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Uudistuksen tavoitteena on parantaa 
ihmisten peruspalveluita 



Miten tavoitteissa on mahdollista 
onnistua?

• Teemme yhdessä. 
• 1 työnantaja, 23 000 työntekijää, 

484 000 asukasta

• Suunta kohti asiakkaan parasta. 
• Tavoitteet ovat kirkkaat – palvelut vaikuttavat

• Tiedämme mitä teemme ja miten.
• Parhaaseen palveluun tarvittava tieto on saatavissa ja sitä käytetään

• Palvelut toimivat saumattomina palvelujen ketjuina ja eri toimijoiden verkostoina 

• Strategiset tavoitteet tukevat edellä mainittuja.



Mihin tarvitsemme strategiaa? 
Miksi strategia tehdään?



Miksi strategia on tärkeä?

• Strategia on suunnitelma, joka luo tahtotilan ja auttaa hahmottamaan 
kokonaisuutta

• Strategia yhdistää ylimmän päätöksentekotason jokaiseen työntekijään: 
• Missio: organisaation toiminta-ajatus, ”miksi teemme työtämme”

• Visio: innostava tavoite, jonka jokainen organisaatiossa haluaa saavuttaa 
(hyvinvointialueena), ”mitä teemme”

• Painopisteet: Valinnat, joihin panostamalla saavutamme vision, ”miten teemme”

• Muutos tarvitsee suunnan – strategia viitoittaa
• Muutoksia (esim. jokapäiväiseen toimintaan kohdistuvia parannusehdotuksia) 

voidaan perustella strategisilla linjauksilla 

• Joten: strategiasta tulee löytyä niitä asioita joita jokainen meistä pitää tärkeänä ja 
voi allekirjoittaa



Mitä strategiatyössä on jo tehty?



Strategiaprosessin 
vaiheet 



Strategiatyön taustakyselyt 1-2/2022

• Kohderyhmät:
Väestö (vastaajia 2093) Luottamushenkilöt (vastaajia 209)

Henkilöstö (vastaajia 1700) Sidosryhmät (yritykset & järjestöt, vastaajia 110)

• Eli noin 4000 ihmistä vastasi keväällä kyselyyn, josta saimme tietoa strategian 
valmisteluun.

• Kysymyksiä mm.: 
• Nykyisten palvelujen toimivuus asteikolla 0–10 

• Mitä seuraavista asioista arvostat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 
eniten, mitä toivoisit sote-uudistuksen tuovan mukanaan? Valitse 5 tärkeintä 

• Seuraavien asioiden on koettu toimivan huonosti nykyisessä sosiaali- ja 
terveydenhuollossa. Mitä näistä pitäisit tärkeimpänä korjata? Valitse 5 tärkeintä



Väestö ja 
luottamushenkilöt

• Jonot tärkein korjattava asia

• Muita korjattavia asioita
• Tiedonkulku, ajankäytön

niukkuus, koordinoivan tahon
puute, omatyöntekijän puute

• Tämänhetkistä paremmin tulisi 
toteutua 

• Matalan kynnyksen 
palveluiden helpompi 
saatavuus – tärkein

• HYTE-palveluita laaja-alaisena 
yhteistyönä

• Monituottajuus: palveluita 
sekä omana tuotantona että 
ostopalveluina

• Omatyöntekijä erityisen tuen 
tarpeessa oleville

• Tiiviimpi ammattiryhmien sekä 
sosiaali- ja terveyspalvelujen 
välinen yhteistyö

Järjestöt ja 
yritykset

Siirtyvä sote-
henkilöstö

• Kirkkaasti kärjessä: lyhyt 
jonotusaika

• Suurin arvostus, tärkein asia 
korjata 

• Hyvin tärkeitä kummallekin 
vastaajaryhmälle: 

• Henkilöstön ammattitaito, 
palvelujen sijainti lähellä 
asuinpaikkaa, hoidon/ palvelun 
jatkuvuus, tiedonkulku, 
käyntikerran yhteydessä 
enemmän palveluita

• Tärkeiden listalta löytyivät myös: 
• Palvelun saatavuus myös iltaisin 

ja viikonloppuisin
• Digipalvelut

• jotka valittiin kuitenkin 
harvemmin 
tärkeysjärjestyksessä 
ensimmäisten joukkoon

• Jonot tärkein korjattava asia 
(useimmin ykkösenä)

• Resurssien niukkuus sitä 
useammin tärkeiden joukossa

• Muita korjattavia asioita
• Tiedonkulku, ajankäytön

niukkuus, omatyöntekijän puute

• Tämänhetkistä paremmin tulisi 
toteutua 

• Matalan kynnyksen palveluiden 
helpompi saatavuus – kirkkaasti 
tärkein

• Ammattiryhmien sekä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen välinen 
yhteistyö

• Monituottajamalli: palveluita 
sekä omana tuotantona että 
ostopalveluina

• Omatyöntekijä erityisen tuen 
tarpeessa oleville

• Palveluiden keskittäminen
nykyistä suurempiin 
kokonaisuuksiin

Nostoja taustakyselyistä



Mitä uutta toivoisit 
näkeväsi 
– vastausten 
lukumäärät



Miten voimme parantaa 
henkilöstön 
tyytyväisyyttä 
– vastausten lukumäärät



Hyvinvointialueen arvot

• Arvoja on käsitelty aluevaltuuston ja hallituksen seminaareissa sekä 
valmisteluorganisaatiossa 

• Kärjessä ovat olleet
• Ammattitaito, osaaminen ja johtaminen / Innostunut henkilöstö

• Asiakaslähtöisyys

• Vaikuttavuus 

• Oikeudenmukaisuus / Yhdenvertaisuus

• Inhimillisyys

• Jatkuva kehittäminen



• Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen tulevaan 
strategiaan – arvoja kysytään myös henkilöstöltä

• Kysely tulossa oman organisaatiosi intraan – vastaa ja vaikuta!

• Kyselyn tuloksia hyödynnetään hyvinvointialueen arvotyössä. 

Mitkä ovat sinun valintasi 
hyvinvointialueen arvoiksi?



Kiitos!

Tack!


