Maakunnan parhaaksi
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Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yksikkö

PHHYKY 2019
12 kunnan omistama
kuntayhtymä

212 550
asukasta
7 000
työntekijää

720 M€
liikevaihtoa

5 toimialaa

1 liikelaitos

Kaikki hyvinvoinnin ja terveyden
palvelut yhdessä organisaatiossa
PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Hyvä 6. sija!

“Terveydenhuolto ei yritä ehkäistä
ongelmia ennalta riittävästi.”

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Vaikuttavan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnan
järjestäminen
Toiminta

Soteammattilaisten
osaaminen

Maakunnallinen
tuki ja
koordinaatio

Maakunnallinen
hyte-rakenne ja
johtaminen

Vaikuttavuus päijäthämäläisten
hyvinvointiin

Vaikuttavaksi todettu
mahdollistajien
tukemana

Tarvitaan

Tarvitaan

Tarvitaan

Kansanterveyden
edistäminen
mahdollinen

Vaikuttavaksi todettua
ja systemaattisesti
toteutettuna

Tarvitaan

Tarvitaan

Vaikuttavaksi todettua
satunnaisesti

Tarvitaan

Satunnaisesti
satunnaista

Soten asiakkaita saattaa
kantaa jonkin aikaa
Yksittäiset ihmiset
saattavat hyötyä
Yksittäiset ihmiset
saattavat hyötyä
hetkellisesti

Vaikuttavat interventiot toimintamallien sisällä
•
•
•
•
•
•
•

StopDia (ent. Ikihyvä) –ryhmänohjaus
Tulppa sydänkuntoutuja –ryhmätoiminta
Liikuntaneuvonta
Murtumien ehkäisy
AuditC -mini-interventio
TupLei
Neuvokas Perhe

Käytössä olevat yhtenäiset elintapaohjauksen toimintamallit
Neuvokas perhe
ohjausmenetelmä

Lapsiperheiden elintapojen tukeminen
äitiys- ja lastenneuvoloissa (alakouluissa)

Liikuttava seikkailu-perheryhmä

6-9v. Ylipainoisten lasten perheille, jossa
ryhmätapaamisten lisäksi
verkkokeskustelua. (lastenneuvola ja
alakoulut)

StopDia - ryhmänohjaus

Tyypin 2 diabeteksen riskihenkilöille
kohdennettu elintapaohjaus
(Avovastaanottopalvelut)

Tulppa - ryhmänohjaus

Liikuntaneuvonta

https://neuvokasperhe.fi/

https://neuvokasperhe.fi/ammattilaiset/ryhm%C3%
A4malleja-ylipainoisten-ja-v%C3%A4h%C3%A4nliikkuvien-lasten-perheille

https://www.stopdia.fi/

Sydänkuntoutujille, AVH- potilaille ja
tyypin 2 diabeetikoille kohdennettu
elintapa - ja omahoidon ohjaus
(Avovastaanottopalvelut)

https://tulppakuntoutus.fi/

Vähän liikkuville suunnattu yksilö- tai
ryhmäohjaus (Kuntien
liikuntaneuvonnat ja Phlu)

https://www.hyvis.fi/web/paijathame/liikuntaneuvonta

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Vähän liikkuvien elintapaohjausprosessi
Riskihenkilöiden
tunnistus

Liikuntaneuvonnan
toteutus

Terveydenhuollossa tai
omatoimisesti

Yksilö- tai
ryhmäohjauksena

Liikkumislähete

Kuntien liikuntaneuvojat
Phlu:n liikuntaneuvojat

Seuranta ja arviointi
Vuosittaiset raportit
toiminnasta ja
kehittämistarpeista
- Liikuntaneuvontaa osallistuvien
asiakkaiden määrä kunnittain
- muutokset liikuntatottumuksissa ja
tyytyväisyydessä

Yhteistyö maakunnan parhaaksi
•
•
•
•
•

Phlu varmistaa liikuntaneuvojien säännölliset yhteiset kehittämistapaamiset
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yksikkö tukee liikuntaneuvojia
liikuntaneuvontaprosessien ja kirjaamisen kehittämisessä
Terveydenhuoltoon on nimetty liikuntaneuvonnan yhteyshenkilöt
Phlu ja Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yksikkö järjestävät yhdessä
vuosittaiset terveydenhuollon ja liikuntaneuvojien tapaamiset
Liikuntaneuvojien vastaanotto tapahtuu pääsääntöisesti terveysasemilla yhtenä
päivänä viikossa

MAHDOLLISTAJAT

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

Yksityiset oppilaitokset
Yksityiset sote-palvelun tuottajat
Ympäristö Lupa- ja valvontavirasto (LUOVA)
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Äitiys- ja lastenneuvola Palvelutalot
Elinkeinot
Kasvupalvelut, ELY ja TE-toimisto
Poliisi Lahden islamilainen kulttuurikeskus
Alueen kehittäminen Varautuminen
Haaga-Helia
Hammashoitolat
Kotipalvelu
PÄÄTÖKSENTEKO
Alueen käyttö
KELA
Työterveyshuolto
Työllisyys
Tulli
Kotoutus
SOTE-keskus
Konsernipalvelut
Liikennevirasto
TIETO
Koulutuskeskus Salpaus
Puolustusvoimat
Liikenne
LUT-korkeakoulut:
Maatalous
YDINSISÄLLÖT
LUT, LAMK ja Saimaan amk
Pelastustoimi
Ympäristöterveydenhuolto
Liikuntapalvelut
Laajan
Riskien varhainen
yhteistyön
Kirjasto
Sosiaalityö
tunnistaminen,
toteutumisen
Helsingin yliopisto
Koulut ja oppilaitokset
sairauksien ehkäisy
mahdollistaminen
ja omahoidon
Lahden Baptistilähetys
Varhaiskasvatus
Asuin- ja
ja johtaminen

Nuorisopalvelut
Kulttuuripalvelut
Kotoutus
Vapaa-aikapalvelut
Ympäristöpalvelut
Liikennepalvelut
Vertaistukiryhmät
Vammaisjärjestöt

TIETO

Urheilu- ja liikuntaseurat
Kunnan hyvinvointityöryhmä
Lahden Vapaaseurakunta
Elinkeinoelämän järjestöt

tuki

elinympäristön
olosuhteiden ja
palveluiden
luominen,
kehittäminen
ja ylläpitäminen

ARVOT

Osallisuuden
kokemusten ja
osallistumisen
väylien
tarjoaminen

Hyvinvoiva
Yhteisöllisyys
päijäthämäläine
n

Hengellisen
osallisuuden,
kasvatuksen ja
palvelun
edistäminen

Lahden Diakoniaopisto

Perusturvallisuuden
toteutumisen
varmistaminen
Tietojen
ja taitojen
lisääminen
Koulutuksella Ja
TKI-toiminnalla

Asiakastarpeiden
tunnistaminen
ja vastuullinen
toiminta

Suomen Urheiluopisto

TIETO

Lahden Helluntaiseurakunta
Kansanopisto
Kansalaisopistot
Lahden Baháʼí – yhteisö
Liikuntakeskus Pajulahti
Lahden adventtiseurakunta
Opiskelijaterveydenhuolto
Taiteiden, viihteen ja virkistyksen ala
Rakentaminen
Terveys- ja sosiaalipalvelut
Maa-, metsä- ja kalatalous

Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Kulttuuri- ja perinneyhdistykset
Informaatio ja viestintäala
TIETO
Kuljetus-ala
Harraste- ja vapaa-ajan yhdistykset
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto,
Katolinen Pyhän Ursulan seurakunta
jätehuolto, muu ympäristön
puhtaanapito
Lahden metodistiseurakunta
Eläkeläis-, seniori- ja veteraaniyhdistykset PÄÄTÖKSENTEKO
Lapsi- ja perheyhdistykset sekä nuorisoseurat
Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yhdistykset
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuoltoKaupan ala
Kaavoitus
Kiinteistöala
Asuminen
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
Monikulttuuriset ja kansainväliset yhdistykset Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Lahden ortodoksinen seurakunta Sairaus-, terveys- ja potilasyhdistykset
Asukas-, kotiseutu- ja kaupunginosayhdistykset
Ev.lut seurakunnat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Päijät-Hämeessä
•
•

Arvolupaus: Hyvinvoiva päijäthämäläinen
Arvot
–
–
–
–

•

Työn ydinsisällöt
–
–
–
–
–
–
–
–

•
•
•

Aktiivinen toimijuus
Luottamus
Kumppanuus
Oikeudenmukaisuus
Laajan yhteistyön toteutumisen mahdollistaminen ja johtaminen
Asiakastarpeiden tunnistaminen ja vastuullinen toiminta
Osallisuuden kokemusten ja osallistumisen väylien tarjoaminen
Perusturvallisuuden toteutumisen varmistaminen
Tietojen ja taitojen lisääminen koulutuksella Ja TKI-toiminnalla
Riskien varhainen tunnistaminen, sairauksien ehkäisy ja omahoidon tuki
Hengellisen osallisuuden, kasvatuksen ja palvelun edistäminen
Asuin- ja elinympäristön olosuhteiden ja palveluiden luominen, kehittäminen ja ylläpitäminen

Tiedolla johtaminen
Päätöksenteko
Mahdollistajat: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu kaikille

Maakuntahallitus /
Lautakunta tms.

Esitys: Päijät-Hämeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenne 2021
Päijät-Hämeen HYTE-yhteistyöryhmä

HYTE-yhdyspintoja

Maakunnan HYTE-yksikkö

Kunta

TKI-koordinaattori

Ehkäisevän työn
seutukoordinaattori

Maakunnallinen
nuorisovaltuusto
Maakunnallinen vanhusneuvosto
Maakunnallinen
vammaisneuvosto
Yhdistysfoorumi

Alueellinen
hyvinvointikoordinaattori

Maahanmuuton ja kotoutumisen
koordinaatio
Asukasosallisuusfoorumi

Ehkäisevän työn
koordinaattori
Yhdistysyhdyshenkilö

Ehkäisevän työn seutukoordinaatioryhmät
• Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö
• Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy
• Pelihaittojen ehkäisy
Kuntien hyvinvointiverkosto

Terveysliikuntakoordinaattori

Ravitsemusterveyden edistämisen työryhmä

Olemassa oleva resurssi
Tarvittava resurssi

Kunnan
HYTEtoimijat

Muut koordinaattorit?

Terveysliikuntaverkosto

Kulttuurihyvinvointikoordinaattori

Järjestöt

Säätiöt

Yhdistykset

Yritykset

Korkeakoulut ja
oppilaitokset

Uskonnolliset yhteisöt

Maakunnan sote-liikelaitos
Terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisen yksikkö

Kunnan
Hyvinvoinnin
ja terveyden
edistämisen
johtoryhmä

Terveysliikuntakoordinaattori

Ravitsemusterveyden
edistämisen koordinaatio

Yritysfoorumi (Soteuttamo)

Ohjausmekanismit

Kunnanhallitus, -valtuusto ja lautakunnat / valiokunnat

Hyvinvointikoordinaattori

HYTE-johtaja

Osallisuuskoordinaattori

T u o t t aj at

J ä r j e s t äj ä

Järjestökoordinaattori

Liikelaitoksen johtokunta

Kansalaistoiminta ja
yhteiskuntavastuu
Muut mahdollistajat

SoTe-palvelutuottajat:
Sote-keskukset, HeBu ja palveluseteli, työterveyshuolto

HyTe-johtoryhmä

Asiakasohjaus

Hyte-yhteyshenkilö
Hyte-yhteyshenkilö

Muut yritykset ja kolmas sektori

SOTE-palvelut

Kasvupalvelut

Kasvupalvelujen palvelutuottajat
Turvallisuus ja varautuminen –palvelutuottaja(t)

Kiitos!

