
  

 

 

 

 

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN ALUEKIERROS 2017 
 

Aika:  Torstai 2.11.2017 klo 9.00 - 16.00 
Paikka:  Sokos Hotel Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, Kouvola  
 

Tavoite: Tukea kuntien ja maakuntien monialaista valmistelutyötä, yhteisen 
tahtotilan muodostamista ja yhteistyötä. Tilaisuuksissa tunnistetaan vahvuuksia ja 

kehittämiskohteita, eri väestöryhmien tarpeita sekä verkostoidaan kuntia, 
maakuntia ja järjestöjä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteuttamisessa 

osana sote- ja maakuntauudistusta.   
 

Kohderyhmä: Sote- ja alueuudistuksen valmistelijat, kuntien, maakuntien ja 
järjestöjen edustajat, hyvinvointiryhmien jäsenet, eri alojen ammattilaiset (esim. 

sosiaali-, sivistys-, kulttuuri-, kaavoitus, jne.), eri väestöryhmien edustajat 
mukaan lukien eri kieli- ja kulttuuriryhmien edustajat, kuntapäättäjät, 

oppilaitosten ja seurakuntien edustajat sekä muut hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen aiheesta kiinnostuneet. 

 
Aamupäivän ohjelmaa voi seurata etäyhteydellä. 

 
AAMUPÄIVÄN OHJELMA  
 
09.00 - 09.30  Aamukahvit ja tutustuminen infopisteisiin 
 

09.30 - 09.45  Tilaisuuden avaus  
 Jorma Haapanen, palvelujohtaja, Kotka ja Kymenlaakson sote-

projektiryhmän puheenjohtaja 
  
09.45 - 10.00  Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen elinvoimaisessa 

kunnassa  
 Sanna Tähtinen, kaupunginhallituksen jäsen, Kouvola 

 
10.00 - 10.50  Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin 

 ja terveyden edistämisen näkökulmasta?  

 Hyte-palloa liikuttavat STM:n, OKM:n, TEM:n, SOSTE:n ja 
Kuntaliiton edustajat 

  
10.50 - 11.50  Hyvinvointi yhteisenä tehtävänä – strategialla 

tavoitteista totta 

 Jussi Lehtinen, Kymenlaakson maakunnan muutosjohtaja 
Pia Rantamäki, johtajaylihoitaja, Carea 

Päivi Mattila, hyvinvointipalvelujohtaja, Hamina 
Arja Kumpu, hyvinvointijohtaja, Kouvola 

 Kirsi-Marja Karjalainen, palvelupäällikkö, Kymenlaakson 

maakunnan hyte-työryhmän puheenjohtaja 
Sari Rasi, vapaa-aikapalvelupäällikkö, Kaakon kaksikko 

 



  

 

 

 

 

 

  
Henna Hovi, järjestöagentti, Kymen-Karjalan sosiaali- 

terveysturva ry 
 Anne Heikkilä, hyvinvointilautakunnan pj, Kotka 
 Juha Kouvo, johtaja, Kaakkois- Suomen te-toimisto 

  
 Fasilitaattori Markku Hannonen, kaupunkisuunnittelujohtaja, 

Kotka 
     

11.50 - 12.00 Ohjeistus iltapäivän työskentelyyn 

  
12.00 - 13.00  Lounas (omakustanteinen) 
  

ILTAPÄIVÄN OHJELMA 
 

13.00 - 15.00  Työskentely työpajoissa ja iltapäiväkahvit 
 

Työskentelyosuudessa perehdytään valmistelun ajankohtaisiin teemoihin ja 
ratkaistaan esiin nousseita kysymyksiä. Tilaisuudet ovat vuorovaikutteisia, 
osallistavia ja tukevat vertaiskehittämistä sekä poikkihallinnollisuutta.    

 
1. Uuden kunnan hyte-työ ja maakunnan tarjoama tuki 

- Mitkä ovat kuntien hyte-työn rakenteet esim. monialaiset työryhmät?  
- Mitkä ovat kuntien hyte-työn vahvuudet ja kehittämisen kohteet?  

- Minkälainen on kunnan ja maakunnan yhteistyö- ja toimeenpanorakenne?  
 

2. Maakunnan tehtävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 

- Mitkä ovat lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
haasteet maakunnassa? 

- Miten heikommassa asemassa olevien asukkaiden osallisuuden sekä hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisestä huolehditaan maakunnassa? 

- Miten varmistetaan toimiva yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 

maakunnan ja eri toimijoiden välillä? 
- miten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulee näkyväksi maakunnan 

palveluissa? 
 

3. Sote- ja kasvupalveluita tuottavien yritysten ja järjestöjen mahdollisuudet 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 
- mitkä ovat hyvinvoinnin ja terveyden haasteet Kymenlaaksossa? 

- miten työikäisten ennaltaehkäisevät palvelut järjestetään monialainen maakunta 
yhteistyökumppanina (työttömien palvelut ja työterveyshuolto)? 

- mitä järjestöt odottavat ja tarjoavat?  

 
4. Asukkaiden rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja 

yhdyspintapalveluiden järjestäminen 
- mikä on ammattilaisten työote asukkaiden aktivoimiseksi ja osallisuuden 

vahvistamiseksi; olemassa olevat ja uudet toimintamallit? 

- mikä on järjestöjen ja eri kansalaistoimijoiden rooli asukkaiden hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä? 



  

 

 

 

 

 

 
- mitkä ovat keskeiset yhdyspinnat asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisessä sekä toimijoiden yhteistyössä ja työnjaossa? 
- miten Hyvinvoivan Kymenlaakson verkosto rakennetaan? 

 

5. Tiedolla johtaminen 
- miten alueellinen hyvinvointikertomus sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

tietopohja sisällytetään maakunnan tiedonhallinnan suunnitelmaan? 
- mitkä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet Kymenlaaksossa 

hyvinvointitiedon perusteella? 

- miten alueellinen hyvinvointikertomus tehdään ja aikataulutetaan? 
- mitä tukea kunnat tarvitsevat sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöönotossa? 

- miten hyte-kerroin -indikaattoreita seurataan osana hyvinvointikertomuksia? 
- miten kokemustieto kootaan ja käytetään tiedolla johtamisessa ja osana 

hyvinvointikertomuksia? 

  
15.00 - 15.40 Työpajatyöskentelyn yhteenveto ja keskustelu 

 

15.40 - 15.50 Maakunnan perheliikuntamyönteisin kunta -palkinto 
 

15.50 - 16.00 Päätössanat  
Kirsi-Marja Karjalainen, Kymenlaakson hyte-työryhmän pj 

   

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/33C858F55339A62F 
 

Lisätietoja antavat:  
 
Tilaisuuksien sisältöön liittyvät kysymykset 
Kirsi-Marja Karjalainen, p. 020 615 9311, kirsi-marja.karjalainen@kouvola.fi 
Johanna Sipari, p. 040 7786 354, johanna.sipari@kotka.fi 
erityisasiantuntija Sarita Friman-Korpela (STM), p. 0295 163 349, etunimi.sukunimi@stm.fi  
neuvotteleva virkamies Heli Hätönen (STM), p. 0295 163 326, etunimi.sukunimi@stm.fi 
johtaja Tiina Kivisaari (OKM), p. 0295 330 178, etunimi.sukunimi@minedu.fi 
kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen (OKM), p. 0295 330 178, 
etunimi.sukunimi@minedu.fi 
erityisasiantuntija Janne Savolainen (TEM), p. 0295067042, etunimi.sukunimi@tem.fi 
 
Käytännönjärjestelyihin ja ilmoittautumiseen liittyvät kysymykset 
sihteeri Maria Outinen (STM), p. 0295 163 589, etunimi.sukunimi@stm.fi 
 
Median yhteydenotot 
projektitiedottaja Minna Rantala (STM), p. 0295 163 042, etunimi.sukunimi@stm.fi 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sähköinen materiaali  
http://alueuudistus.fi/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-aineistoja 
 
 
 

https://link.webropolsurveys.com/S/33C858F55339A62F
http://alueuudistus.fi/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-aineistoja


  

 

 

 

 

 
 

 
Tartuntatautien torjunta ja rokottaminen - työpaja 

 

Osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierrosta järjestetään viisi tartuntatautien 

torjuntaan ja rokottamiseen liittyvää työpajaa.  

 

Työpajan tavoitteena on varmistaa tartuntatautien torjunnan ja rokottamisen toteuttaminen 

osana sote- ja alueuudistusta. Työpajoissa pohditaan uuden tartuntatautilain sisällön 

mukaisesti poikkihallinnolliseen yhteistyöhön, järjestämiseen ja palvelujen tuottamiseen 

liittyviä kysymyksiä kuten mikä olisi maakuntien ja sote-keskusten työnjako sekä miten 

tartuntatautien torjuntaan liittyvä poikkihallinnollinen työ maakunnissa ja kunnissa säädellään, 

järjestetään ja toteutetaan.  

 

Työpaja on tarkoitettu erityisesti kuntien ja sairaanhoitopiirien tartuntataudeista vastaaville 

lääkäreille, kliinisen mikrobiologian diagnostiikasta vastaaville sekä moniammatillisille 

infektiotiimeille.  

 

 

Työpajat järjestetään seuraavilla paikkakunnilla  

 

6.9. Kuopio, Pohjois-Savo 

 

21.9. Tampere, Pirkanmaa 

 

26.9. Oulu, Pohjois-Pohjanmaa 

 

27.11. Turku, Varsinais-Suomi 

 

Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin 

 

Helsinki, Uusimaa 

 

 

Työpajoihin ilmoittaudutaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierroksen yhteydessä 

 

 

Lisätietoja antavat: 

 

lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen-Julkunen (STM), p. 0295 163 324, 

etunimi.sukunimi@stm.fi 

ylilääkäri Sari Ekholm (STM), p. 0295 163 447, etunimi.sukunimi@stm.fi 

 


