Sote- ja maku-uudistuksen Hyte-työryhmä

23.3.2018

Aika: 23.3.2018 klo 9-11
Paikka: Yliopistonkatu 30, neuvotteluhuone 63

Muistio
Osallistujat:
Karoliina Luukkainen (pj), Anne-Mari Rosenlöf, Kirsi Stjernberg, Minna Rosendahl, Anri Niskala, Anne
Taulu, Sari Rantanen, Hanna Inkeroinen, Tuula Oksanen, Niina Jalo, Merja Männikkö, Marita Päivärinne, Pasi Oksanen, Hanna Lohijoki (siht.)
Kutsuttu: Taina Kaila

1. Ajankohtaiset asiat:
• Ministeriöiden ja maakunnan välinen simulointineuvottelu, 7.3.(Hki)
i. Kokonaisuudessaan kaksiportainen prosessi: ensin STM:n ja sen jälkeen VM:n
kanssa. Molemmat tilaisuudet pidetty.
• Hyte-tapaaminen ELY:n kanssa 8.3.
i. Karoliina Luukkainen ja Pasi Oksanen sekä Kimmo Puolitaival ja Terhi Tevameri
ELYstä osallistuivat.
• Hyvinvoinnin edistäminen uuden sukupolven organisaatioissa 21.3. (Kuntaliitto/Hki)
i. Materiaalit tulevat extranettiin
• Kulttuurisote-hankkeen tapaaminen 21.3.
• 19.-21.3. Liikkuen läpi elämän -seminaari Jyväskylässä
i. liikunta hyvinvoinnin edistäjänä oli vahvasti esillä
• Kuntien tulevaisuusfoorumi 10.4. (Kuntaliitto/Hki)
• Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn mahdollisuudet –seminaari (AVI, Turku)
i. Lape- ja Lasta-hankkeet mukana
• 25.-26.4. THL:n maakuntien hyte-valmistelijafoorumi ja STM kärkihankkeiden kokemusten
vaihto (Helsinki)
• Päivi Nergin maakuntakierros 18.5., Turku
• 22.5. Kuntien hyvinvointiseminaari (Kuntaliitto/Helsinki)
• Muuta:
i. Käytiin alustavaa keskustelua maakunnan hyvinvointikertomuksesta. THL on nostanut esille Salon hyvinvointikertomuksen hyvänä esimerkkinä.
ii. Liikuntapoliittinen selonteko meneillään: lausuntoaikaa viikko jäljellä
2. Alatyöryhmien kuulumiset ja osallisuuden työryhmän väliraportti
• Ehkäisevä päihdetyö (Niina Jalo): työryhmä kokoontunut säännöllisesti. Esitys ehkäsevän päihdetyön järjestämisestä (työnjako) edistynyt hyvin. BM muiden maakuntien
kanssa meneillään. Päijät-Hämeessä maakunnallinen ehkäisevän päihdetyön koordinaattori. Esitys muistion liitteenä.
• Osallisuuden ja esteettömyyden (Anri Niskala): työryhmä on kokoontunut säännöllisesti, myös nyrkkiryhmä. Esteettömyysosaaminen työryhmässä heikentynyt. Tunnelma on
ollut hyvä, mutta työryhmä kaipaa yhteismitallisuutta muiden alatyöryhmien kanssa tuotosodotusten suhteen. Vaikuttajaryhmätyö selkeytymässä 11.4. Käytiin tarkentavaa keskustelua työryhmän tehtäväksiannosta sekä maakunnallisesta vanhus- ja vammaisneuvostosta. Monet osallisuuteen liittyvät asiat ovat strategiaan ja palvelulupaukseen liittyviä
asioita. Työryhmä kokee, että heidän työnsä liittyy strategian valmisteluun. Työryhmä on
aloittanut valmistelemaan työkirjaa, jonka sisältöä käytiin läpi. Työryhmä ottaa mielellään
vastaan vinkkejä hyvistä käytännöistä. Avustusten jakamiseen liittyvät periaatteet nostettiin vahvasti esille keskustelussa.
• Kulttuurihyvinvointi (Anne-Mari Rosenlöf): työryhmä on työstänyt kuvan kulttuurihyvinvoinnin muodoista, toteuttajista ja tavoitteista. Lisäksi tehdään kysely siitä, mitä eri ryhmät
kaipaavat. Hyvien käytäntöjen kokoaminen alkanut. Vakiintuneita toimintamalleja on vähän, suurin osa toiminnasta liittyy hankkeisiin. Sote-palveluissa vain vähän kulttuurihyvin-

vointiin liittyvää toimintaa. Työryhmä on pohtinut aikataulua ja sitä, millä tasolla ja millä
laajuudella kulttuurityötä tässä kohtaa työstetään. Keskustelussa nostettiin esille kulttuurihyvinvointipalvelut suhteessa järjestäjän ja tuottajan vastuisiin.
3. Sääntökirjavalmistelu: muutosorganisaation erikoissuunnittelija Taina Kaila
• Esitys työryhmän työtilassa
• Hyte-työryhmän ja alatyöryhmien työstä on tärkeää saada sisältöjä sääntökirjaan
• Tavoitteena, että sääntökirjan runko olisi valmis 30.6.18
4. Yhteistyörakenteen luominen kuntien kanssa (hyte-koordinaattoreiden verkoston pystyttäminen)
• Ensimmäisen kokouksen agenda (liitteet 1-2)
• Hyte-työryhmäläisten esittäytymiset
• Nimeämiset puuttuvat enää kahdelta kunnalta. Hyte-koordinaattorin tehtävänkuvaa on työstetty, johon lisättiin päätösten ennakkovaikutustenarviointiin osallistuminen. Keskusteltiin minimityöajan määrittelystä hyte-koordinaattorin tehtäviä varten. Myös järjestöt näkevät hytekordinaattorit tulevina yhteistyökumppaneina. Hyte-koordinaattoreiden lista tulee Kimpassasivustolle sitten kun se on valmis. Ensimmäinen tapaaminen 9.4. ja ennakkotehtävä on lähetetty.
5. Muut esille tulevat asiat
• ei muita asioita

