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Valmistelija:
PTH-yksikön johtaja Pekka Puustinen, puh 044 717 9325, sähköpostiosoite: pekka.puustinen@kuh.fi
PSSHP on kuulunut jo monia vuosia STESOon (Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot), joka on kansallinen THL:n vetämä terveyttä
edistävien sairaaloiden verkosto. Toisaalta THL koordinoi myös kansallista
Terve Kunta –verkostoa, jonka tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintaa ja toiminnan arviointia. Terve Kunta –verkosto on juuri päivittänyt kriteereitään kuntayhtymien osalta (https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisenjohtaminen/kansallinen-tuki-ja-verkostot/terve-kunta-verkosto/verkostoonliittyminen).
Viime aikoina PSSHP:n HYTE-tiimissä ja STESOn hallituksessa on käyty
keskustelua sairaanhoitopiirien Terve Kunta –verkostoon liittymisestä. Terveydenhuoltolain 36§ mukaan ”sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on tarjottava asiantuntemusta ja tukea kunnille järjestämällä koulutusta, kokoamalla
hyvinvointi- ja terveysseurantatietoja sekä levittämällä kuntien käyttöön sairauksien ja ongelmien ehkäisyn näyttöön perustuvia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä.”
Terve Kunta –verkostoon liittyminen toisi mm. seuraavia etuja maakunnalliseen HYTE-työhön:
 Terve Kunta -verkosto tukee PSSHP:tä terveydenhuoltolain 36§:n
mukaisessa työssä
 Terve Kunta -verkosto mahdollistaa poikkihallinnollisen HYTE-työn
yhteiskehittämisen, vertaistuen ja hyvien käytäntöjen vaihtamisen
sekä tarjoaa ajankohtaisimman tiedon kuntien HYTE-työstä
 Terve Kunta -verkostossa ei ole jäsenmaksua
 Sairaanhoitopiirin tasolla jo olemassa olevat STESOn HYTEtyöryhmät soveltuvat sellaisinaan myös Terve Kunta –verkoston työryhmiksi
PSSHP:llä on jo jäsenyyden edellyttämä Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen ryhmä ja maakunnallinen hyvinvointikoordinaattori (Säde Rytkönen).
Lisäksi sairaanhoitopiiri on laatinut alueellisen hyvinvointisuunnitelman ja
viestii hyvinvoinnin edistämisestä aktiivisesti verkkosivuillaan. Terve Kunta
–verkoston jäsenyyden hakeminen edellyttää vielä sairaanhoitopiirin hallituksen päätöstä sekä vastuullisen luottamushenkilön nimeämistä.
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Liitteenä PowerPoint –esittely Terve Kunta –verkostosta ja siihen liittymisestä

Esitys
Perusterveydenhuollon yksikön johtaja:
KUJO päättää esittää sairaanhoitopiirin hallitukselle:
1) Terve Kunta –verkostoon liittymistä
2) vastuullisen luottamushenkilön nimeämistä

Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään tiedoksi, että Säde Rytkönen oli läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo 9.00-9.25

Kuntayhtymän hallitus 24.8.2020 118 §

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus päättää:
1) liittyä Terve Kunta –verkostoon
2) nimeää vastuullisen luottamushenkilön Terve Kunta –verkostoon

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen ja nimeää Jussi
Kauhasen sairaanhoitopiirin edustajaksi Terve Kunta verkostoon.

Liitteet

8

Kuntayhtymä Terve Kunta -verkostoon.pptx
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