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Muistio

1. Ajankohtaiset asiat:
• Työryhmän laajentuminen kasvupalvelut näkökulmalla (Tatu Virta)
• Taike, maakunnalliset kärkihanketoimijat 28.8. (Helsinki)
• JärjestöSoTe113-hankkeen Sote vaikuttaja keskustelu 3.9. (Merikarina, Turku)
• STM kutsuseminaari 11.-12.9. (Helsinki)
• AVI: Lounais-Suomen kuntien liikuntaseminaari 20.-21.9.(risteily)
• V-S kuntien hyte-koordinaattoriverkosto 25.9. (Turku, Börs)
• Voimaa vanhuuteen Varsinais-Suomen ja Satakunnan seminaari 26.9.2018 (Turku)
• VM osallisuus ja demokratiaverkosto 27.-28.9. (Rovaniemi)
• Muutosorganisaation kansalaistapaaminen 1.10. (Turku)
• Kuntaliiton seminaari: kunta kuntalaisen hyvinvoinnin edistäjänä 2030 11.10. (Helsinki)
• Palveluintegraatio ja hyvinvoinnin edistäminen kunnan ja maakunnan yhteistyönä –foorumi
16.10. (Kuntatalo, Hki)
• Kulttuurihyvinvointifoorumi 24.10. (Turku)
• Järjestöt vaikuttajina hyten edistämisessä Varsinais-Suomessa (Turku)
• Kunta hyvinvoinnin edistäjänä – suurten kaupunkien tapaaminen 1.11. (Kuntatalo, Hki)
• Kehittyvä vanhustyö 2018 –seminaari 1.11. (Messukeskus, Turku)
• Ihmisten sote – ihminen ja kohtaaminen taiteen keinoin. 5.11. (Helsinki)
• Kulttuurisote-hankkeen loppuseminaari 9.11. (Kuopio)
• KulttuuriSote seminaari 13.11. (Jkl)
• STM: Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön –loppuseminaari 15.11. (Finlandia-talo Hki)
• THL maakuntien hyte-valmistelijoiden verkosto 21.-22.11. (Helsinki)
• VM: Osallisuus ja demokratiaverkosto 23.11. (Uusimaa)
• Kunta hyvinvoinnin edistäjänä työpaja (Ennakointi 2030) 11.12. (Kuntatalo, Hki)
• Varsinais-Suomen hyte-koordinaattorit 18.12. (paikka auki)
• Muuta:
2. Sote- ja maku-valmistelun tilannekatsaus
• Turku perustanut esteettömyysraadin 16.10. Raatia voi hyödyntää laajemminkin.
• VS uudistuksen esittelymateriaali ”Yhdessä teemme enemmän” on julkaistu ja sitä voi hyödyntää viestinnässä.
• THL arviointiraportin 0.1 versio valmistunut, mutta ei vielä julkinen.
3. Alatyöryhmien kuulumiset
o Merkittiin tiivis tilannekatsaus työn etenemisestä tiedoksi.

4. Sähköisen hyvinvointikertomustyökalun (FCG) muutokset ja minimitietosisältö (Ville: liitteet 1 ja
2)
https://blogi.thl.fi/hyvinvointikertomus-on-johtamisen-tyokalu-mutta-tehdaanko-tietoonperustuvia-johtopaatoksia/
• Minimitietosisällöt ovat Vassolla mukana jo niissä prosesseissa, jotka parhaillaan ovat kuntien
kanssa menossa.
• Keskusteltiin KUVA-mittariston suhteesta minimitietosisältöihin.
• Minimitietosisältöjä voi kommentoida -> kommentit toimitetaan Villelle 14.10. mennessä. Ville
toimittaa ne THL:ään.
5. Alueellisen hyvinvointikertomuksen prosessin jatkokehittäminen
• Keskusteltiin alueellisen hyvinvointikertomuksen laadintaprosessin kehittämisestä ja todettiin
seuraavia kehittämistarpeita:
o Tiedon visualisointi (lounaistieto)
o Asiakaspalautejärjestelmä ja sitä kautta saatavan tiedon mukaan tuominen. Valtakunnallinen palautekanava kehitteillä (Minna Pohjola selvittelee)
o Prosessin saaminen entistä osallistavammaksi ja laajemman joukon kytkeminen mukaan valmisteluun
6. Maakunnan hyte-tehtävät ja jatkovalmistelun resurssointi
• Ensimmäistä koetalousarviota ollaan valmistelemassa maakunnassa ja hyte-resurssointia
on esitetty huomioitavaksi siinä.
7. Muut esille tulevat asiat
• Markkinavuoropuhelu kasvupalveluissa (Tatu) -> Seuraavan kokouksen esityslistalle

