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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -työryhmän kokous
Aika:

perjantai 26.10.2018. klo 8.30 - 11.30

Paikka:

FM 1, kokoushuone Aronia, Biokatu 6, Tampere

Osallistujat:

Juha Ahonen, Marja Huttunen, Anja Jalonen-Männikkö, Minna Kylmäniemi, Tarja
Laukkanen, Riitta Luoto, Sari Mäkinen, Juha Mieskolainen, Heli Niemi, Paula Paavilainen,
Marja-Leena Parto-Koski, Satu Rannisto, Johanna Riippi, Maarit Varjonen-Toivonen,
Mika Vuori, Riina Liski opiskelija

Asiantuntijat

Satu Kankkonen

Poissa

Ulla Harala, Jaakko Herrala, Tiina Konttajärvi, Marja Lehtonen, Maija Mäkinen, Sini
Männistö, Tarja Paulaniemi, Kirsi Sario, Mirja Suntila, Markku Valkamo, Tommi
Vasankari, Kirsi Siltanen

Asia

Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet

1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden
toteaminen

Puheenjohtaja
avasi
Käytiin esittäytymiskierros.

2 Edellisen kokouksen muistio

Puheenjohtaja esitteli edellisen kokouksen muistion, joka hyväksyttiin
muutoksitta

3 Ajankohtaista sote- ja
maakuntauudistuksen valmistelusta
HYTE-näkökulmasta










kokouksen.

Todettiin

läsnäolijat.

THL on julkaissut asiantuntija-arvion Pirkanmaan sosiaali-ja
terveyspalveluista (liite 3). HYTE-yhteistyötä on kiitetty.
Maakunnan sote-palveluissa tulee kiinnittää huomiota nuorisoja pitkäaikaistyöttömyyteen, aikuisten liikkumattomuuteen ja
lihavuuteen, nuorten huumekokeiluihin ja ikääntyvien alkoholin
riskikäyttöön. Elintapaohjaus tärkeää palveluketjuissa.
Puheenjohtaja esitteli asian kokousdiojen mukaisesti (liite 1, diat
3 – 16).
Aikataulu: ensimmäiset maakuntavaalit ovat todennäköisesti
26.5.2019. Vaikuttaa alueellisen hyvinvointikertomuksen
suunniteltuun aikatuluun, mutta maakuntauudistus astunee
voimaan suunnitellusti 1.1.2021.
Alueuudistus.fi –sivustoilla on päivitettyä tietoa. Dioissa 7 – 10
hyte maakunnan rakenteissa.
Maakunnan hytekerroin –osuus (dia 11) suurempi kuin kuntien,
vaikka edelleen kunnilla hyte-työssä isompi rooli.
HYTE-työryhmän edellisessä kokouksessa ja sen jälkeen
kotitehtävänä sanoitettiin HYTE-aihetta maakunnan
koestrategian läpileikkaavaksi periaatteeksi. Lopputuloksena
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jalostettiin kaksi hyte-strategian läpileikkaavaa periaatetta:
1) Kavennetaan hyvinvointierot ja mahdollistetaan sujuva arki
2) Hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen aktiivisella
yhteistyöllä
Sen jälkeen aihetta on käsitelty erikoissairaanhoidon terveyden
edistämisen ohjaus- ja asiantuntijaryhmissä sekä Terveyden edistämisen
neuvottelukunnassa.
Keskusteltiin strategian hyte-linjauksista. Tietojohtaminen ei oikein istu
strategian läpileikkaavaksi periaatteeksi. Tietoon perustuva
päätöksenteko voi periaatteena tulla strategiaan muuta kautta.
Työryhmän ehdotus strategian läpileikkaavaksi linjaukseksi:
Edistämme hyvinvointia, turvallisuutta ja sujuvaa arkea aktiivisella
yhteistyöllä.
4 HYTE-työryhmän viestintä

5 Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen poikkihallinnollinen ja

Johanna Riippi esitteli Pirkanmaan liiton harjoittelijoiden tekemät Hyteviestintämateriaalit.
Materiaalit löytyvät sharepointista ja Pirkanmaan liiton sivuilta,
http://www.pirkanmaa.fi/hyte-aineisto/ . Viestintäkampanjasta on tehty
ohjeistus, joka on kaikkien saatavilla Pirkanmaan liiton sivulla.


Kulttuurihyvinvoinnista on tehty nelisivuinen esite. On ideoitu,
että esitteen takasivusta tehdään juliste Terveyden edistämisen
viikon markkinointiin. Viikon teema on kulttuurihyvinvointi ja
100 minuuttia kulttuuria viikossa.



Luontoliikuntakamppanja: Pirkanmaa.fi -sivulla kuvasarja ja
ehdotukset kuvateksteistä. Aloitetaan some-kampanja
luontoliikunnasta. Ohjeessa myös hashtagit



Elinympäristö. Blogisarja: alustavasti sovittu neljästä
kirjoituksesta liittyen elinympäristöön. Mietitään ensimmäisten
neljän jälkeen, miten jatketaan.



Pirkanmaa.fi/hyte-aineisto -sivulta löytyy kaikki materiaali.
Lisätään Sitran tutkimus kulttuurihyvinvoinnin vaikutuksista



6.11. Kulttuurihyvinvoinnin seminaari työväenmuseo Werstas.

Puheenjohtaja alusti työskentelyn kokousdiojen mukaisesti (liite 1, diat
18 – 32). Käsiteltiin tämän hetkinen suunnitelma maakunnan hallinnon
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strateginen johtamisen malli:
työpajatyöskentely

rakentumisesta ja hyten sijoittumisesta sinne.
Aloitettiin työskentely kokouksessa. Kommentointi sähköpostitse.
Työstettiin ehdotukset
- alueelliseksi hyte-rakenteeksi
- alueellisen hyte-rakenteen elementtien tehtävät ja resursointi
Johanna Riippi purkaa tuotokset. Sharepointiin tulee excel työryhmistä
ja niiden tehtävistä täydennettäväksi/ kommentoitavaksi. Liite 2.

6

Pirkanmaan alueellinen
hyvinvointikertomus 2021:
tietoperustan rakentaminen

Esittelijöinä Johanna Riippi ja Maarit Varjonen-Toivonen
Valmisteluprosessissa (liite 1, dia 34) monta aihetta, joita ei vielä ole
päätetty, mm. aikataulu, linjaavat toimielimet. Nyt valmistelussa ovat
asiakirjan tietoperustana käytettävien indikaattoreiden valinta.
Johanna Riippi kertoi indikaattorilistasta, joka löytyy sharepointista.
Työryhmää pyydetään kommentoimaan nykyisessa alueellisessa hvkssa
olevia indikaattoreita, mitkä ovat hyviä, mitä tarvitaan lisäksi? Äänestys
sharessa, esim. x tai I kannatettavan indikaattorin kohdalle.
Indikaattoriehdotusten pitää olla tilastoina kerättyjä tietoja, joko kuntatai maakuntatasolla. Tuleva minimitietosisältö huomioidaan
indikaattorilistassa. Erikoissairaanhoidosta puuttuu indikaattoreita,
kommentteja on pyydetty toimialajohtajilta. Myös Pirkanmaan
hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto ja alueellinen terveyden
edistämisen työryhmä kommentoivat indikaattoreita. Kommentit
viimeistään 22.11.2018.

7

Tiedotettavat asiat

Laaditaan yksi power point -dia keskeisistä tiedotettavista asioista (diaa
hyödynnetään koordinaatioryhmän, johtoryhmän ja ohjausryhmän sekä
muutostiimin tarpeisiin): strategialinjaus, hyte-rakenne ja siihen liittyvät
tehtävät, indikaattoripaketti.


8 Muut asiat




AVI on tuottanut osaltaan tietoa THL:n arviointiraportteihin,
joilla tuetaan maakuntavalmistelua. Pirkanmaa oli saanut
erityisesti kiitosta hyte-työstä (liite 3).
Valtakunnallinen EVA-seminaari Tampereella Technopoliksessa
26.11. Seminaari on maksuton.
Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta; opiskelija ottanut yhteyttä
lopputyön tiimoilta, esiselvitys, haastateltavia työryhmästä?

9 Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous on tammikuussa 2019, ilmoitetaan joulukuussa.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.

Liitteet

Liite 1 Diat MVT 26.10.2018
Liite 2 Yhteenveto työpajat 26.10.2018
Liite 3 Sosiaali- ja terveyspalvelut Pirkanmaa. Asiantuntija-arvio syksy 2018

