Sote- ja maku-uudistuksen Hyte-työryhmä

30.8.2018

Aika: 30.8.2018
Paikka: Ratapihankatu 36, Nh Aura

Muistio

1. Ajankohtaiset asiat:
• 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)
• Kulttuurihyvinvointifoorumi 24.10. (Turku)
- Ideoita kulttuurihyvinvoinnista kaivataan vielä
• THL maakuntien hyte-valmistelijoiden verkosto 21.-22.11. (Helsinki)
• Muuta:
- Tino-Taneli toimittaa kutsun LOUNAIS-SUOMEN KUNTIEN LIIKUNTASEMINAARI. Liitteenä.
- 25.10 Järjestöt vaikuttajina HyTe-työssä (Minna Rosendahl)

2. Sote- ja maku-valmistelun tilannekatsaus
• THL arviointiprosessi
- Arviointipäälliköt nimetty. Hannele Ridanpää Varsinais-Suomen osalta.
• Terveyden edistämisen määrärahat –haku
- Mitään ei ole kuulunut vielä.
• Konsernirakenne valmistelu, järjestämisen käsikirja, valmistelutyön jatko (Pasi)
- Kehitetään prosesseja ja toimintoja. Keskitytään olemassa olevan parantamiseen. Valiokuntien lausuntoja odotetaan syyskuussa. Mietitään, miten kehitettyjä asioita saadaan käytäntöön ennen maakuntauudistusta.
3. Alatyöryhmien kuulumiset
- Osallisuus: Työkirja alkaa olla valmis.
- Liikunta: Pilotointivaihetta suunnitellaan (Slaidi)
- Kulttuuri: Anna-Mari toimittaa infoa valmistuneista tuotteista ja tapahtumista aina tarpeen mukaan. Liitteenä listaus kulttuuri-indikaattoreista.
- Järjestö: Työ alussa. Sote-järjestöjen hyte-toiminnan määrittely menossa.
4. Ravitsemuksen alatyöryhmän perustaminen
- Kts. erillinen esitys. Esityksiä Ravitsemuksen alatyöryhmään pyydetään 21.9. mennessä.

5. Alueellinen hyvinvointikertomus (Liite 1)
• Lausuntokierroksen tulokset
Lapset: Liikkumattomuus, vanhemmuuden puutteet
Nuoret: Syrjäytymiskehitys, päihteet, polarisaatio, osallisuus
Työikäiset: työssä jaksaminen, posit.rakennemuutos, imagoasiat, palvelut
Iäkkäät: Huoltosuhde, päihteet, mielenterveys, kotona pärjääminen
• Prosessin jatkokehittäminen
1) Maakunnan hyte-tehtävät ja jatkovalmistelun resurssointi
- Käsitellään tulevissa kokouksissa.
2) Muut esille tulevat asiat
–
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Paula Sundqvist HyTe-koordinaattori Paraisilta esitteli itsensä
Jatkossa Ukista Asta Engström HyTe-koordinaattori
Avista uusi edustaja Minna Lainio-Peltola
Muutkin jäsenet esittelivät itsensä
Ville esittelee seuraavassa kokouksessa THL-minimi-indikaattorilistauksen/uuden SHVK:n
DoTkusta uusi osoite työryhmän jäsenille:
https://extranet.turku.fi/tyotilat/soteuudistus/hyvinvointijaterveys/default.aspx
Pitäisikö jatkossa Hyvinvointikertomus aloittaa positiivisilla asioilla?
Jatkossa voisi hyödyntää esim. alla olevaa onnellisuustutkimusta lähtökohtana alueelliselle hyvinvointikertomukselle:
Saarinen, Arttu: Turkulaisten onnellisuutta selittävät tekijät. Turun kaupunki, kaupunkitutkimusohjelma. Tutkimuskatsauksia 1/2014.

