
  

 

 

 

 

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN ALUEKIERROS 2017 
 
Aika:  tiistai 7.11.2017 klo 9.00 - 16.00 
Paikka:  Porin Yliopistokeskus, auditorio 126, Pohjoisranta 11 A, Pori  
 

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 maakuntauudistuksen 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 

 Asko Aro-Heinilä, vt. maakuntajohtaja, Satakuntaliitto 
 

09.45 - 10.00  Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen elinvoimaisessa 

kunnassa  
 Jouni Isotalo, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Huittinen 
 

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 
 Jukka Mäkilä, maakunnan maku muutosjohtaja  

Timo Vesiluoma, maakunnan maku muutosjohtaja 

Terttu Nordman, maakunnan sote muutosjohtaja  
Kari Koski, kaupunginjohtaja, Rauma 

Tarja Hosiasluoma, kunnanjohtaja, Karvia 
 Piia Astila, suunnittelija, SATSHP 
 Sirpa Kynäslahti, hyvinvointikoordinaattori, Pori 

Tino-Taneli Tanttu, terveysliikunnan kehittäjä, Liiku 
 Heli Väisänen, hankekoordinaattori, Satakunnan yhteisökeskus 
  

 Fasilitaattori Tapani Kauppinen, THL 
     



  

 

 

 

 

 

 
11.50 - 12.00 Ohjeistus iltapäivän työskentelyyn 

 
12.00 - 13.00  Lounas (omakustanteinen) 
  

ILTAPÄIVÄN OHJELMA 
 

13.00 - 15.00  Työskentely työpajoissa ja iltapäiväkahvit 

 
1  Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen uudessa kunnassa ja maakuntien 
kunnille tarjoama tuki 

• Kuntien vahvuudet ja kehittämisen kohteet hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä 

• Miten toimivat käytännöt siirretään uuteen kuntaan 
• Maakuntien kunnille tarjoaman hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden 

edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön asiantuntijatuen sisällöt ja käytännön 

toteutus  
• Yhteistyörakenteet alueella ja kunnassa sekä asukkaiden 

osallistumismahdollisuudet  
 
2  Maakunnan tehtävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 

• hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely 
osana maakunnan palvelustrategian ja palvelulupauksen valmistelua 

• hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien määrittely palveluiden 
tuottajaehtoihin, sopimusluonnoksiin ja korvausmalleihin 

• asiakkaiden osallisuus palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa 

 
3  Yhdyspintapalveluiden järjestäminen. Palvelujen yhteensovittaminen 

kokonaisuuksiksi 
• Yhdyspintapalvelut - mitä tai keitä ne ovat? (keskeiset toimijat, kohderyhmät ja 

suunnitelma yhteistyöstä ja työnjaosta)  

• Asukkaiden ja väestön osallisuutta tukevan ja eriarvoisuutta vähentävän 
alueellisen yhteistyön toimintamallien valmistelu - Näkökulmina esim. 

työllistämispalvelut, kotoutuminen, ympäristöterveydenhuolto, asuminen, 
maankäyttö, turvallisuus, jne. 

• Järjestöjen rooli yhdyspintapalveluissa, rahoituksen turvaaminen ja 

selkeyttäminen 
 

4  Hyvinvointitiedolla johtaminen  
• Alueellisen hyvinvointikertomuksen laadinta - hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen tietopohjan kokoaminen ja sisällyttäminen maakunnan tiedon 
hallinnan ja tietopohjan tiekarttaan sekä yhteistyö kuntien kanssa 

• HYTE-indikaattorit ja niiden merkitys kunnille, maakunnalle ja palvelujen 

tuottajille 
• Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi 

• Koulutusyhteistyö ja osaamisen kehittäminen (HYTE näkökulmasta) 
 
 

 



  

 

 

 

 

 

 
5  Turvallisuus ja varautuminen 

• Yhteistyö turvallisuuden ja varautumisen kehittämisessä. Alueen toimijoiden 
tunnistaminen ja yhteistyörakenteet.  

• Turvallisuus- ja varautumistyö sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

kokonaisuus kunnissa ja maakunnissa. 
• Ennakointi alueellisessa turvallisuus- ja hyvinvointityössä 

• Turvallisuuden tunteen vaikutus hyvinvointiin  
• Kriisinkestävä maakunta – mitä se edellyttää eri toimijoilta? Mikä on järjestöjen 

rooli? 

 
6 Sote- ja kasvupalveluita tuottavien järjestöjen ja yritysten mahdollisuudet 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 
• Järjestöjen ja yritysten uudet toimintamahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen alueella 

• Monialainen maakunta yhteistyökumppanina  
 

15.00 - 15.10 Maakunnan perheliikuntamyönteisin kunta -palkinto 
 
15.10 - 15.50 Työpajatyöskentelyn yhteenveto ja keskustelu  

 
15.50 - 16.00 Päätössanat 

  Mari Niemi, hanketoiminnan päällikkö, SATSHP 
 
Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/A2DA8F997BB457A2 

 
Lisätietoja antavat:  

 
Tilaisuuksien sisältöön liittyvät kysymykset 
suunnittelija Piia Astila (SATSHP), p. 044 7077 886, piia.astila@satshp.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/A2DA8F997BB457A2
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 

 
Keväällä 2018 
 

16.3. 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 

 
 

 


