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Inarin kunnan työskentelyjakson aihe/ sisältö
Sähköinen hyvinvointikertomus, laaja versio
Tavoite
Tehdä laaja hyvinvointikertomus valtuustolle esitettävään kuntoon ja siirtää se uuteen
sähköiseen versioon.
Toteutus
-

-

-

Kirjaa mitä olette tehnyt ja miten…
Resurssit:
o 1 henkilö kokoaikaisena ajalla 28.1-1.2, 21-23.5 ja 26-30.8 2013
o työn tukena on ollut avohoidon johtaja ja terveyden edistämisen työryhmä
Menetelmät ja toiminta:
o Pienen tauon jälkeen tutustuminen edelliseen kertomukseen ja sen jälkeen itse kertomuksen työstäminen
o palaverit: Neuvotteluja avohoidon johtajan ja soten päällikön kanssa
o Pakasteen järjestämät videoneuvottelut olivat hyvin valaisevia
Tiedotus:
o Tiedotustilaisuus terveyskeskuksen väelle keväällä 2013, esittely eri lautakunnissa ja nuorisovaltuustolle

1. Tulokset ja tuotokset
Valmis laaja kertomus on ollut kierroksella eri lautakunnissa ja olen ollut kahdessa tilaisuudessa sitä esittelemässä. Kertomus on tarkoitus saada valtuuston hyväksyttäväksi vielä tämän syksyn aikana.
Laaja versio on myös siirretty nykyisessä muodossaan uuteen sähköiseen järjestelmään. Syksyn aikana teen vielä vuoden 2013 vuosittain tehtävän sähköisen kertomuksen.

2. Arviointi
-

työskentelyjakson arviointi
o Laaja kertomus saatiin suunnitelmien mukaan valmiiksi, mutta vuosittain
tehtävä jäi syksyyn, koska pohjat kertomukselle avautuvat vasta tänään.
o Työ onnistui suunnitellusti. Työn tekemistä helpotti jo aiempi työskentely
näiden parissa. Suurimmat haasteet tulivat uuden version suurissa muutoksissa. Muutokset ovat niin suuria, ettei ehditty suunnitella indikaattoripaketteja uusiksi vaan kertomukset tehtiin entisten pohjalta.
o Tulos on mielestäni ihan hyvä ja sen pohjalta on hyvä jatkaa ja tehdä uusia suunnitelmia

o
o

Sähköiset kertomukset ovat jo osa kunnan toimintaa ja niiden tekeminen
tulee jatkumaan.
Muitten kuntien tekemät kertomukset ovat hyviä peilauskohteita ja yhteiset neuvottelu tilaisuudet ovat suureksi hyödyksi kehitettäessä kuntien
toimintaa.

-

Työskentelyjakso kehittämistyön menetelmänä
o Edelleenkin sitä mieltä, että tällainen työskentelyjakso on hyvä tapa tehdä
näitä kertomuksia, voi keskittyä täysin niitten tekemiseen

-

Työskentelyjakson kehittäjänä toimiminen
Avohoidon johtaja on ollut koko ajan taustatukena ja tukea on tullut myös
sosiaali- ja terveysjohtajalta. Pakasteen järjestämät videoneuvottelut ovat
olleet suureksi avuksi

3. Pohdinta


Nämä kertomukset ovat vielä aika uusi asia koko kunnan organisaatiossa lukuun ottamatta sotea ja niiden sisäistäminen osaksi kunnan
toimintaa alkutekijöissään. Kunhan kertomus ja sen tarkoitus tulee
tutuksi muillekin uskon sen merkityksen myös kasvavan.

