Muistio
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -työryhmän kokous
Aika:

perjantai 22.2.2019 klo 8.30 - 11.30

Paikka:

Epsilon (Finnmedi 5), Biokatu 12 Tampere, 2. krs, kokoushuone 101
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Asia
Kokouksen avaus ja
läsnäolijoiden toteaminen
Edellisen kokouksen muistio
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Ajankohtaista sote- ja
maakuntauudistuksen
valmistelusta
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Yhdyspinnat ja henkilöstön
yhdyspintaosaamisen
kehittäminen -projekti
Tampereen kaupungissa
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Työpaja 1. Yhdyspinnoilta
synergiahyötyä

Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja käytiin esittäytymiskierros.
Pikassoksen ja KELAn uudet edustajat esittäytyivät.
Käytiin lyhyesti läpi edellisen kokouksen muistio. Hyväksyttiin
muutoksitta.
Puheenjohtaja esitteli ajankohtaiset asiat kokousdiojen (4-9)
mukaisesti.
Hyten organisoituminen:
- Hyten kokonaisuus käsitellään maakuntavalmistelun
johtoryhmässä 15.3. ja poliittisessa ohjausryhmässä
25.3.
- Käytiin läpi suunnitellut hyte-organisaation työryhmät ja
niiden tehtävät. Kaavio työryhmistä ja tehtävistä on
sharepointissa ja sitä saa kommentoida seuraavat kaksi
viikkoa.
Keskusteltiin ehdotuksesta maakunnan johtoryhmän
kokoonpanoksi ja rooliksi (dia 6). Johtoryhmä ei voi olla
valmisteleva elin. Johtoryhmän puheenjohtajana on
maakuntajohtaja. Kun johtoryhmässä käsitellään hyteä koskevia
asioita, johtoryhmää voidaan täydentää ja hyte-koordinaattori
toimii tällöin esittelijänä hyteä koskevissa asioissa. Muutetaan
tehtäväkaaviota kommenttien mukaisesti.
Raino Ketola, projektisuunnittelija Tampereen kaupungilta
esitteli Tampereen yhdyspintaprojektia muistion liitteenä (liite
2) olevien diojen mukaisesti.
- Hankkeessa on kartoitettu 13-22 vuotiaiden palveluiden
yhdyspintoja eri toimijoihin.
- Hankkeen tavoitteena on tukea henkilöstön
yhdyspinnoilla tehtävää työtä ja työhyvinvointia sekä
selkeyttää palveluverkkoa asiakkaille ja ammattilaisille.
- Hankkeen tuotoksina valmistuu palvelujen
yhteystietokortti ja yhdyspintakartta.
Keskusteltiin yhdyspintakartasta (dia 7) ja sen
hyödynnysmahdollisuuksista. Pohdittiin, että kartalla olisi
mahdollista konkreettisesti kuvata alueiden lähipalvelut ja
kauempana olevat erityistason palvelut. Samaa menettelyä voisi
myöhemmin laajentaa koko Pirkanmaan alueelle.
Puheenjohtaja alusti työpajan käymällä läpi työryhmän
yhdyspintapalvelujen järjestämistä koskevan tehtäväkohdan.
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Työpajassa käytettiin Six thinking hats -menetelmää ja
pohdittavana aiheena oli valmistella esitys yhteistyöstä/
yhteistyösopimus väestön hyvinvointi- ja terveyserojen
kaventamiseksi maakunnan ja eri toimijoiden kanssa. Hytesuunnittelijan purkama yhteenveto on muistion liitteenä 3.
Puheenjohtaja ja hyte-suunnittelija esittelivät.
Pirkanmaan HYTE:
tilannekuva alueellisen
- Hyte-suunnittelija on kerännyt minimitietosisällön
minimitietosisältöluonnoksen
indikaattoritietoa Pirkanmaalta. Lisäksi
indikaattoreiden perusteella
indikaattoritietoa on kerätty
hyvinvointikoordinaattoreille ja perusterveydenhuollon
hoitotyönjohtajille suunnatuilla webropol-kyselyillä.
- Osaan indikaattoreista tiedon löytäminen on ollut
haastavaa tai sitä ei ole saatavilla. Asiasta on annettu
palautetta THL:lle.
- Kouluikäisistä löytyy hyvin indikaattoreita
kouluterveyskyselyn ansiosta. Työikäisiä koskevan
tiedon saanti on hankalampaa. ATH ja nykyista FinSotekyselyä ei toteuteta kuntakohtaisena joka vuosi.
Ostettuna tutkimus on kunnille kallis. Haasteena
FinSotessa on myös vastaajakunnan vinoutuminen.
Heikommassa asemassa olevat eivät tyypillisesti vastaa
kyselyyn.
- On pohdittu, että jatkossa voisi maakunnan hytekertoimen tuotolla tehdä kaikissa maakunnan kunnissa
aikuisväestölle suunnatun hyvinvointi- ja terveyseroja
sekä elintapoja kartoittavan kyselyn, jonka toteuttajana
olisi THL. Tämä parantaisi oleellisesti aikuisväestön
ajantasaista hyvinvointitietoa ja toteutettaisiin silloin
kun käynnistetään seuraavan valtuustokauden kattavan
alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman
työstämistä.
- Kouluterveyskyselyn ongelma on, että tulokset tulevat
liian myöhään. Tarve olisi vuosittaiselle nopealle
tiedonkeruulle.
- Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman
valmistelussa arvioidaan käytössä olevat kyselyt ja
tiedonkeruun menetelmät ja valittavat indikaattorit.
Puheenjohtaja esitteli hyvinvointikoordinaattoreille ja hoitotyön
johtajille tehdyt webropol-kyselyt, joissa tiedusteltiin
minimitietosisällön indikaattoritietoja.
Hyvinvointikoordinaattorien kyselyyn tuli hyvin vastauksia ja
tiedot olivat helpommin löydettävissä. Hoitotyön johtajille
lähetetyssä kyselyssä vastauksia minimitietosisällön mukaisiin
indikaattoreihin saatiin huonosti. Yksi syy on tietojärjestelmien
raportoinnin kankeus. Esimerkiksi elintapaohjaukseen liittyville
kirjauksille ei välttämättä ole rakenteista kohtaa
potilastietojärjestelmässä, josta tiedot raportoituisi.
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Tehtiin työpajana ehdotuksia painopisteiksi ja toimenpiteiksi.
Yhteenveto muistion liitteenä 4.
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Työpaja 2: Pirkanmaan
alueellisen
hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman painopisteehdotukset
Muut asiat
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Tiedotettavat asiat

Puheenjohtaja laatii tiivistelmädian.
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Seuraavat kokoukset
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Kokouksen päättäminen

LIITTEET

Ei muita asioita.

Elintapaohjauksen palvelutarjotin alkaa rakentua Tays.fi sivuille.
https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Elintapaohjaus
Seuraava kokous on
10.5.2019 klo 8.30 – 11.30, Epsilon (Finnmedi 5), kh 101
Jos lait eivät mene läpi, kokous peruutetaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.25.
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