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Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen alueellinen 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmä / muistio 
 

Aika 12.12.22 klo 8.30–10 

Paikka Sahan koulu, Puistotie 83, 04430 Järvenpää 

Läsnäolijat  
Keusote 

Kristiina Kariniemi-Örmälä, pj  

Laura Busi, siht. 

Marjut Suo 

Tero Seitsonen 

Olli Laiho 

Leena Säkäjärvi  

Marjaana Siponen, teams 

Leena Kurki-Kangas  

Mira Ropponen, teams 

 
Panu Isotalo, Hyvinkää 

Taivi Toikka, Hyvinkää, teams 

Kirsi-Marja Karjalainen, Järvenpää  

Vuokko Leirimaa, Mäntsälä 

Malla Parkkonen, Mäntsälä 

Kaisa Laine, Nurmijärvi 

Heidi Hagman, Tuusula  

Sara Tallsten, Tuusula, teams 

Jari Wäre, Pornainen 

 

Pela 

Anette Aschan, teams 

 

Oppilaitos 

Sari Heikkinen 

 

Kela, TE-keskus 

 

Apteekit 

Taina Santala 

 

Järjestöneuvottelukunta 

Kaarina Wilskman 

Saana Sandholm

 

  

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
 

Asialistan hyväksyminen 
• Asialistalle lisättävät asiat 

 

Käsiteltävät/keskusteltavat asiat 
• Keskusteltiin johdon foorumin palautteesta (liite)  

 
Jäsennetään tavoitteita vielä konkreettisempaan tavoitemuotoon ennen kuntajohtajien 
neuvottelukunnan käsittelyä. Esitetään neuvottelukunnalle, että alueellinen hyteryhmä 
toimii johdon foorumin valmistelijana ja koordinoijana. Kaikki yhdyspintaryhmät ovat 
keskeisiä toimijoita johdon foorumin näkökulmista, ja tätä roolia vahvistetaan tulevana 
toimintavuotena. Kuntajohtajia pyydetään myös itse myös määrittämään/arvioimaan 
rooliaan johdon foorumissa. 
 

• Kristiina esitteli tämänhetkisen tilanteen yhdyspintaorganisaatiosta ja toimintamallin 
kokonaisuudesta (liite) 

o Kuntajohtajien neuvottelukunta 21.12.2022 ja 9.1.2023  
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▪ Keskusteltiin muista mahdollisista neuvottelukuntaan vietävistä asioista. 
Keskusteltiin viestinnän tärkeydestä ja sen vaatimasta resursoinnista. 

▪ 9.1. kuntajohtajien ja HVA-johdon neuvottelukunta on ensimmäinen, jossa 
uusi hva-johtaja puheenjohtajana. Asioina ainakin lähetekeskustelu tulevista 
hyte-neuvotteluista sekä strategisesta yhteistyösopimuksesta.  
 

• Keskusteltiin ensimmäisen alueellisen hyte-neuvottelun organisoinnin/suunnittelun 
käynnistämisestä 

o Tarvitaan hyvinvointikertomusten tietoja, näiden valmistumisen aikataulu 
huomioitava (maalis-huhtikuu?) 

o Sovittiin, että ryhmän jäsenet selvittelevät omassa organisaatiossaan asiaa. 
(ajankohta, evästystä yhteiseen prosessiin) Mikäli kunnista nousee jo 
erityishuomioita kuntajohdon 9.1. olevaan lähetekeskusteluun, ryhmän jäsenet 
voivat lähettää alustavaa tietoa 22.12. mennessä: laura.busi@keusote.fi 
 

• Vammaispoliittisen ohjelman tilanne? Vammaisten hyvinvointisuunnitelma (ent. 
Vammaispoliittinen ohjelma) on alustavassa valmistelussa vammaisten palvelualueen 
asiantuntijoilla. Selvitetään vielä, miten ja missä vaiheessa yhteissuunnittelu käynnistyy ja 
ilmoitetaan tästä alueellisen hyte-ryhmän jäsenille. 

• Keskusteltiin mahdollisista kuntajohdon vierailuista nyt kun alueella on uusi 
hyvinvointialuejohtaja ja lisäksi kaksi uutta palvelujohtajaa aloittaa 1.1.2023.   
Tiedustellaan ja kuullaan vielä kuntien näkemyksiä ja toiveita ennen kuin tarkempi 
aikataulusuunnitelma tästä otetaan valmisteluun.   

• Hyvinvointialueen ja kuntien strategiset sopimukset (liite) Kuntaliiton mallin mukaan. 
Keskusteltiin mahdollisen yhteistyösopimuksen tekemisestä mallipohjan mukaisesti. 
Käydään kunnissa keskustelua, lisäksi lähetekeskustelu tästä asiasta kuntajohtajien 
neuvottelukunnassa 9.1. kokouksessa. Jatkovalmistelut tämän lähetekeskustelun 
perusteella. Hyvinvointialueen näkökulmasta sopimuksen teko on ihan hyvä ajatus, ja 
nimenomaan valtuustotason sopimuksena.  

• Ryhmän verkkosivujen läpikäynti ja arviointi  Avaa alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen ryhmän verkkosivut (Laura lähettää s.postia aiheesta) 

• Alueen Teams-alustan valmistelun aloittaminen. Valmisteluun toivotaan ilmoittautumisia 
15.1.2023 mennessä: laura.busi@keusote.fi  

 

Tiedotettavat /muut asiat (ei ehditty käsitellä) 
• HUS-järjestämissopimuksen hyte-teemaryhmän tilannekatsaus  

• Uusia hyte-sisältöjä Keusoten verkkosivuilla 
o Luuston kuntoon voi vaikuttaa 
o Huolehdi nivelistäsi 
o Tunnista ja ota lähisuhdeväkivalta puheeksi! 
o Suolistosi hyvinvoinnin tueksi 
o Kulttuuri hyvinvoinnin tukena 

• Nuorten liikkumis- ja elintapaohjauksen tuen urheilukello -hanke etenee, ja seuraavat stepit 
liittyvät kellojen hankintaan ja toimintamalleihin, ml vaikutusten arviointi. Hankkeessa on 
mukana Keusoten edustus ja kuntien liikuntapalvelujen edustajat.  

• 19.1.2022 on lapset ja perheet teemaverkoston tapaaminen, lisätään sovitut aikataulut 
muistion liitteeksi 

Muistion hyväksyminen 
 

mailto:laura.busi@keusote.fi
https://www.keusote.fi/alueellinen-hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-ryhma/?preview_id=2070&preview_nonce=7bb134e8b7&preview=true&_thumbnail_id=10098
https://www.keusote.fi/alueellinen-hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-ryhma/?preview_id=2070&preview_nonce=7bb134e8b7&preview=true&_thumbnail_id=10098
mailto:laura.busi@keusote.fi
https://www.keusote.fi/2022/10/17/luuston-kuntoon-voi-vaikuttaa/
https://www.keusote.fi/2022/11/03/huolehdi-nivelistasi/
https://www.keusote.fi/2022/11/25/tunnista-ja-ota-lahisuhdevakivalta-puheeksi/
https://www.keusote.fi/2022/12/01/suolistosi-hyvinvoinnin-tueksi/
https://www.keusote.fi/palvelumme/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/tukea-hyvinvointiin-ja-terveyteen/kulttuuri-hyvinvoinnin-tukena/
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Seuraavat kokousajankohdat 
Sovittiin kevään kokousajat: 

• 6.2.2023 klo 9–11 (asialistalle: järjestöneuvottelukunnan aloite) 
• Maaliskuulle alustava suunnittelukokous (alueellinen hyteneuvottelu) 
• 3.4.2023 klo 9–11  
• 5.6.2023 klo 9–11 

 

 
Liitteet Liitteet lisätään kokouskansioon 
 
Jakelu Aluehyte Teams -ryhmän jäsenet Teams 
 
Tiedoksi 

 


