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Uusimaa2019-hankkeen painopiste on siirtynyt silta-malliin
A. Lait menevät läpi

B. Lakien hyväksyntä lykkääntyy / siirtyy seuraavalle hallituskaudelle

Mikäli lait menevät läpi,
tekeminen jatkuu
suunnitelmien mukaisesti:
Vauhti kiihtyy
Yhteistyö tiivistyy
Tekeminen
konkretisoituu
Jne.

Kun lakien läpimeno lykkääntyy, tekemisen painopisteissä tapahtuu muutoksia. Silta-mallissa tavoitteena on varmistaa että
tehty työ ei valu hukkaan, ja että avainhenkilöstöä voidaan edes osittain sitouttaa kunnes uudistuksen eteneminen
selkenee jälleen. Tähän asti tehty valmistelu arvioidaan ja hyödynnetään seuraavasti:

”Business as usual”

Nopeasti hyödynnettävät - matalalla
roikkuvat hedelmät

Hitaasti hyödynnettävät

Oletetaan, että tulevaisuuden sote-malli tullaan
luomaan kuntia laajempien alueiden ympärille.
Jo tehty työ dokumentoidaan huolellisesti,
luodaan yhtenäinen tietopohja varautumisena
uudistuksen jatkumiseen. Voidaan maltillisesti
edistää niitä tekemisiä, jotka ovat
hyödynnettävissä missä tahansa sote-mallissa.

”Silta”

Tunnistetaan valmistelun tekemiset, jotka
tuottavat nykyisille toimijoille hyötyjä ja lisäarvoa
jo nykypäivänä. Palveluiden saatavuus, laatu tai
yhdenvertaisuus paranee, hyvinvointi- ja
terveyserot kapenevat, peruspalveluita
vahvistetaan, digitaalisia palveluita
hyödynnetään paremmin, toiminta tehostuu.
Edistetään yhteistyötä näiden pohjalta
Uudenmaan alueella.

Silta-mallissa eteneminen tapahtuu ”kahdella kaistalla”
15.3.2019

30.6.2019

Eduskunnan viimeinen täysi-istunto?

Hallitusohjelma?

Nopeiden projektien ketterä
toteutus; hyötyjen realisointi
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Suunnittelu
Kokeilu
Palaute

Nopeasti hyödynnettävät

Suunnittelu

Kokeilu
Palaute

2

Hankkeen analysointi: Nopeasti
hyödynnettävien tunnistaminen ja
priorisointi, sekä projektointi erillisinä
kokonaisuuksina

3

Tehdyn työn jakaminen
hyödynnettäväksi; valmistelun
maltillinen edistäminen

Suunnittelu
Palaute
Kokeilu

Nopeat projek tit tuottavat hyötyjä
nyk yisille organisaatioille ja niiden avulla
varmistetaan, että hank evalmistelun
lainsäädäntöriippumattomia asioita
saadaan hyödynnettyä jo nyt. Näihin
osallistetaan ak tiivisesti avaintahoja ja
sidosryhmiä.

?

Jatkon suunnittelu
hallitusohjelman
selkiydyttyä

Hitaasti hyödynnettävät

1

Jo tehdyn työn huolellinen
välidokumentointi
projektikuvauksiin alkaa

Hitaita projek teja edistetään maltillisesti
varmistaen, että jo tehty työ ei valu
huk k aan. Jo k ehitetyt hyvät k äytännöt ja
hyödynnettävät toimintamallit jaetaan
nyk yisten organisaatioiden k äytettäväk si
mutta niitä ei ak tiivisesti edistetä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
-Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Suomalaisten hyvinvointi 2018 (THL)

4.7.2018

Hyvinvointikertomus ja –suunnitelma on strateginen
asiakirja
•

•
•
•

Hyvinvointikertomus ja –suunnitelma on tiivis kuvaus (maakunnan)
asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden tilasta
Hyvinvointikertomus ja –suunnitelma on (maakunnan) hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen poikkihallinnollisen työn suunnittelun,
seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline
Valtuustolle valmistellaan laaja hyvinvointikertomus ja –suunnitelma
kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä
päivitetään vuosittain osana arviointia ja suunnittelua.
Valtuustolle toimitetaan vuosittain hyvinvointiraportti
(maa)kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilanteesta

tapani.kauppinen@thl.fi @TapaniKa
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Kunnan hyvinvointikertomuksen ja alueellisen
hyvinvointikertomuksen eroja (THL)
Kunnan hyvinvointikertomus ja suunnitelma
• Kunta (monialainen
hyvinvointiryhmä) tekee
• Kuvaa kuntalaisten hyvinvoinnin
tilaa, tehtyjä toimia ja tavoitteita
• Esitetään kuntavaltuustolle
hyväksyttäväksi
• Tavoitteet ja toimet
kuntatoimijoiden toteutettavissa

Alueellinen hyvinvointikertomus ja suunnitelma
• Maakunta (monialainen hyvinvointiryhmä)
tekee yhteistyössä kuntien ja järjestöjen
kanssa
• Kuvaa maakunnan asukkaiden
hyvinvoinnin tilaa, tehtyjä toimia ja
tavoitteita
• Esitetään maakuntavaltuustolle
hyväksyttäväksi
• Tavoitteet ja toimenpiteet
maakuntakuntatoimijoiden (sote + muut
toimijat) toteutettavissa ja tukee/ohjaa
kuntia ja järjestöjä

Alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman
teossa tärkeää (THL):
•
•
•
•
•
•
•
•

Sovitaan valmistelun prosessista yhteistyössä kuntien ja järjestöjen
kanssa
Varmistetaan poikkihallinnollinen ja monitoimijainen yhteistyö
Kootaan kuntien keskeiset johtopäätökset
Kuvataan väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilannekuva
Kuvataan alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet
Asetetaan yhteistyössä tavoitteita, mittareita ja toimenpiteitä
Sovitaan vastuista eri toimijoiden välillä
Sovitaan seurannasta ja arvioinnista

tapani.kauppinen@thl.fi @TapaniKa
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Esimerkki indikaattorista
”Lonkkamurtumat 65 vuotta
täyttäneillä, %
vastaavanikäisestä
väestöstä” on meillä paljon
suurempi kuin naapureilla!
Yksinäisyys?
Harrastukset?

Ravitsemus
kotona?

Päihteet?
Väkivalta?

Raput vai
hissi?

Lääkitys
kohdallaan?

Pihojen
liukkaus,
lumet?

Katujen kunto,
lumet?

Tarpeenmukainen
hoitopaikka?
Ravitsemus
laitoksissa?

Asuntojen
esteettömyys?
Diagnoosit
kohdallaan?

Toimintakyky?
Liikunta?

Indikaattori: Lonkkamurtumat 65-vuotta täyttäneillä

Tavoite: Lonkkamurtumat 65-vuotta täyttäneillä vähenevät

Elinvoimapalvelut

Sivistys- ja
vapaa-aika

Tekninen ja
maankäyttö

Sote-palvelut

Tavoite 1

Tavoite 2

Tavoite 3

Toimintaindikaattori

Toimintaindikaattori

Tulosindikaattori

Tavoite 4

Tavoite 5

Tavoite 6

ToimintaIndikaattori
indikaattori

Toimintaindikaattori

Tulosindikaattori

Tavoite 7

Tavoite 8

Tavoite 9

Toimintaindikaattori

Toimintaindikaattori

Tulosindikaattori

Tavoite 10

Tavoite 11

Tavoite 12

Toimintaindikaattori

Toimintaindikaattori

Tulosindikaattori

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen vaikuttavuuden
arvioimisessa sotella
erityinen rooli

Strategian tavoitteet esim. väestön hyvinvointi ja terveys paranee ja
hyvinvointierot kaventuvat, lasten ja nuorten hyvinvointi kasvaa ja pahoinvointi
vähenee

Konsernipalvelut
Elinvoimapalvelut
Sivisty- ja vapaaaika (sis. Kulttuuri,
liikunta)
Tekninen ja
aluesuunnittelu
Sote-palvelut
Sotella omien hyte-toimenpiteiden lisäksi
tärkeä merkitys muiden toimialojen ja
toimijoiden hyte-toiminnan
vaikuttavuuden mittaamisessa

Poikkihallinnollinen ja
monitoimijainen
johtaminen

Toimialojen hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta
edistävät toimenpiteet

HYTE+
”Voimaa ja vaikuttavuutta ennakoinnista, innovaatioista,
vaikuttavista toimintamalleista ja yhdessä tekemisestä”

VERSIO 06022019
Taru Syrjänen
Projektipäällikkö
Uusimaa2019 –hanke
Sote-järjestäjä

HYTE+ ohjelman ”visio”:
Uudenmaan maakunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
tavoitteet jalkautuvat ekosysteemin avulla aikaisempaa
vaikuttavimmiksi asiakkaiden ja asukkaiden ympäristöiksi, arjeksi ja
palveluiksi. Hyvinvointi ja terveys paranevat ja painopiste siirtyy pois
korjaavista sote-palveluista.

Lisää vaikuttavuutta maakunnan asukkaiden
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
HYTE+ -ohjelman avulla rakennetaan uudenlaista yhteistyötä, jonka avulla lisätään
vaikuttavuutta maakunnan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja kestävyysvajeen
kampittamiseen.
Keinoina ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tutkimuksen ja innovaatioiden
lisääminen, kehittämisen perustaminen voimakkaammin vaikuttavuuteen sekä
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamisen vahvistamiseen.
Tavoitteena on, että
• Maakunnan asukkaiden terveys ja hyvinvointi paranevat ja terveyserot kaventuvat, kun
− Arki ja ympäristöt tukevat ja edistävät asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä laaja-alaisesti vaikuttavuuteen perustuen
− Maakunnan asukkailla on paremmat edellytykset tukea omaehtoista terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä
− Palvelujen ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat toimintamallit ja toimintatavat lisääntyvät

• Monialainen ja –toimijainen yhteistyö ja kumppanuus tiivistyy ja perustuu yhteisten tavoitteiden
saavuttamiseen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
nykytilasta ja kehittämistarpeista –miksi HYTE+ ohjelmaa tarvitaan?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tulee vahvistaa ja kehittää
Maakunta- ja aluetasoista tutkimustietoa on vain vähän saatavilla
Yhteistyö eri toimijoiden välillä on suhteellisen vähäistä
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei riittävästi perustu tutkitusti vaikuttaviin toimintatapoihin,
”hyvistä käytännöistä” ei usein ole vaikuttavuustietoja
Vaikuttavien toimintatapojen hyödyntäminen ei ole systemaattista ja niiden implementointi on
usein heikosti ohjeistettu ja tuettu
Tutkimuksella todennettu vaikuttava toimintatapa tavoittaa asiakkaan usein liian suurella
aikaviiveellä
Vaikuttavuuden seurantaan ja arviointiin tarvitaan validit mittarit
Tiedot ja tulokset kehittämishankkeista, tutkimuksista ja innovaatioista leviävät hitaasti ja jopa
”sattumanvaraisesti”
Osaamisen lisäämistä ja ymmärrystä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinoista ja
vaikuttavuudesta tarvitaan erityisesti poikkihallinnollisen ja monitoimijaisen yhteistyön pohjaksi

HYTE+ ohjelma
•
•
•
•
•
•
•

Päämääränä on rakentaa maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
vaikuttavuuden parantamiseksi tiedon, tutkimuksen, innovaatioiden, osaamisen sekä
poikkihallinnollisen ja monitoimijaisen palvelutuotannon kokonaisuus (=ekosysteemi)
Käynnistämällä tämän kokonaisuuden vuoropuhelu ja yhteistyö, on ekosysteemillä jo
sellaisenaan vahvemmat resurssit ja osaaminen korjata vaikuttavammin nykyisiä maakunnan
asukkailla havaittuja hyvinvointi- ja terveysvajeita sekä
vahvat edellytykset yhteistyössä kehittää ja tuottaa laaja-alaista ennakointitietoa ja osaamista,
jotta hyvinvointi- ja terveysvajeiden syntymistä voidaan tulevaisuudessa ennaltaehkäistä
aikaisempaa ketterämmin ja vaikuttavammin.
Ohjelmassa painottuu muun tutkimustyön rinnalla tulevaisuuden tutkimus, joka
mahdollistaa kauaskantoisen ”varautumisen” eri ilmiöiden osalta sekä ennaltaehkäisevän työn
kohdentumisen aikaisempaa paremmin.
Ekosysteemi tuottaa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ja ylläpitäviä innovaatioita (esim.
appsit, ”hyte-bonuspisteet”…) ja luo alustan näiden ketterälle testaamiselle, implementoinnille ja
jakamiselle
Ekosysteemi toimii tiedontuotannon lähteenä sekä osaamista lisäävänä ja välittävänä tahona
Ekosysteemi osallistaa asukkaat vahvasti kehittämiseen ja innovointiin

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
tavoitetila Uudenmaan maakunnassa
•
•

•

•
•
•
•

Väestön kokema ja mitattu terveyden ja hyvinvoinnin tila on parantunut, mikä näkyy myös
sosiaali- ja terveydenhuollon korjaavien palvelujen tarpeen vähenemisenä.
Yhteinen työ asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä perustuu yhteistyön
kulttuuriin, jonka lähtökohtia ovat yhteiskehittäminen, vaikuttavuuden parantaminen ja
osaamisen lisääminen ja jakaminen. Kehittämistyö perustuu vahvasti tutkittuun tietoon.
Arki, ympäristöt ja palvelut tukevat monipuolisesti asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä ja
joita kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella. Asiakkaat ja asukkaat hyötyvät nopeasti
uusista tutkimustuloksista.
Yhteistyö turvaa riittävät resurssit ja osaamisen.
Ennakointi on yhteiskehittämisen työkalu, jonka avulla tunnistetaan ilmiöiden
kehittymissuuntia ja varaudutaan eri skenaarioihin.
Asukkaat ja asiakkaat hyödyntävät innovaatioita ja teknologiaa, erityisesti itse- ja
omahoidon tukemisessa ja seurannassa.
Ekosysteemi uusiutuu jatkuvan kehittymisen ja kehittämisen periaatteella

Kiitos!

