HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN ALUEKIERROS 2017
Aika:
keskiviikko 27.9.2017 klo 9.00 - 16.00
Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Kaukametsä, Kouta-sali,
Koskikatu 2-4, Kajaani
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, nuoriso-, vanhus- ja vammaisneuvostot, sekä muut
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aiheesta kiinnostuneet.
AAMUPÄIVÄN OHJELMA
09.00 - 09.30

Aamukahvit ja tutustuminen infopisteisiin

09.30 - 09.45

Tilaisuuden avaus
Maire Ahopelto, kuntayhtymäjohtaja, Kainuun sote

09.45 - 10.00

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen elinvoimaisessa
kunnassa
Asta Tolonen, kunnanjohtaja, Suomussalmi

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 -paneeli
Maire Ahopelto, kuntayhtymänjohtaja, Kainuun sote
Tiina Veijola, johtaja, Kainuun TE-toimisto
Mikko Saari, sivistystoimen johtaja, Kajaani
Eila Valtanen, kaupunginjohtaja, Kuhmo
Jouko Korhonen, valtuuston 1. varapuheenjohtaja, Sotkamo
Saara Pikkarainen, terv.edist. erikoissuunnittelija, Kainuun sote
Arja Oikarinen, hyvinvointikoordinaattori, Kajaani
Teemu Takalo, aluejohtaja, Kainuun Liikunta
Tarja Kesälahti, järjestöagentti, JärjestöKainuu 2,0 –
hyvinvoinnin tukena -hanke
Fasilitaattorina Eeva Mäntymäki, viestintäpäällikkö, Kainuun
sote

11.50 - 12.00

Ohjeistus iltapäivän työskentelyyn

12.00 - 13.00

Lounas (omakustanteinen)

ILTAPÄIVÄN OHJELMA
13.00 - 15.00

Työskentely työpajoissa ja iltapäiväkahvit (klo 14.15–15)

Tavoitteena on tukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
valmistelua osana monialaisen maakunnan valmistelua. Tuotoksena ovat konkreettiset
ehdotukset jatkovalmisteluun.
1. Kunnan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työ ja
maakunnan kunnille tarjoama tuki ja yhteistyörakenteet
 kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen vahvuudet ja
kehittämisen kohteet
 yhteistyörakenteet
 maakunnan kunnille tarjoaman tuen tarpeiden selvittäminen ja tuen
toteutuksen suunnittelu
2. Maakunnan tehtävät hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden
edistämisessä
 hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen tavoitteiden ja
toimenpiteiden määrittely osana maakunnan palvelustrategian ja
palvelulupauksen valmistelua
 hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen tehtävien määrittely
palveluiden tuottajaehtoihin, sopimusluonnoksiin ja korvausmalleihin
 asiakkaiden osallisuus palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
3. Yhdyspintapalveluiden järjestäminen
 asiakas- ja asukasosallisuutta ja alueellista yhteistyötä tukevien toimintamallien
valmistelu
 yhdyspintapalveluiden määrittely yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa
(keskeiset kohderyhmät, haavoittuvat ryhmät ja yhdyspintapalvelut) sekä
suunnitelman valmistelu yhteistyötä ja työnjaosta
 keskeisten yhdyspintapalvelujen tunnistaminen (työllisyys, sosiaalinen
hyvinvointi, rakenteellinen sosiaalityö, kotoutuminen, lasten, nuorten ja
perheiden palvelut, elintapaneuvonta, jne.)
 järjestöjen rooli
4. Tiedolla johtaminen
 päätösten vaikutusten ennakkoarviointi – toimintatavoista sopiminen
 kokemustiedon kokoaminen ja käyttö tiedolla johtamisessa
 HYTE -indikaattoreiden merkitys ja niiden hyödyntäminen
 alueellisen hyvinvointikertomuksen, sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
tietopohjan sisällyttäminen maakunnan tiedonhallinnan suunnitelmaan

5. Sote- ja kasvupalveluita tuottavien järjestöjen ja yritysten mahdollisuudet
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
 palveluja tuottavien ja kehittävien järjestöjen ja yritysten erilaiset ja uudet
toimintamahdollisuudet
 monialainen maakunta yhteistyökumppanina
15.00 -15.50

Työpajatyöskentelyn yhteenveto ja keskustelu

15.50 -16.00

Päätössanat
Tapani Kemppainen, Kainuun soten hallituksen puheenjohtaja

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/5598CFBCEA27F2BE
Lisätietoja antavat:
Tilaisuuksien sisältöön liittyvät kysymykset
erikoissuunnittelija Saara Pikkarainen, Kainuun sote, p. 044 797 0419,
etunimi.sukunimi@kainuu.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

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 sotekeskusten 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
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

