
 

 

 

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN ALUEKIERROS 
 

Aika: perjantai 16.3.2018, klo 9.00 - 16.00 
 

Tavoite: Tukea kuntien ja maakuntien monialaista hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen valmistelutyötä, yhteisen tahtotilan muodostamista ja yhteistyötä.  

 
Tilaisuus on vuorovaikutteinen keskustelu- ja työskentelytilaisuus, jossa  

 tuodaan esiin alueen kuntien olemassa olevia hyvinvoinnin, terveyden ja 
osallisuuden edistämisen malleja ja käytäntöjä,  

 vahvistetaan asukkaiden näkökulman mukaan tuomista kuntien ja tulevan 
maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen 

 luodaan alueellisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyörakenteita,  
 verkostoidaan kuntia, maakuntia ja järjestöjä hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen toteuttamisessa  

 tunnistetaan eri väestöryhmien tarpeita ja alueellisia erityispiirteitä sekä  
 sovitaan konkreettisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

jatkotoimenpiteistä maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa.  
 

Tilaisuus on kutsuseminaari 
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelijat, kuntien johtajat ja päättäjät, kuntien 

ja alueiden hyvinvointiryhmien jäsenet sekä erityisesti eriarvoisuuden 
vähentämisen ja elinvoimaa edistävien järjestöjen edustajia kohdennetusti.  

 
Aamupäivän ohjelmaa voi seurata etäyhteydellä: 

http://videonet.fi/stm/20180316/ 
 
AAMUPÄIVÄN OHJELMA  
 

08.30 - 09.00  Aamukahvit ja tutustuminen infopisteisiin  
   

09.00 - 09.15  Tilaisuuden avaus 
 Ossi Savolainen, Uudenmaan maakuntajohtaja 
  

09.15 - 09.45  Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistäminen 
elinvoimaisessa kunnassa  

 valtuustonpuheenjohtaja, kansanedustaja Mikaela Nylander, 

Porvoo  
 apulaispormestari Sanna Vesikansa, Helsinki 

 
09.30 - 10.00 Maakunnan ja kunnan yhdyspinta hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen edellytyksenä   

 Maakunnan maku muutosjohtaja Markus Sovala  
  

 Kommenttipuheenvuorot 
 Perusturvajohtaja Juha Metso, Espoo 
 Kaupunginjohtaja Jyrki Mattila, Hyvinkää  

http://videonet.fi/stm/20180316/


 

 

 

 

10.00 - 10.50  Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin 
 ja terveyden edistämisen näkökulmasta?  

 STM:n, TEM:n, OKM:n Kuntaliiton ja SOSTE:n puheenvuorot 
    

   

10.50 - 11.50  Hyvinvointi yhteisenä tehtävänä - strategialla 
tavoitteista totta 

 Maakunnan maku muutosjohtaja Markus Sovala 
 Maakunnan sote muutosjohtaja Timo Aronkytö 

 Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T Salminen, Vantaa  
 Kunnanjohtaja Tiina Heikka, Lapinjärvi 
 Vt. palvelujohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä, Järvenpää 

Hankepäällikkö Jaana Pirhonen, Kumaja-kumppanuusverkosto  
Tuetun työllistymisen palvelulinjan johtaja Pirjo Krokfors, 

Uudenmaan TE-toimisto 
 Yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen, Helsingin kaupunki  

 

Fasilitaattori vahvistuu myöhemmin  
 
    

11.50 - 12.00 Ohjeistus iltapäivän työskentelyyn 
 

12.00 - 13.00  Lounas (omakustanteinen) 
 
  

ILTAPÄIVÄN OHJELMA 
 

13.00 - 15.00  Työskentely työpajoissa ja iltapäiväkahvit 
 

 

Lisätietoja antavat:  
 
Tilaisuuksien sisältöön liittyvät kysymykset 

projektityöntekijä Minna Klemettilä (Uusimaa 2019 -hanketoimisto), p. 040 194 5157 
etunimi.sukunimi@uusimaa2019.fi 

erityisasiantuntija Sarita Friman (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 
 

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 

 

http://alueuudistus.fi/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-aineistoja

