Muistio 3.3.2020

Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelman ohjausryhmä
Aika:

Tiistai 3.3.2020 klo 16-18

Paikka:

Neuvotteluhuone Matalajärvi (1055), Tekniikantie 15, 1. krs

Kutsutut jäsenet:

Varajäsenet:

Juvonen Arja (puheenjohtaja)
Koponen Noora (varapuheenjohtaja)
Båsk Gustav
Koskinen Jussi
Heinikoski Nina
Laine Raija
Metso Juha
Nordling Merja
Savolainen Anne
Suonsaari Jaana
Aho Tuomas
Järvinen Tiina
Lahtinen Timo
Ojanen Tarja
Raunu Päivi
Taipale Nina
Vilja-Elomaa Mia-Lis
Wiik Mikaela
Wollsten Piia

Ohjelmapäällikkö
Viestintävastaava

Björksten Jenni
Huida Outi

Kutsutut asiantuntijat

Sari Hammar, projektipäällikkö, Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut
Leena Lemiläinen-Honkanen, koulutussuunnittelija, Sivistystoimi,
Suomenkielinen opetus
Petri Stranden, #paraskoulukoordinaattori, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus,
Päivänkehrän koulu

1. KOKOUKSEN AVAUS JA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.04.
2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN
Ohjausryhmä hyväksyi edellisen kokouksen 22.1. muistion.
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3. HAYAT-VERKKOPALVELUKOKEILUN TILANNEKATSAUS
Sari Hammar esitteli HAYAT-verkkopalvelukokeilua (LIITE 1). Kokeilussa saadaan tietoa
siitä, miten digitaalisella palvelulla voidaan tavoittaa arabiankielisiä espoolaisia ja kannustaa
heitä edistämään omaa terveyttään ja hyvinvointiaan ja tarvittaessa ohjata sopivien
palvelujen äärelle. Palvelun sisältöä on rakennettu syksyn 2019 aikana ja se otetaan
käyttöön maaliskuun alkupuolella. Kokeilu päättyy elokuussa 2020. Kokeilu rahoitetaan
Espoon Digiagendasta. Verkkopalvelun tuottaa Zoturi Oy.
Ohjausryhmän käsittely:
Ohjausryhmä oli tyytyväinen kokeilun etenemiseen ja piti hyvänä, että kokeilussa saadaan
tietoa uutta tietoa ennaltaehkäisevän palvelun kohdentamisesta uudelle kieliryhmälle omalla
äidinkielellä. Kokeilun tulosten perusteella arvioidaan palvelun jatkamismahdollisuuksia
Espoossa, yhteistyössä toisen kunnan kanssa tai valtakunnallisesti.
Ohjausryhmä piti tärkeänä, että palvelun sisältöä valvotaan. Tämä on huomioitu kokeilussa.
Palvelun ylläpidosta ja valvonnasta vastaa Zoturi Oy.
Sovittiin, että tuodaan tietoa ohjausryhmälle kokeilun tuloksista kokeilun päättymisen jälkeen
alkusyksyllä.

4. #PARASKOULU-HANKE
Leena Lemiläinen-Honkanen ja Petri Stranden esittelevät 2019-2020 toteutettavaa
#Paraskoulu-hanketta (LIITE 2). Hanke on valtionavustuksella toteutettava
hyvinvointiosaamisen kehittämishanke, johon osallistuvat peruskouluikäiset oppilaat ja
koulujen henkilökunta kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Hankkeen
fokus on ryhmämuotoisessa ja yhteisöllisessä toiminnassa. Hyvinvoiva Espoo -ohjelmassa
on tehty yhteistyötä hankkeen kanssa mm. Mielenterveys elämäntaitona -koulutusten osalta.
Ohjausryhmän käsittely:
Ohjausryhmä keskusteli koulujen roolista oppimisen ja hyvinvoinnin edistämisessä.
Lemiläinen-Honkanen painotti oppimistulosten yhteyttä oppilaiden ja kouluyhteisöjen
hyvinvointiin.
Ohjausryhmä piti tärkeänä, että koulujen arjessa kiinnitetään huomiota oppilaiden
hyvinvoinnin tukemiseen. Kerhotoiminnan ja järjestöjen tuottaman toiminnan
mahdollistaminen kouluissa tukee myös perheiden arkea. Oppilashuollon ja
opetushenkilöstön yhteistyötä olisi hyvä kehittää.
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Koska hanke kestää vain vuoden, hankkeen tuotoksista laaditaan sähköinen käsikirja
käytäntöjen juurruttamisen tueksi kouluille.
Hankkeessa laaditaan hyvinvointiesite Espoon yleisimmillä vierailla kielillä, mitä
hyödynnetään mm. monikulttuurisissa vanhempainilloissa. Todettiin, että tämä räätälöity
esite korvaa Viisi keinoa -esitteen kääntämisen yleisimmille vieraille kielille.

5. SOTE-UUDISTUKSEN UUDENMAAN ERILLISRATKAISU
Juha Metso esitteli Länsi-Uudenmaan erillisratkaisua (LIITE 3). Hyvinvoiva Espoo -ohjelman
kolmas hyötytavoite on ”Hyvinvoinnin edistäminen jatkuu ja kukoistaa Espoossa myös
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen jälkeen”.
Länsi-Uudenmaan kunnilla on runsaasti kokemusta yhteistyöstä palvelujen järjestämisessä
ja kehittämisessä. Länsi-Uusimaa tulee toteutuessaan olemaan väestömäärältään yksi
maan suurimmista sote-organisaatioista.
Länsi-Uudenmaan Soten valmistelua toteutetaan kehittämishankkeissa, jotka käynnistyvät
lähikuukausina. Valmistelun tavoitteena on kehittää ja tiivistää alueen kuntien yhteistyötä
siitäkin huolimatta, vaikka kansallinen sote-uudistus ei toteutuisi.
Ohjausryhmän käsittely:
Ohjausryhmä keskusteli mm. lähipalveluperiaatteen ja hoitajamitoituksen toteutumisesta
erillisratkaisussa.
Metso totesi, että ohjausryhmä voisi kommentoida Länsi-Uudenmaan organisaation ja
kuntiin jäävän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintojen rakennetta ja
rajapintayhteistyötä valmistelun edettyä.
Metso totesi, että valtuustokauden vaihteessa toteutettava Espoon organisaatiouudistus
tarkentuu Sote-uudistuksen edettyä.
6. MUUT ASIAT
•

Henkilövaihdokset kehitysohjelmassa
o Jenni Björksten on siirtynyt ohjelmapäälliköksi 17.2. alkaen
o Jaana Suonsaaren tilalle Konsernipalvelujen Palvelukehitys-yksiköstä on
valittu Piia Wollsten.
o Nuorisovaltuuston uusi jäsen Hyvinvoiva Espoo -ryhmässä on Leevi
Jantunen, henkilökohtainen varajäsen Oscar Smith.

•

Kehitysohjelmat käsittelyssä kaupunginhallituksessa 2.3.
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•

Health and Greenspace -EU-hankkeessa suunnitteilla kirjoittaa auki Olarin
terveysluontopolun toteutusprosessi ja tuottaa siihen liittyvää materiaalia
skaalaamisen tueksi Espoossa tai ulkomailla.

•

Ohjelman viestintäsuunnitelma 2020
o Kampanjointi jatkuu mm. kaupungin omilla digitauluilla. Lisäksi tuotetaan
julisteita kouluterveydenhuoltoon.
o Päätettiin, että ohjelma kustantaa Juhannusiltamien striimauksen.
Kohderyhmänä Espoon hoivakodit, muut asumisyksiköt ja sairaala

•

Hyvän mielen kunta -tarkistuslista julkaistiin tammikuussa (LIITE 4). Lista toimii
kuntien työn tukena mielen hyvinvoinnin edistämisessä. Kehittäminen
työkalupakiksi jatkuu tänä vuonna ja sitä koordinoi Mieli ry. Espoo on mukana
kehittäjäkuntakumppanina.
Linkki materiaaliin

7. KEVÄÄN KOKOUSAJAT JA MUUT TILAISUUDET
Ohjausryhmän kokoukset.
Hyväksyttiin muutosehdotukset kokousaikoihin:
• ti 31.3. klo 16-18, Bodominjärvi, nh 1048,
•

ti 12.5. klo 16.30-18.30, Pitkäjärvi, nh 1011, Tekniikantie 15, 1. krs,
osittain yhteinen kokous Osallistuva Espoo -kehitysohjelman kanssa

•

ke 17.6. klo 16-18, Matalajärvi, nh 1055, Tekniikantie 15, 1. krs.

Muut tilaisuudet:
•

ti 14.4. klo 17-19 Voi hyvin -luento, Sellosali.
Katri Saarikivi: Empatia, ihmissuhteet ja aivot digiajassa

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.56.

Espoossa 10.3.2020

Arja Juvonen

Jenni Björksten
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puheenjohtaja

ohjelmapäällikkö, kokouksen sihteeri
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