[Hyte-ryhmä]

31.5.2018

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteena on suunnitella, valmistella, edistää ja seurata
maakuntauudistuksen Järjestämisen käsikirjan (STM) mukaista maakunnan hyvinvoinnin ja
terveyden edistämistä sekä maakuntaliiton maakuntaohjelman (POKAT) hyvinvoinnin ja
osallisuuden kehittämistä. Lisäksi toiminnassa huomioidaan tulevan maakunnan hyvinvoinnin ja
terveydenedistämisen kertoimeen liittyvät painopistealueet ja indikaattorit.
1.
A.
B.
C.
D.

Maakuntauudistuksen Järjestämisen käsikirjan (STM) hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät:
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen poikkihallinnollinen strateginen johtaminen
maakuntien kunnille tarjoaman tuen järjestäminen ja toteuttaminen
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien järjestäminen osana maakunnan palveluita
yhdyspintapalveluiden järjestäminen

2. Maakuntaliiton m aakuntaohjelm an (POKAT) hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittäm istavoitteet:
A. Hyvinvoivat ja terveet ihmiset
B. Asukaslähtöiset hyvinvointipalvelut ja niitä tukeva hyvinvointiyrittäjyys
C.
D.
E.

Korkeatasoinen ja laaja-alainen hyvinvointialan osaaminen
Viihtyisä ja turvallinen asuin- ja elinympäristö
Aktiivinen ja osallinen kansalainen

3. Tulevan m aakunnan hyvinvoinnin ja terveydenedistäm isen kertoim een liittyvät painopistealueet ja indikaattorit
A. Kansansairauksien ehkäisy
B. Ikääntyvän väestön toimintakyvyn edistäminen ja tapaturmien vähentäminen
C. Syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalinen hyvinvointi ja työllistymisen edistäminen
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o
o
o
o
o
o
o
o
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Esivalmistelun aikana 31.5.2018 mennessä toteutettavat toimet toimenpidelista
o
o

20.2.2018 Kuntien ja Siun soten yhteistyöseminaari à Hyte-yhteistyörakenteet ja kustannusvaikuttavuus

o

19.4.2018 Kohti maakunnallista hyvinvointikertomusta –tilaisuus à pohjustusta maakunnan yhteiselle
hyvinvointikertomukselle à yhteinen visio ja tekeminen.
21.5.2018 Hyvinvointisenssit à Pohjois-Karjala soteosaamisen maakunnaksi

o
o
o
o
o
o

Syödään –ideakilpailu 16.4.-11.5.2018 à Osallistettiin lapset ja nuoret kouluruokailun kehittämiseen. Jatkoksi
on tulossa sekä THL että STEA –hankkeiden haku.

Tapaamisia kuntiin nimettyjen Siun soten sosiaali- ja terveydenhuollon hyte-yhteyshenkilöiden kanssa:
yhteistyön suunnittelu, ryhmän käytänteistä sopiminen, tiedon välittäminen ja verkostoituminen.
Henkilökohtaisen budjetoinnin mallin luominen (Siva-hanke)
Lapset puheeksi kouluttajakoulutukset ja mielenterveyden ensiapukoulutukset (LAPE, Miepä)
Lapsivaikutusten arvioinnin tuominen osaksi maakunnan toimintaa à suunnittelu käynnistynyt, LAPE vastaa
Asiakas ja asukasosallisuuden vahvistaminen:

o
o

Järjestöt Meijän maakunnassa järjestöfoorumi 30.5.2018
Pohjois-Karjalan osallisuuskysely 22.5.-16.6.2018. Selvitämme, miten maakunnan asukkaat haluavat osallistua ja
vaikuttaa Pohjois-Karjalassa ja mitkä asiat tukevat osallisuutta. Kysely http://www.pohjoiskarjala.fi/web/maakuntauudistus

Väliaikaishallinnon aikana 31.12.2018 mennessä toteutettavat toimet toimenpidelista
o

Meijän maakunnan poikkihallinnollisen hyte-työn varmistaminen operatiiviseen rakenteeseenà hytejohtorymä (maakuntahallitus?), poikkihallinnollinen hyte-ryhmä ja hyte-työn koordinaatio (resurssi)

o

o

maakunnan järjestämisrakenteeseen on suunnitteilla 3 htv:n verran työpanosta tarjoamaan kunnille, järjestöille ja sidosryhmille
asiantuntijatukea sekä vastaamaan maakunnan hyte velvoitteista:
o 1 htv hyvinvointityö, 1 htv ennaltaehkäisevä päihdetyö / mielenterveys- ja päihdetyö, 1 htv osallisuus – ja vaikuttaminen

Hyterakenteen ja koordinaation luominen järjestäjämalliin (kannustimet, indikaattorityöskentely,
ennakkovaikutusten arviointi, työn seuranta ja arviointi)

o

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sisällyttäminen palvelujen tuottajien kanssa tehtäviin sopimuksiin: tavoitteet, tehtävät,
laatukriteerit.

o
o

Hyvinvointityön johtamisen määrittely à konserni/konsernihallinto?

o

Alueellisen hyvinvoinnin tiekartan tekeminen (AIKO-hanke haettavana, jatkuu keväälle 2019).
Osallistetaan mukaan maakuntaliiton ja maakuntauudistuksen hyvinvointiryhmä, kulttuurinen
hyvinvointityö, kasvupalvelut, Siun soten hyte-ryhmä, osallisuustyöryhmä, järjestöt, asukkaat ja muut
sidosryhmät à Osaksi maakunnan hyte-strategiaa. Määriteltävä painopisteet ja hytetyön vaikuttavuus.

Hyte-työn tietojohtaminen: tietojohtaminen sisällytetään koko maakunnan tietojohtamisen organisointiin,
rakenteeseen ja kokonaisarkkitehtuuriin. Rakennetaan yhteen toimiva tiedolla ohjaamisen ja seurannan
malli à oikean ja objektiivisen tiedon saaminen tärkeää.

Väliaikaishallinnon aikana 31.12.2018 mennessä toteutettavat toimet - toimenpidelista
o Selvitetään kokemustiedon, asiakasraatien ym. hyödyntäminen tiedontuotannossa.
o Osallisuuskyselyn tulosten kokoaminen, osallisuussuunnitelman tekeminen osaksi
maakuntastrategiaa.

o

1.6. 2018 Osalisuuspelin pilotointi àyhteinen ymmärrys siitä, mitä osallisuus tarkoittaa.
Tavoitteena suunnitella toimenpiteet, jolla osallisuutta kehitetään ja toteutetaan maakunta- ja
sote-uudistuksessa sekä uudessa maakunnassa.

o

Maakunnallisen vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston toiminnasta sopiminen

o

Kokoonpano, valintatapa, toimikausi, lakisääteiset ja muut tehtävät, puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä yhteistyö
kuntien neuvostojen kanssa.

o

20.9.2018 Siun soten kuntayhdyshenkilöiden ja kuntien ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöiden
työpajapäivä

o
o
o

Siun soten alueelliset päihdehuollon koulutukset (loka-joulukuu)

o

Järjestöfoorumi syksyllä 2018.

6.11.2018 THL:n ehkäisevän päihdetyön koulutus etänä ja lisäksi iltapäivällä aluetyöpajat.
SiVa –hankkeen mukaisen palveluohjaus- ja neuvontayksikön mallin laajentaminen osaksi Meijän
maakunnan järjestäjän rakennetta à töissä ammattilaisten rinnalla kokemusasiantuntijoita.

Käynnistämisvaiheen aikana vuonna 2019 toteutettavat toimet toimenpidelista
o Maakunnallisen hyvinvointikertomuksen aloittaminen.
o Hyvinvointi osana maakuntastrategiaa, palvelustrategiaa ja palvelulupausta.
o Luodaan yhteistyörakenne Meijän maakunnan ja kuntien hytetyötä tekevien yhdyshenkilöiden kanssa.
o Päätösten ennakkovaikutusten arvioinnin käytänteiden määrittäminen maakunnassa.
o Päätösten kokonaisvaltainen tietopohjan ja sen hyödyntämisen käyttöönotto: mm. ennakkovaikutusten
arvioinnin käytänteet, toimenpiteiden seuranta, ohjausmekanismit jne.

o

Järjestöasiain neuvottelukunta JANE:n toiminnan vakiinnuttaminen osaksi Meijän maakunnan
toimintaa.

o
o

Luodaan yhteistyörakenne maakunnan ja kuntien järjestöyhteyshenkilöiden välillä.

o
o
o

Hyten hyvien käytänteiden maakunnallisten koulutusten jatkuvuus (esim. elintapaohjaus).

Ylimaakunnallisen liikuntaneuvoston asettaminen yhteistyössä muiden maakuntien kanssa, tehtävien ja
rakenteiden luominen.

Jelli-järjestötietopalvelun roolin vahvistaminen osana hyte-työtä.
Haussa Haave-vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke (STEA).

Asiakashyödyt
o

Hyte-rakenteen ja maakunnallisen koordinaation kokonaisvaltainen suunnittelu takaa
maakunnallisen tarpeeseen perustuvan hyvinvointityön tasavertaisen kohdentumisen
sekä työn vaikuttavuuden ja eri toimijoiden osallisuuden.

Esitys prosessien sujuvoittamisesta
o

Tarvitaan selkeät rakenteet, vastuut, työnkuvat ja resurssit sekä tiedontuotannon ja arvioinnin
välineet.

o

Tämä kaikki vaatii suunnitelmallista johtamista.

OSALLISUUS
o Osallisuus on edellytys onnistuneelle hyvinvointityölle ja se
tulee huomioida esitettävissä toimenpiteissä.

o Osallisuudessa tulee huomioida asukkaat, asiakkaat, järjestöt,
yritykset ja sidosryhmät.

Lisätietoja
o valmisteluryhmän yhdyshenkilö: Maarita Mannelin,
maarita.mannelin@pohjois-karjala.fi

o projektijohtaja Jarno Turunen, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
o pohjois-karjala.fi/maakuntauudistus – maakuntauudistus Pohjoiso
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