
Alueellisen terveyden edistämisen koordinaation tavoite Pirkanmaalla on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen väestötasolla sekä väestöryhmien välisten
terveyserojen kaventaminen ja siten vaikuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehitykseen. Positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan
yhdensuuntaisia ja eri toimijoiden yhteistyössä toteuttamia toimenpiteitä alueellisella tasolla, kunnissa ja Pirkanmaan erikoissairaanhoidossa. Järjestöillä
on tärkeä rooli asiakas- ja tutkimusnäkökulman nostajana. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 – 2020:n ydin on taulukkomuodossa esitetty
alueellinen hyvinvointisuunnitelma, jossa painopisteet ovat yhteiset eri toimijoille. Esimerkkejä tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä,
vastuutahoista, resursseista ja arviointimenettelyistä on koottu toimijoittain.
Tavoitteiden toteutumisessa keskeistä on eri toimijoiden yhteistyö.
Kunnat laativat lakisääteiset omat laajat hyvinvointikertomuksensa valtuustokausittain. Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017 – 2020:n sisältöjä
voi käyttää tukena kunnan hyvinvointikertomustyössä. Asiakirjan painopisteet
perustuvat Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation kattavia kuntia (n = 24), Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen
sairaanhoitopiirejä ja maakuntia sekä koko maata koskeviin, väestön terveyttä
ja hyvinvointia kuvaaviin tunnuslukuihin (indikaattoreihin). Koska alueellisen
hyvinvointikertomuksen hyväksyy PSHP:n valtuusto ja kunnan hyvinvointikertomustyö koskee kaikkia toimialoja, toivotaan asiakirjasta laajaa keskustelua
eri toimielimissä.
Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 – 2020:n ensimmäinen osa
on kuvaus alueellinen hyvinvointikertomus 2012:n painopisteiden toimeenpanosta vuosina 2013 – 2016. Sen jälkeen asiakirjassa on painopisteiden toimeenpanon tueksi lista valtakunnallisista ja alueellisista terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen strategioista, ohjelmista ja suunnitelmista.
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Toinen osa on suunnittelutaulukko-muodossa esitetty Pirkanmaan alueellinen
hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017 – 2020. Asiakirjan liitteinä on työstämiseen osallistuneet henkilöt taustaorganisaatioineen sekä painopisteiden perustana käytetyt indikaattorit. Koska kunnat laativat lakisääteisesti omat hyvinvointikertomuksensa ja käyttävät työstämisessä samaa sähköinen hyvinvointikertomus –työkalua, ei tässä asiakirjassa ole esitetty kuntakohtaisia indikaattoritietoja. Liitteessä 2 on indikaattoreiden tiedot TAYS erva-alueen sairaanhoitopiirien ja maakuntien sekä koko maan osalta. Yksittäistä indikaattoritietoa
tärkeämpiä ovat ilmiöiden kuvaukset, jotka sisältävät useampia indikaattoreita.
Alueiden ja kuntien välillä on selviä eroja, joilla yleensä on useita selittäviä tekijöitä.
Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 – 2020 päivitetään lausuntojen saavuttua, jonka jälkeen sen käsittelee ja hyväksyy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto. Hyväksymisen jälkeen asiakirja löytyy myös
www.hyvinvointikertomus.fi –verkkosivulta, koska työstämisessä on käytetty
sähköinen hyvinvointikertomus –työkalua.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri pyytää jakelussa mainittuja kuntia ja muita
tahoja antamaan lausuntonsa Pirkanmaan alueellisesta hyvinvointikertomuksesta. Lausuntoa pyydetään erityisesti hyvinvointikertomuksen
luvun 6 taulukkomuotoisen toimenpidesuunnitelman sisältämistä ehdotuksista tavoitteiksi sekä näiden toteuttamiseen tarvittaviksi toimenpiteiksi, vastuutahoiksi ja arviointimenettelyiksi.
Lausunto pyydetään toimittamaan 18.10.2016 mennessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kirjaamoon, kirjaamo@pshp.fi .

LISÄTIEDOT

Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri,
perusterveydenhuollon yksikkö, GSM +358 50 5744 950
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Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 – 2020
Esittelydiat

LIITTEET

Liite 1
Liite 2

JAKELU

Akaan kaupunki, Hämeenkyrön kunta, Ikaalisten kaupunki, Juupajoen kunta,
Jämsän kaupunki, Kangasalan kunta, Kihniön kunta, Kuhmoisten kunta,
Lempäälän kunta, Mänttä-Vilppulan kaupunki, Nokian kaupunki, Oriveden
kaupunki, Parkanon kaupunki, Pirkkalan kunta, Punkalaitumen kunta, Pälkäneen kunta, Ruoveden kunta, Sastamalan kaupunki, Tampereen kaupunki,
Urjalan kunta, Valkeakosken kaupunki, Vesilahden kunta, Virtain kaupunki,
Ylöjärven kaupunki
Aivoliitto ry, Aivovammaliitto ry, Crohn ja Colitis ry, Ehkäisevä päihdetyö
EHYT ry, Epilepsialiitto ry, Hengitysliitto ry, Iholiitto ry/ Tampereen seudun
Atopiayhdistys, Invalidiliitto ry, Hämeenmaan Sydänpiiri ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Keliakialiitto ry, Kuuloliitto ry, Kuurojen liitto ry, Kynnys ry, Lihastautiliitto ry, Muistiliitto ry, Munuais- ja maksaliitto ry, Neuroliitto ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry, Omaishoitajat ja läheiset –liitto ry, Pirkanmaan
muistiyhdistys ry, Pirkanmaan omaishoitajat ry Pioni, Pirkanmaan Syöpäyhdistys, Psoriasisliitto ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Soveltava Liikunta SoveLi ry, Suomen CP-liitto ry, Suomen Diabetesliitto ry, Suomen
Kuurosokeat ry, Suomen Parkinson-liitto ry, Suomen Reumaliitto ry
Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Pikassos Oy, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan sote-uudistuksen esivalmistelun
hallitus, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitoksen Tampereen aluetoimisto, UKKinstituutti
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