Sote- ja maku-uudistuksen Hyte-työryhmä

23.5.2018

Aika: 23.5.2018 klo 9-11
Paikka: Ratapihankatu 36, 2 krs. kokoustila Aura

Esityslista / Muistio

1. Ajankohtaiset asiat:
o
o
o
o
o

•

•

V-S kuntien hyte-koordinaattoreiden 1. tapaaminen 9.4.
Kuntien tulevaisuusfoorumi 10.4. (Kuntaliitto/Hki)
Kärkihanketapaaminen Taikessa 10.4.
Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn mahdollisuudet –seminaari (AVI, Turku)
25.-26.4. THL:n maakuntien hyte-valmistelijafoorumi ja STM kärkihankkeiden
kokemusten vaihto (Helsinki)
o Kunta hyvinvoinnin edistäjänä Varsinais-Suomen aluetilaisuus, 2.5. (Kaarina)
Hanna, Turusta Maarit, Salosta eniten osallistujia. Pieni porukka, n.10-20 hlöä. Hanna jakaa
esitykset Ekstranettiin.

o Osallisuus ja demokratia –verkoston tapaaminen 9.5.
Uusi verkosto – ensimmäinen tapaaminen. Karoliina paikalla. Maakunnat jakaa tietoaan.
Kesäkuussa vielä kokous.

o

Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen työpaja 15.5.

- Nina Jalo ja 113 järjestivät. Sai paljon kiitosta.

o

Kansallisen kulttuurisen vanhustyön verkoston (Aili) tapaaminen 16.5.

- Karoliina puhumassa valmistelusta. Täytyy varmistaa että materiaali hyödynnetään valmistelussa.

o

Omamaakunta kierros 18.5.

- Ei juuri uutta. Fokus siinä, että ministeriöt pääsevät jyvälle siitä, missä maakunnissa mennään.

o

HYVINSIVI – maakuntauudistus ja vahvistuvat yhteistyörakenteet hyvinvoinnissa ja
sivistyksessä3.5. Seinäjoki, painotuksena kulttuuri, 8.5. Joensuu, painotuksena

opiskeluhuolto, 17.5. Jyväskylä, painotuksena liikunta, 24.5. Rovaniemi,
painotuksena nuorison hyvinvoinnin edistäminen
- Kulttuurisotesta paikalla muutama Jyväskylässä, mutta tapaamisesta ei juuri hyötyä.

•
•
•

o 22.5. Kuntien hyvinvointiseminaari (Kuntaliitto/Helsinki)
Turku hakenut rahaa Rikoksentorjuntaneuvoston rahastosta turvallisuuden tunteen
selvittämiseen.
Materiaalit: https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2018/kuntien-hyvinvointiseminaari
Erityisesti ravinto SHVK:ssa:
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Elä%20pelekää%20%20rohkeita%20hyvinvoinnin%20edistämisen%20oivalluksia%20ve2.pdf

o
o

V-S kuntien hyte-koordinaattoriverkosto 7.6. (Turku)
Muuta: Braxin -raportti ja opas järjestötyöhön

Laitetaan raportteja mahdollisimman paljon jatkossa Ekstranettiin.
Onko raporteissa Stean raportti järjestöyhteistyön rajapinnoista? Ei ole – pitää laittaa.

Toukokuun aikana on tulossa periaatepäätös lausunnolle Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
ministeriöistä.

2. Sote- ja maku-valmistelun tilannekatsaus
Pasi:
Esitteli muutostilanteen kalvot. Tärkeää tehdä jatkossa tiiviimpää yhteistyötä maku- ja sote-asioissa.
Materiaalit laitetaan Ekstranettiin.
- Terveyden edistämisen määrärahahaku auki. 2019 rahaa niille, jotka tukevat maakuntien
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Yksi palaveri asiasta ollut: iso huoli lasten ja nuorten
huonosta kunnosta ja ylipainosta. Hankkeen sisälllöt: yleinen malli hyvinvointijohtamisen tueksi –
kuinka tulokset (MOVE) käsitellään kuntatasolla/kouluissa. Toinen: kuinka tulevassa maakunnassa
elintapaohjaus tapahtuu. Kolmas: lisäsokerittoman ruokavalion käyttöönottaminen
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Muutosorganisaation hakijana. HyTe-koordinaattoreiden
kautta kaikki kunnat saatava mukaan. VSSHP, Liiku, onko muita järjestötoimijoita tarpeen? Hanna:
KaaPo? SoTe-järjestönäkökulma tärkeä: 113 voisi koordnoida. 15.6 hakemuksen jättö. VarsinaisSuomen lastensuojelujärjestöstä joku, kansanterveysjärjestöistä toinen? Hoivatieteen laitos:
Empower kids –hanke: Lapsi arvioi sovelluksen avulla omaa arkeaan hyvinvoinnin näkökulmasta.
Fiksusti kouluun – ei ollut resursseja lähteä. Civitas ecsentric: Koulujen pihoilla surkeat pyörätelineet.
Liedossa palkataan liikunnanohjaaja terveydenhoitajan työpariksi – kohteena koko perhe.

- Pääasia olisi saada kunnan vähät varat liikunnassa mahdollisimman hyvin kohdennettua erityisryhmille – LIPAKE.
Folkhälsan, Martat.
- 1.6 LaPe-hankkeen kokous – sinne viesti, että tällaista suunnitellaan.

3. Alatyöryhmien kuulumiset ja kulttuurihyvinvointi työryhmän väliraportti
-Osallisuus ja päihde sopinut myös Pasin kanssa esityksestä valmistelutilanteesta.
- Järjestötyöryhmä on perustettu. Liitteenä kokoonpano ja toimeksianto.
- Anri: ei erityistä
- Tino: eri erityistä
- Anna-Mari Kulttuurihyvinvointi; esitys. Lähihoitajakoulutuksessa tullaan jatkossa ottamaan
kulttuuri hyvinvoinnin lähteenä paremmin huomioon. Kimmoke-rannekkeesta maakunnallinen?

4. Alueellisen hyvinvointikertomuksen päivittäminen ja lausuntokierros (Liitteet 1-3)
•

Kuntien hyte-koordinaattoreiden kokous 7.6. (ohjelma, ennakkotehtävä ja saate)

5. Maakunnan hyte-tehtävät ja jatkovalmistelun resurssointi,(Liite 4)
•
•

tehtävät ja resurssointi (1.1.2020)
esitykset muutosvaiheen jatkovalmistelun resurssoimiseksi syksy 2018

6. Muut esille tulevat asiat

- Toive että seuraava kokous olisi tunnin pidempi. 8.30-11.30.

