Muistio
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -työryhmän kokous
Aika:

tiistai 8.1.2019 klo 8.30 - 11.30

Paikka:

Pirkanmaan liitto, Kelloportinkatu 1, Tampere, kokoushuone Kello ja Portti
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Asia
Kokouksen avaus
ja läsnäolijoiden
toteaminen
Edellisen
kokouksen
muistio

Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet
Puheenjohtaja avasi kokouksen, käytiin asialista läpi ja todettiin osallistujat.
Käytiin lyhyesti läpi edellisen kokouksen muistio (kokousdiat 3-6).
- Edellisessä kokouksessa käsiteltiin hyten ehdotusta strategian
läpileikkaaviin periaatteisiin. Strategian läpileikkaava hyte-periaate:
Edistämme hyvinvointia, turvallisuutta ja sujuvaa arkea aktiivisella
yhteistyöllä. Maakuntavalmistelu käsittelee parhaillaan strategian
läpileikkaavia periaatteita.
- Hyten viestintämateriaalit esiteltiin. https://www.pirkanmaa.fi/hyteaineisto/ . Valtakunnallinen 100 minuuttia kulttuuria viikossa kampanja
käynnistyy 9.1.2019 #100minuuttiataidetta.
- Käytiin läpi hyten organisoituminen ja tehtävät
Hyväksyttiin muistio muutoksitta.
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Ajankohtaista
sote- ja
maakuntauudistu
ksen
valmistelusta
HYTEnäkökulmasta

Puheenjohtaja kävi läpi valmistelun ajankohtaisia asioita (kokousdiat 8-25).
Käytiin läpi hyte-työryhmän työsuunnitelman kohdat ja viimeisimmät
luonnokset maakuntakonsernin organisoitumisesta.
Päätettiin, että ympäristöterveydenhuollon kokonaisuus voidaan poistaa
työlistalta. Järjestämisen suunnitelma on saatu valmiiksi toisen tuotantokauden
aikana. Ympäristöterveydenhuolto ei tule osaksi hyte-organisaatiota vaan on
omana kokonaisuutenaan. Substanssiasiana se on osana hyte ja
kokonaisturvallisuusvaliokuntaa.
Eduskunnan sote-valiokunta oli mietinnössään lisännyt alueellisen
hyvinvointikertomuksen nimeen sanan –suunnitelma = alueellinen
hyvinvointikertomus ja -suunnitelma. Nimimuutos on huomioitu Pirkanmaan
valmistelussa.
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Pirkanmaan
alueellinen
hyvinvointikertomus ja suunnitelma

Puheenjohtaja ja hyte-suunnittelija esittelivät alueellisen
hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmisteluvaihetta. (Kokousdiat 2733)
-

Valmistelu etenee aikataulun mukaisesti. TED-neuvottelukunta on
päättänyt indikaattorit. Seuraavaksi valmistellaan painopisteitä, joista
on tarkoitus päättää maaliskuun lopussa 2019. Päättävä toimielin ei ole
vielä selvillä.

Muistio
-

-
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Pirkanmaan hyte:
tilannekuva/
alueellinen
minimitietosisältö

Marika Kunnarin väitöskirjan pohjalta on Pohjois-Pohjanmaan
maakunta muokannut ”Joogaajakuvan”, jolla kuvataan väitöskirjassa
tunnistettuja hyvinvoinnin otsikoita. Pirkanmaan hyte hyödyntää
otsikointia indikaattorien jaottelussa. Joogaajakuvia tehdään eri
ikäryhmistä yhteensä 5. Indikaattorien otsikointi tuo hyvin näkyväksi ne
osa-alueet, joissa indikaattoreita ei ole saatavilla. Minimitietosisällön
lisäksi tunnistetaan ja valitaan seurattavat ilmiöt ja niille indikaattorit.
Pirkanmaan indikaattoreita verrataan koko maahan. Tarkasteluajaksi
otetaan 10 vuoden trendin seuraaminen. Osasta indikaattoreita tietoa
on saatavilla vasta muutamalta viime vuodelta.
Pirkanmaan uudistumisen ja palvelutarpeiden tilannekuva on
visuaaliseen muotoon:
https://public.tableau.com/profile/anniina#!/vizhome/Palvelutilannek
uva_luonnos_s2018/TILANNEKUVA Todettiin, että
tilannekuvatarkastelussa on huomioitava eri indikaattorien järkevä
seurantaväli. Esim. koululaisten tupakointia olisi tarkasteltava
vuosittain tai puolivuosittain. Tilanne voi muuttua nopeasti.

Puheenjohtaja ja hyte-suunnittelija esittelivät asian. (Kokousdiat 35-40)
Hyvinvointikoordinaattoreille on lähetetty webropolkysely maakunnan
minimitietosisällön kuntien hyte-työtä koskevasta osuudesta. Hoitotyön
johtajille on lähetetty webropolkysely niistä maakunnan minimitietosisällön
kysymyksistä, joihin ei suoraan löytynyt kuntakohtaisia vastauksia
valtakunnallisista indikaattoripankeista. Kyselyt tuovat kokonaiskuvan lisäksi
esiin sellaiset indikaattorit, joihin ei saada vastausta nykyisistä
tietojärjestelmistä. Minimitietosisältöluonnoksen ongelmista ollaan yhteydessä
THL:ssa ko. aihetta työstäviin henkilöihin.
Keskusteltiin alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman mittareiden
valinnasta. Minimitietosisältö antaa kertomuskuvauksen hyvinvoinnin
nykytilasta Pirkanmaan maakunnassa ja sen indikaattorit päättää THL.
Pirkanmaan alueelliseen hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan valitaan
maakunnalliset indikaattorit, joiden perusteella voidaan mitata ajankohtaisia
haasteita.
- Kaupunkiseutu on saamassa hankerahoituksen hyvinvoinnin
tietojohtamisen kehittämiseen. Johtamiseen tarvitaan reaaliaikaista tietoa
ja mahdollisuuksia ennakointiin. Ajatuksena on kehittää mittareita
tunnistettuihin ongelmiin ja muuttaa tähänastista toimintamallia, joka
perustaa kehittämistä ja toimenpiteitä vanhoihin tietoihin.
Todettiin, että tulevaisuuden visiona on tietotyökalu reaaliaikaiseen
hyvinvointijohtamiseen.
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Työpaja:
Maakunnan
kunnille tarjoama
hyte-tuki

Työpajatyöskentely pienryhmissä. Purettiin tuotokset keskustellen.
Hyte-suunnittelija purkaa kokonaisuuden ja ne ovat kommentoitavissa täällä.
HYTE-työryhmän toivotaan kirjaavan kommenttinsa punaisella tiedostoon
”Maakunnan kunnille tarjoama HYTE-tuki, täydennykset ja kommentit”

Muistio
7
8
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Tiedotettavat
asiat
Muut asiat

Seuraavat
kokoukset

1.2.2019 mennessä.
Puheenjohtaja laatii tiivistelmädian.
-

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -tilaisuus 14.1. 12.30-15.45 Kangasalatalossa
- VESOTE (kokousdiat 46 - 47)
o elintapaohjauksen verkostotapaaminen järjestetään jatkossa
kerran vuodessa
o jatketaan palvelutarjottimien rakentamista eri ikäryhmille
o kehitetään kirjaamiskäytäntöjä
o Tays.fi ammattilaisille osiossa on pohja alueelliselle
elintapaohjauksen kokonaisuudelle. Tähän linkitetään myös
kuntien elintapaohjauksen palvelutarjottimet, kun ne on ensin
saatu kuntien verkkosivuille
Seuraava kokous 22.2.2019 klo 8.30 – 11.30, kh101, Epsilon (FM5).
Asialistalla yhdyspintapalvelut sekä alueellisen hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman painopisteet.
10.5.2019 klo 8.30-11.30, kh101, Epsilon (FM5).
Huom! Jouduimme siirtämään tätä kokouspäivää kokouksessa sovitusta, koska
Johanna ja Maarit ovat 9.5 Jyväskylässä valtakunnallisessa maakuntien HYTEvalmistelijoiden työseminaarissa
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Kokouksen
päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.

