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Arvot
Asiakaslähtöisyys
Toimintamme on inhimillistä, arvostavaa ja osallistavaa. Toimimme aina asiakkaan parhaaksi.
Vastuullisuus
Toimintamme on vastuullista, vaikuttavaa, luotettavaa ja eettistä työntekijöiden ja asiakkaiden, asukkaiden, sidosryhmien, yritysten ja
ympäristön suhteen. Autamme yksilöä vastaamaan omasta hyvinvoinnistaan. Huolehdimme myös niistä, joilla on haasteita huolehtia omasta
hyvinvoinnistaan itse. Toiminnassamme noudatamme YK:n lapsen oikeuksien yleissopimusta ja YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden
oikeuksista.
Turvallisuus
Henkilöstömme on ammattitaitoista. Saavutettavat, laadukkaat ja luotettavat palvelumme vahvistavat turvallisuutta.
Yhdenvertaisuus
Tarjoamme tarpeenmukaiset palvelut kaikille väestöryhmille. Toimimme tasapuolisesti henkilöstön, sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa.
Avarakatseisuus
Toimintakulttuurimme on avoin, muutoksiin valmis ja ennakkoluuloton.

www.siunsote.fi/hyvinvointialue

Missio
Hyvää elämää ja elämäniloa Pohjois-Karjalassa:
tukea, turvaa ja hyvinvointia.

www.siunsote.fi/hyvinvointialue

Visio
Yhdessä tehden vaikuttavimmat palvelut

www.siunsote.fi/hyvinvointialue

Strategiset tavoitteet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Toimintamme lähtökohtana on ennaltaehkäisy sekä hyvinvoinnin, terveyden
ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä asukkaiden ja
yhteistyökumppaneiden kanssa.
Monikanavainen palveluverkkomme vastaa väestön palvelutarvetta.
Palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja oikea-aikaisuus paranevat.
Johtamistamme ja palvelujen kehittämistä ohjaa henkilöstön osallistaminen
toiminnan jatkuvaan parantamiseen sekä toimintatapojen yhtenäistämiseen.
Huolehdimme henkilöstön riittävyydestä, osaamisesta, työhyvinvoinnista ja
sitoutuneisuudesta.
Toimintamme on tuloksellista, laadukasta ja kustannusvaikuttavaa.
Toimintamme on pitkäjänteistä, tulevaisuuteen katsovaa ja päätöksenteko
lapsen edun mukaista.
www.siunsote.fi/hyvinvointialue

Kriittiset menestystekijät
•

Perustason palvelujen turvaaminen, integraatio ja erityistason palvelujen tarpeen
vähentäminen

• Digitalisaation hyödyntäminen
• Toiminnan sujuvuuden, laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
• Henkilöstön riittävyyden, työhyvinvoinnin ja sitoutumisen varmistaminen
• Osallistava ja valmentava lähijohtaminen
• Työnantajamaineen parantaminen ja rekrytoinneissa onnistuminen
www.siunsote.fi/hyvinvointialue

Palvelulupaus
Oikea palvelu, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa

www.siunsote.fi/hyvinvointialue

Strategian toteutumisen arviointi ja
seuranta
• Strategian toteutumista seurataan ja raportoidaan aluevaltuustolle
valtuustokauden puolivälissä ja strategiakauden päättyessä.
• Strategiset toimenpiteet ja niiden seurannan mittarit määritetään
talousarvion yhteydessä

www.siunsote.fi/hyvinvointialue

Yhdessä tehden
vaikuttavimmat palvelut
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
www.siunsote.fi/hyvinvointialue

Valtuuston 17.4.2018 tekemien muutosten mukainen

PALVELUTUOTANTOSUUNNITELMA VUOTEEN 2030
Valtuusto asetti vuosien 2018 – 2020 taloussuunnitelmassa terveys- ja sairaanhoitopalvelujen yhdeksi
painopistealueeksi toimialueen palvelurakenteen uudistamisen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Myös
muiden toimialueiden suunnitelmissa on kohtia, jotka liittyvät palvelurakenteen määrittämisen tarpeeseen.
Useimmissa tapauksissa eri toimialojen toiminta tapahtuu samoilla alueilla ja samoissa tiloissa.
Palveluverkon tarkastelun pohja-aineistona on käytetty kuntayhtymän teettämää selvitystä sote-kiinteistöjen
nykytilasta, jota täydennettiin väestötiedoilla ja mm. alueellisten ikärakennemuutosten ja
asukaslukukehityksen ennusteilla. Prosessin edetessä selvityksestä ryhdyttiin käyttämään nimeä
palvelutuotantosuunnitelma.
Siun soten palvelutuotantosuunnitelma koskee perusterveydenhuollon, vanhustenhuollon ja
sosiaalipalvelujen toimintoja. Tavoitteena on kuvata tilanne vuonna 2030, jolloin todennäköisesti
valtakunnallisen soteuudistuksen organisatoriset asiat on sovittu ja ovat käytännössä. Tavoitetilaan
edettäisiin vaiheittain myöhemmin tarkentuvan aikataulun puitteissa.
Mikäli lainsäädäntö etenee suunnitellussa aikataulussa, Siun sote vastaa alueen sotepalveluista vuoteen
2020 saakka, minkä jälkeen vastuu siirtyy maakunnalle. Tämä palvelutuotantosuunnitelma ei ole maakuntaa
sitova, vaan maakunta tekee omat ratkaisunsa niistä lähtökohdista, jotka siinä vaiheessa ovat realistisia.
Tavoitteena on, että Siun soten alueella on yksi sotekeskus, jolla on useita toimipisteitä. Palveluissa ei ole
kuntarajoja ja asiakkaat voivat asioida missä pisteessä tahansa. Suunnittelua ei tehdä ensisijaisesti
rakennusten, vaan palvelujen tarpeen perusteella ottaen huomioon myös digitaalisten palvelujen
odotettavissa oleva nopea kehitys sekä liikkuvien palvelujen tuomat mahdollisuudet. Suunnitelmalla
pyritään parantamaan palvelujen toimintavarmuutta, monipuolisuutta ja laatua sekä saatavuutta pitäen
samalla kuitenkin saavutettavuus kohtuullisella tasolla. Siun soten toimipiste sijoittuisi jatkossakin kaikkien
Pohjois-Karjalan entisten kuntien alueelle Värtsilää lukuun ottamatta. Tavoitteena on, että Pohjois-Karjalassa
95% asukkaista saavuttaa jonkin Siun soten toimipisteen viimeistään puolessa tunnissa
henkilöautonopeudella.
Väestö keskittyy yhä enemmän Joensuun ympärille, jossa esimerkiksi Niinivaaran terveysaseman alueella
lisäys on tilastokeskuksen ennusteen mukaan 36 % vuoteen 2030. Tämä ja muut merkittävät väestön määrän
ja ikärakenteen muutokset on otettava huomioon suunnittelussa.
Terveyskeskusten vuodepaikkojen määrä tulee tulevaisuudessa pienemään koko valtakunnassa riippumatta
tästä suunnitelmasta. Siun sotessa toiminta pyritään järjestämään niin, että tähän muutokseen voidaan
sopeutua ja turvata kansalaisten arkiselviytyminen mahdollisimman hyvin. Suurimpien soteasemien alueella
tulisi olemaan isohko yleislääketieteen hoito-osasto ja keskikokoisissa alle kymmenpaikkainen hoitosolu,
joka sijoittuu tehostetun palveluasumisyksikön yhteyteen.
Soteasemilla annettava palvelu voidaan jakaa kolmeen isoon osa-alueeseen: vastaanottopalveluihin, perhepalveluihin ja vanhuspalveluihin. Suunnitelma rakentuu ajatukselle, että osa toimipisteistä on ns. laajan
palvelun toimipisteitä, jotka palvelevat harvemmin tarvittavien palvelujen osalta lähellä sijaitsevia muita
toimipisteitä tarpeen mukaisesti joko niin, että jalkaudutaan toiseen toimipisteeseen tai tuotetaan palvelu
laajan palvelun pisteessä. Kaikki laajan palvelun pisteet eivät ole palveluvalikoimaltaan samanlaisia, vaan
etäisyydet ja palvelutarpeet määrittävät tarjottavat palvelut.
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Suunnitelma toimipisteittäin vuoteen 2030 mennessä
Toimipiste

Palvelut vuonna 2030

Valtimo

Vastaanotto-, perhe- ja vanhuspalvelujen toimipiste. Muut palvelut
yhteistyössä Nurmeksen kanssa.

Nurmes
Laajan palvelun
toimipiste

Vastaanotto-, perhe- ja vanhuspalvelut, yleislääketieteen hoito-osasto,
kuvantamispalveluja, suun terveydenhuollon toimipiste.
Toimii Valtimon ja osaltaan Juuan tukipisteenä.

Lieksa
Laajan palvelun
toimipiste

Vastaanotto-, perhe- ja vanhuspalvelut, yleislääketieteen hoito-osasto,
kuvantamispalveluja, suun terveydenhuollon toimipiste.

Juuka

Vastaanotto-, perhe- ja vanhuspalvelujen toimipiste, hoitosolu ja suun
terveydenhuollon toimipiste. Muut palvelut yhteistyössä Nurmeksen ja
Kontiolahden kanssa.

Outokumpu
Laajan palvelun
toimipiste

Vastaanotto-, perhe- ja vanhuspalvelujen toimipiste, yleislääketieteen hoitoosasto ja suun terveydenhuollon toimipiste. Ei röntgeniä.
Toimii Polvijärven tukipisteenä.

Liperi
Laajan palvelun
toimipiste

Vastaanotto-, perhe- ja vanhuspalvelut, yleislääketieteen hoito-osasto,
kuvantamispalveluja, suun terveydenhuollon toimipiste.
Toimii Ylämyllyn, Heinäveden ja osittain Polvijärven tukipisteenä.

Viinijärvi

Palvelut tuotetaan Outokummun, Liperin ja Siilaisen toimipisteissä.

Ylämylly

Perhepalvelujen toimipiste, jossa myös laboratorion näytteenotto, muut
palvelut tuotetaan Liperin ja Siilaisen toimipisteissä

Polvijärvi

Vastaanotto-, perhe- ja vanhuspalvelujen toimipiste ja hoitosolu. Muut
palvelut yhteistyössä Outokummun ja Liperin kanssa.

Heinävesi

Vastaanotto-, perhe- ja vanhuspalvelujen toimipiste ja hoitosolu. Muut
palvelut yhteistyössä Liperin kanssa.

Ilomantsi
Laajan palvelun
toimipiste

Vastaanotto-, perhe- ja vanhuspalvelut, yleislääketieteen hoito-osasto,
kuvantamispalveluja, suun terveydenhuollon toimipiste.
Toimii Tuupovaaran tukipisteenä.

Kitee
Laajan palvelun
toimipiste

Vastaanotto-, perhe- ja vanhuspalvelut, yleislääketieteen hoito-osasto,
kuvantamispalveluja, suun terveydenhuollon toimipiste.
Toimii Kesälahden, Rääkkylän ja Tohmajärven tukipisteenä.

Kesälahti

Vastaanotto-, perhe- ja vanhuspalvelujen toimipiste. Muut palvelut
yhteistyössä Kiteen kanssa.

Tohmajärvi

Vastaanotto-, perhe- ja vanhuspalvelujen toimipiste ja hoitosolu. Muut
palvelut yhteistyössä Kiteen kanssa.
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Rääkkylä

Vastaanotto-, perhe- ja vanhuspalvelujen toimipiste ja hoitosolu. Muut
palvelut yhteistyössä Kiteen kanssa.

Kontiolahti
Laajan palvelun
toimipiste

Vastaanotto-, perhe- ja vanhuspalvelujen toimipiste, yleislääketieteen hoitoosasto, suun terveydenhuollon toimipiste. Ei röntgeniä.
Toimii Lehmon, Enon ja osaltaan Juuan tukipisteenä.

Lehmo

Perhepalvelujen toimipiste, jossa myös laboratorion näytteenotto, sairaanhoitajan vastaanotto ja lääkärin etäpalveluja. Muut palvelut tuotetaan
Kontiolahden tai Rantakylän pisteessä.

Eno

Vastaanotto-, perhe- ja vanhuspalvelujen toimipiste ja hoitosolu. Muut
palvelut yhteistyössä Kontiolahden kanssa. Enon vuodeosaston toiminta
jatkuu tarpeeseen sopeutettuna Kontiolahden terveysaseman
valmistumiseen saakka. Enon vuodeosaston lakattua, toimintaa jatketaan
hoitosoluna.

Uimaharju

Palvelut tuotetaan Enon toimipisteessä.

Tuupovaara

Vastaanotto-, perhe- ja vanhuspalvelujen toimipiste. Muut palvelut
yhteistyössä Ilomantsin ja Heinävaaran kanssa.

Kiihtelysvaara

Vastaanotto-, perhe- ja vanhuspalvelujen toimipiste. Muut palvelut
yhteistyössä Niinivaaran kanssa.

Heinävaara

Palvelut tuotetaan Kiihtelysvaaran kirkonkylässä.

Pyhäselkä

Vastaanotto-, perhe- ja vanhuspalvelujen toimipiste. Muut palvelut
yhteistyössä Niinivaaran kanssa. Pyhäselän hammashoitola ja
lastenneuvola säilyvät Palvelutuotantosuunnitelmassa 2030.

Reijola

Perhepalvelujen toimipiste, jossa myös laboratorion näytteenotto. Muut
palvelut tuotetaan Niinivaaran toimipisteessä.

Siilainen
Laajan palvelun
toimipiste

Vastaanotto-, perhe- ja vanhuspalvelut, yleislääketieteen hoito-osasto,
kuvantamispalveluja, suun terveydenhuollon toimipiste.
Toimii osaltaan Ylämyllyn, Polvijärven ja Lehmon tukipisteenä.

Rantakylä
Laajan palvelun
toimipiste

Vastaanotto-, perhe- ja vanhuspalvelut, suun terveydenhuollon toimipiste.
Muut palvelut yhteistyössä Niinivaaran ja Siilaisen kanssa.
Toimii osaltaan Lehmon tukipisteenä.

Niinivaara
Laajan palvelun
toimipiste:

Vastaanotto-, perhe- ja vanhuspalvelut, yleislääketieteen hoito-osasto, suun
terveydenhuollon toimipiste.
Vaatii uutta rakentamista, joka tulee sijoittaa keskussairaalan yhteyteen,
jossa on valmiiksi mm. laboratorio, ympärivuorokautiset kuvantamispalvelut
ja päivystys.
Toimii Pyhäselän, Reijolan ja Heinävaaran sekä Kiihtelysvaaran tukipisteenä.

Siun soten sotekeskus
vuonna 2030
Valtuuston 17.4.2018 tekemien muutosten mukainen

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä
www.siunsote.fi

Lähtökohtia
•
•

Ympäröivä maailma samoin kuin kansalaisten toiminta muuttuu ja toiminnat tulee sopeuttaa niiden
mukaisiksi
Tavoitteena kuvata tavoitetila vuonna 2030, johon edetään asteittain myöhemmin täsmentyvän
aikataulun mukaan

•
•

Yksi sotekeskus, jolla useita toimipisteitä, palveluissa ei ole kuntarajoja
Asiakkaat voivat käyttää mitä toimipistettä tahansa

•
•

Ei suunnitella ensisijaisesti rakennusten vaan väestön tarpeen mukaan
Digitaaliset palvelut lisääntyvät voimakkaasti

•
•
•

Parannetaan toimipisteiden toimintavarmuutta, monipuolisuutta ja laatua
Parannetaan saatavuutta
Pidetään saavutettavuus kohtuullisena
–

95% väestöstä saavuttaa Siun soten toimipisteen henkilöautoyhteydellä 30 minuutissa
www.siunsote.fi

www.siunsote.fi

Nykyiset tk-sairaalat kaksitasoiseksi
•

Sairaalapaikkoja tarvitaan jatkossakin, mutta selvästi vähemmän kuin nyt
–
–

–

Osa asiakkaista (potilasta) on ainakin jonkin pituisia jaksoja niin heikkokuntoisia, että he eivät selviydy
tehostetussakaan palveluasumisessa, mutta eivät tarvitse erikoissairaanhoitoa
Tämä osuus on tulevaisuudessa vähenevä johtuen lääketieteen ja kuntoutuksen menetelmien
kehittymisestä, paremmasta ravitsemustilasta, vähemmän fyysisesti rasittavasta työstä, paremmista
asumisolosuhteista jne.
Maakunnallinen tehostettu kuntoutus tapahtuu Siilaisella, jaksot lyhyitä ja intensiivisiä

•
•

Lyhyet seuranta- tai hoitojaksot: infektiot, lääkehoidot, toimenpiteiden valmistelut tms.
Potilaat hoidetaan jatkossakin mahdollisimman lähellä kotia

•

Laajan palvelun toimipisteissä, joissa on riittävän suuri muu toimintavolyymi (rtg, lääkäripalvelua virkaajan ulkopuolella jne.) tai pitkät etäisyydet, on yleislääketieteen hoito-osasto
–

•

Näissä pisteissä palvelun vaatimukset kasvavat jkv nykyisestä

Keskikokoisissa toimipisteissä, joissa matka ei ole kohtuuton, sisällöllisesti vastaava hoito toteutetaan
paikkakunnan tarvetta vastaavasti palveluasumisyksikön yhteydessä olevassa hoitosolussa
–

Näissä pisteissä tilanne ei olennaisesti muutu nykyisestä
www.siunsote.fi

Uusia toimintamuotoja otetaan käyttöön
• Liikkuvat palvelut (esimerkkejä)
– Suun terveydenhuolto esim koululaistarkastusten osalta
– Kotikuntoutus
– Ensihoito kotiin annettavissa palveluissa

• Digitaaliset palvelut (esimerkkejä)
–
–
–
–

Lääkärin etävastaanotto
Asiantuntijahoitajan, puheterapeutin ym. etävastaanotto
Potilaan monitorointi
Turvapalvelut
www.siunsote.fi

Polvijärvi

Outokumpu

Heinävesi

Viinijärvi

Ylämylly

166 150 167 181 197 199 209 233
149 134 150 161 181 182 192 217
101 107 123 103 153 155 164 189
111 95 111 126 142 144 153 178
39 29 45 76 76 77 87 111
32 17 33 79 63 65 74 99
33 43 59 50 90 92 101 126
52 57 73 54 104 105 115 139
26 11 27 73 57 59 68 93
28 13 29 75 59 61 71 95
23
8 24 70 55 56 66 90
30 58 50 37 48 84 66 99
10 31 18 56 36 53 54 83
0 28 26 47 45 61 68 93
28
0 17 74 47 49 58 83
26 17
0 72 35 35 46 71
47 74 72
0 75 108 93 126
45 47 35 75
0 65 22 54
61 49 35 108 65
0 38 63
68 58 46 93 22 38
0 35
93 83 71 126 54 63 35
0
52 37 53 100 84 39 77 101
39 24 40 87 71 51 82 106
56 41 57 103 88 58 99 123
103 88 104 151 135 90 126 118
72 57 73 120 104 74 115 135
66 51 67 114 98 80 109 134

Liperi

Kesälahti

Kitee

Rääkkylä

Tohmajärvi

Ilomantsi

Pyhäselkä

58 123 136 133 127 142 143 146 197 175
41 106 120 117 107 126 127 130 168 158
103 87 91 65 50 98 99 102 111 111
0 67 81 78 72 87 88 91 124 120
67
0 15 27 40 21 22 25 75 54
81 15
0 28 42
6
9 12 62 41
78 27 28
0 15 35 36 39 46 42
72 40 42 15
0 49 50 53 62 62
87 21
6 35 49
0
6
6 56 35
88 22
9 36 50
6
0
5 59 37
91 25 12 39 53
6
5
0 54 33
124 75 62 46 62 56 59 54
0 26
120 54 41 42 62 35 37 33 26
0
111 39 32 33 52 26 28 23 30 10
95 29 17 43 57 11 13
8 58 31
111 45 33 59 73 27 29 24 50 18
126 76 79 50 54 73 75 70 37 56
142 76 63 90 104 57 59 55 48 36
144 77 65 92 105 59 61 56 84 53
153 87 74 101 115 68 71 66 66 54
178 111 99 126 139 93 95 90 99 83
91 46 32 60 74 30 27 30 82 61
99 33 20 47 61 17 13 17 69 48
89 50 37 64 78 34 30 34 86 65
144 97 84 111 124 81 78 81 134 112
75 66 53 80 94 50 47 50 102 81
50 60 48 74 81 44 41 44 97 76

Reijola

81
58
0
103
87
91
65
50
98
99
102
111
111
101
107
123
103
153
155
164
189
123
110
127
174
143
118

Heinävaara

Kiihtelysvaara

Tuupovaara

Niinivaara

Siilainen

Rantakylä

Uimaharju

23
0
58
41
106
120
117
107
126
127
130
168
158
149
134
150
161
181
182
192
217
141
138
139
185
125
101

Eno

Juuka

0
23
81
58
123
136
133
127
142
143
146
197
175
166
150
167
181
197
199
209
233
158
154
156
194
142
117

Lehmo

Lieksa

Kontiolahti

Nurmes

Välskärintie 1
Porokylänkatu 1
Korpi-Jaakonkatu 21
Aimontie 7
Aputie 1
Kylmäojantie 49
Enontie 52
Harjunraitti 13
Ruoritie 3
Noljakantie 17
Suvikatu 18
Alatie 18
Aprakkatie 2
Heinävaarantie 7
Reijolantie 1
Sähkötie 2
Ylätie 20
Takkunurmentie 9
Kinnulantie 22
Arppeentie 6
Pyhäjärventie 2
Käsämäntie 111
Katajakuja 1
Kauppatie 4
Sairaalantie 4
Sairaalantie 8
Polvijärventie 22

Valtimo

Valtimo
Nurmes
Lieksa
Juuka
Kontiolahti
Lehmo
Eno
Uimaharju
Rantakylä
Siilainen
Niinivaara
Tuupovaara
Kiihtelysvaara
Heinävaara
Reijola
Pyhäselkä
Ilomantsi
Tohmajärvi
Rääkkylä
Kitee
Kesälahti
Liperi
Ylämylly
Viinijärvi
Heinävesi
Outokumpu
Polvijärvi

158
141
123
91
46
32
60
74
30
27
30
82
61
52
37
53
100
84
39
77
101
0
14
19
53
35
41

154 156 194 142 117
138 139 185 125 101
110 127 174 143 118
99 89 144 75 50
33 50 97 66 60
20 37 84 53 48
47 64 111 80 74
61 78 124 94 81
17 34 81 50 44
13 30 78 47 41
17 34 81 50 44
69 86 134 102 97
48 65 112 81 76
39 56 103 72 66
24 41 88 57 51
40 57 104 73 67
87 103 151 120 114
71 88 135 104 98
51 58 90 74 80
82 99 126 115 109
106 123 118 135 134
14 19 53 35 41
0 19 65 35 37
19
0 62 18 39
65 62
0 73 94
35 18 73
0 25
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37 39 94 25
0

Asema

Valtimo
Nurmes
Lieksa
Juuka
Kontiolahti
Lehmo
Eno
Uimaharju
Rantakylä
Siilainen
Niinivaara
Tuupovaara
Kiihtelysvaara
Heinävaara

As.luku
2016

2 245
7 885
11 580
4 938
7 800
7 000
3 506
2 344
16 175
23 266
17 801
2 034
1 438
1 093

As.luku
2030

2 073
6 849
10 465
3 904
8 200
8 400
3 325
1 649
14 461
22 973
24 215
1 629
1 518
1 233

Muutos
%

-8
-13
-10
-21
5
20
-5
-30
-11
-1
36
-20
6
13

Asema

Reijola
Pyhäselkä
Ilomantsi
Tohmajärvi
Rääkkylä
Kitee
Kesälahti
Liperi kk
Ylämylly
Viinijärvi
Heinävesi
Outokumpu
Polvijärvi

As.luku
2016

4 112
3 713
5 237
4 653
2 268
8 950
2 247
3 802
5 957
2 539
3 515
7 091
4 514

As.luku
2030

5 605
4 269
4 349
4 095
2 093
8 883
2 247
3 692
7 007
2 089
2 877
6 300
4 179

Muutos
%

36
15
-17
-12
-8
-1
0
-3
18
-18
-18
-11
-7

Demografinen huoltosuhde
Valtimo

Alle 55

-

Nurmes

55 - 64
Lieksa

65 - 74

Juuka

75 ja yli

Ilomantsi
Polvijärvi
Outokumpu

Demografinen (tai väestöllinen) huoltosuhde ilmaisee,
kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65-vuotta täyttänyttä
on sataa 15 - 64-vuotiasta (työikäistä) kohti. Mitä
enemmän on lapsia ja/tai eläkeikäisiä, sitä korkeampi
huoltosuhteen arvo on.

Eno

Kontiolahti

Joensuu
Liperi

Pyhäselkä

Heinävesi
Rääkkylä

Tohmajärvi

Kitee

Kesälahti

www.siunsote.fi

”Sote-tarve” kokeellinen indeksi
• Arvioinnissa on otettava huomioon etäisyys ja palveltava
asukasmäärä
– Pienikin asukasmäärä asemalla on perusteltu, jos matka on pitkä
– Järkevän raja tulee vastaan molemmissa asioissa jossain kohtaa
– Huoltosuhde otetaan huomioon

• Indeksi = (asukasluku/1000) x etäisyys x (huoltosuhde / 100)
– Arvot välillä 5 – 480, suuri luku = suuri tarve
– Ainoastaan suuntaa antava, ääripäät olennaisia
– Epätieteellinen sormiharjoitus
www.siunsote.fi

“Sote-indeksi” nykyisillä toimipisteillä
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Siun soten
palvelukokonaisuuksien
sisällöt
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä
www.siunsote.fi

Vastaanotto
•

Kaikissa toimipisteissä tarpeen mukaisessa laajuudessa
–
–
–
–
–
–

•

Lääkärin vastaanotto
Hoitajan vastaanotto
Mielenterveys- ja päihdehoitaja
Sosiaaliohjaus/sosiaalityö
Laaja-alainen palveluohjaus yhdessä perhepalveluiden ja ikäihmisten palveluiden kanssa
Laboratorion näytteenotto

Laajan palvelun toimipisteestä käsin tarpeen mukaisessa laajuudessa jalkautuen
–
–
–
–
–

Fysioterapeutin suoravastaanotto
Hoitotarvikejakelu
Apuvälinepalvelu
Vammaispalvelut
Soveltuvat erikoislääkäripalvelut

www.siunsote.fi

Perhepalvelut
•

Kaikissa toimipisteissä tarpeen mukaisessa laajuudessa
–
–
–
–
–

•

Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö
Varhaisen tuen sosiaalityö
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä lastenneuvolapalveluita koulujen tms. yhteydessä
Laaja-alainen palveluohjaus yhdessä vastaanottopalveluiden ja ikäihmisten palveluiden kanssa
Somaattinen avohoito yhdessä vastaanottopalveluiden kanssa

Laajan palvelun toimipisteestä käsin tarpeen mukaisessa laajuudessa jalkautuen
–
–
–
–
–
–
–
–

Lastenneuvola
Äitiysneuvola
Perhesuunnitteluneuvola
Kasvatus- ja perheneuvonta, sis. lasten- ja nuorisopsykiatrian konsultaatiopalvelut
Lastensuojelu
Lasten terapiat
Lasten ja perheiden kuntoutusohjaus
Lastentautien erikoislääkärin konsultaatiopalvelut
www.siunsote.fi

Vanhuspalvelut
•

Kaikissa toimipisteissä tarpeen mukaisessa laajuudessa
–
–
–
–
–

•

Laajan palvelun toimipisteestä käsin tarpeen mukaisessa laajuudessa jalkautuen
–
–
–

•
•

Kotiin annettavat palvelut
Kotisairaanhoito
Kotikuntoutus (monialainen ja/tai kotihoitoa tukeva)
Omaishoidon palvelut
Laaja-alainen palveluohjaus yhdessä perhepalveluiden ja vastaanottopalveluiden kanssa

Muistihoitaja / muistipoliklinikka
Geriatri
Gerontologinen sosiaalityö

Ensihoito tukee kotiin annettavia palveluita
Asumispalvelut lähipalveluna
www.siunsote.fi

Yleislääketieteen hoito-osasto
•
•
•
•

S

Lyhytaikainen osastohoito
Fysioterapia, tk-sairaala
Toimintaterapia, tk- sairaala
Edellyttää nykyistä laajempaa palveluvalikoimaa: esim
kuvantamispalvelut, lääkäripalvelut johonkin aikaan
viikonloppuna

www.siunsote.fi

Hoitosolu

s

• Asumispalveluyksikön yhteydessä alle 10–paikkainen solu, joka
tarjoaa mahdollisuuden lyhyeen hoitojaksoon esim ivantibioottia tms varten
• Toimii hoitopäivähinnoittelulla vuodeosaston tapaan

www.siunsote.fi

Suun terveydenhuollon paketti

H

• Hammaslääkärin vastaanotto
• Suuhygienistin vastaanotto
• Perustason erikoishammaslääkäri
• Koululaisten hammashoito liikkuvalla ratkaisulla, jos suun
terveydenhuollon yksikköä ei ole

www.siunsote.fi

Ehdotus palvelutuotannoksi
vuonna 2030

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä
www.siunsote.fi

Vastaanottopalvelut
Perhepalvelut
s

Vanhuspalvelut

H

R

Röntgen

S

Yleislääketieteen hoito-osasto

s

Hoitosolu

H

Suun terveydenhuolto

R
S

H
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Laajan palvelun toimipiste tukee eri
tavoin muita lähialueen toimipisteitä

www.siunsote.fi

Siun soten sotekeskuksen
palvelut vuonna 2020
Kaikissa kunnissa on sotekeskuksen toimipiste,
joissakin useampi.
Jotkin toimipisteet tuottavat laajemman
palveluvalikoiman ja toimivat muiden toimipisteiden
tukena.
Keskeiset palvelut tuotetaan kaikissa toimipisteissä
paikan päällä tarpeen mukaisessa laajuudessa.
Harvemmin tarvittavat palvelut tuotetaan laajan
palvelun toimipisteestä käsin tarpeen mukaisessa
laajuudessa joko paikan päällä tai laajan palvelun
toimipisteessä.

Siun soten sotekeskuksen
palvelut vuonna 2030
Kaikissa kunnissa on sotekeskuksen toimipiste,
joissakin useampi.
Jotkin toimipisteet tuottavat laajemman
palveluvalikoiman ja toimivat muiden toimipisteiden
tukena.
Keskeiset palvelut tuotetaan kaikissa toimipisteissä
paikan päällä tarpeen mukaisessa laajuudessa.
Harvemmin tarvittavat palvelut tuotetaan laajan
palvelun toimipisteestä käsin tarpeen mukaisessa
laajuudessa joko paikan päällä tai laajan palvelun
toimipisteessä.

H

S R
H

H
R S

Ehdotuksen mukaiset toimipisteet
sekä niiden 15 minuutin (sininen
viiva) ja 30 minuutin (punainen
viiva) saavutettavuusalueet autolla
nopeusrajoituksia noudattaen.

www.siunsote.fi

Kiitos!
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä
www.siunsote.fi

Palvelutuotantosuunnitelman muuttaminen
3254/00.01.02.01/2022
Yhtymähallitus 30.05.2022 § 126
Lisätiedot

Toimialuejohtaja Jarmo Kukkonen
p. 013 330 4535
jarmo.kukkonen@siunsote.fi

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että § 6/17.4.2018 hyväksytystä
Siun soten palvelutuotantosuunnitelmasta poiketaan niin, että
Outokummun soteasemalle rakennetaan röntgen esitetyn vaihtoehto A:n
mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Valtuusto asetti vuosien 2018 – 2020 taloussuunnitelmassa terveys- ja
sairaanhoitopalvelujen yhdeksi painopistealueeksi toimialueen
palvelurakenteen uudistamisen tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Myös
muiden toimialueiden suunnitelmissa on kohtia, jotka liittyvät
palvelurakenteen määrittämisen tarpeeseen. Useimmissa tapauksissa eri
toimialojen toiminta tapahtuu samoilla alueilla ja samoissa tiloissa.
Palveluverkon tarkastelun pohja-aineistona on käytetty kuntayhtymän
teettämää selvitystä sote-kiinteistöjen nykytilasta, jota täydennettiin
väestötiedoilla ja mm. alueellisten ikärakennemuutosten ja
asukaslukukehityksen ennusteilla. Siun soten palvelutuotantosuunnitelma
koskee perusterveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalipalvelujen
toimintoja. Tavoitteena on ollut kuvata tilanne vuonna 2030, jolloin
oletettiin todennäköisesti valtakunnallisen sote-uudistuksen
organisatoristen asioiden olevan sovittu ja edenneen käytännön
toteutukseen.
Tavoitetilaan edettäisiin vaiheittain myöhemmin tarkentuvan aikataulun
puitteissa. Palvelutuotantosuunnitelma perustuu Pohjois-Karjalan
maakunnassa (Heinävesi mukaan lukien) yhteen sote-keskukseen, jolla on
useita toimipisteitä. Palveluissa ei ole kuntarajoja ja asiakkaat voivat
käyttää mitä toimipistettä tahansa. Palvelujen kohdentumista ei
suunnitella rakennusten, vaan väestön tarpeiden mukaan. Suunnitelmassa
ennakoidaan digitaalisten palvelujen ja liikkuvien palvelujen lisääntyvän
osana palvelukokonaisuutta. Ensin mainituista esimerkkejä ovat mm.
lääkärin ja asiantuntijahoitajan etävastaanotot, potilaan monitorointi ja
turvapalvelut. Jälkimmäisistä esimerkkejä ovat esim. kotikuntoutus, suun
terveydenhuolto kouluilla tapahtuvassa tarkastuksessa ja ensihoidon
hyödyntäminen kotiin annettavissa palveluissa.

Eri sote-palvelujen sijoittaminen suunnitelmassa perustuu niiden
saavutettavuuteen ja tässä on huomioitu myös ennakoidut väestö- ja
ikärakennemuutokset. Tavoitteena on, että Pohjois-Karjalassa 95 %
asukkaista saavuttaa jonkin Siun soten toimipisteen viimeistään puolessa
tunnissa henkilöautonopeudella. Sote-asemilla annettava palvelu voidaan
jakaa kolmeen isoon osa-alueeseen: vastaanottopalveluihin,
perhepalveluihin ja vanhuspalveluihin.
Suunnitelma rakentuu ajatukselle, että osa toimipisteistä on ns. laajan
palvelun toimipisteitä, jotka palvelevat harvemmin tarvittavien palvelujen
osalta lähellä sijaitsevia muita toimipisteitä tarpeen mukaisesti joko niin,
että jalkaudutaan toiseen toimipisteeseen tai tuotetaan palvelu laajan
palvelun pisteessä. Tämä palvelutuotantosuunnitelma ei ole maakuntaa
sitova, vaan maakunta tekee omat ratkaisunsa niistä lähtökohdista, jotka
siinä vaiheessa ovat realistisia.
Palvelutuotantosuunnitelmaa käsiteltiin Yhtymähallituksissa § 16
22.02.2018 ja § 32 29.03.2018. Yhtymävaltuusto hyväksyi
palvelutuotantosuunnitelman § 6 17.04.2018. Valmisteluun liittyvän
kuntakierroksen pohjalta palvelutuotantosuunnitelmaan tehtiin
muutoksia, joissa mm. todettiin Outokumpuun jäävän laajan palvelun piste
ja yleislääketieteen hoito-osasto, mutta ei röntgeniä.
Olosuhteet ovat kuitenkin aiemmasta muuttuneet ja hyvinvointialueiden
perustamisen aikataulut lainsäädännön valmistumisen jälkeen
tarkentuneet. Rahoitusvastuu siirtyy kunnilta valtiolle hyvinvointialueiden
perustamisen myötä 2023 alkaen. Outokummun kaupunki on osoittanut
investointihalukkuutensa lähipalveluiden kehittämiseksi ja Outokumpuun
tullaan rakennetaan uusi Sote-asema.
Outokummun sote-aseman toteutuksen varmistamiseksi on hankkeen
edettävä tänä vuonna. Hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 2023
investointeja tulee rajoittamaan valtioneuvoston vahvistama
lainanottovaltuus, ja hyvinvointialueita koskee velvollisuus laatia
investointisuunnitelma ministeriön hyväksyttäväksi. Myös kunnan
sidosyksikköasema muuttuu Siun soten omistajana hyvinvointialueen
myötä. Outokummun sote-aseman suunnittelussa tulee olla huomioituna
tulevan palveluverkon- ja hyvinvointialueen tarpeet, koska investoinnilla
sidotaan taloudellisia voimavaroja pitkäaikaisesti kohteeseen.
Investoinnin seuraavat vaiheet ovat poikkeuslupahakemuksen jättäminen
STM:lle 6/2022 rakennusluvan saamiseksi. Hakemuksessa on tarkoin
määritettävä alueen palvelutuotantotapa-, laajuus ja vaadittavat
tilaratkaisut. Outokummun soteasemaa koskevat keskeiset, rakentamista
koskevat päätökset tullaan tekemään kuntayhtymän aikana ennen
hyvinvointialueelle siirtymistä.
Voimassa olevan palvelutuotantosuunnitelman mukaisesti Outokummussa
tulee säilymään yleislääketieteellinen hoito-osasto Outokummun
soteaseman toimiessa palvelutuotantosuunnitelman määritelmän
mukaisesti laajan palvelun toimipisteenä. Poiketen laajan palvelun

toimipisteen palveluvalikoiman määrittelyistä on Outokummun osalta
päätetty 17.4.2018 luopua Röntgenistä vuoteen 2030 mennessä.
Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialajohtaja on pyytänyt
vastaanottopalveluiden palvelualueelta vaikutusten arviointia eri
ratkaisuvaihtoehdoista koskien röntgenpalveluiden sijoittumista
suunnitteilla olevalle soteasemalle 20.4.2022 mennessä. Vaikutusten
arvioinnissa on pyritty mahdollisimman seikkaperäisesti huomioimaan eri
tekijöitä suhteessa muuttuneeseen tilanteen ja käytettävissä olleeseen
tietoon ajanjaksolla, jolloin palvelutuotantosuunnitelmaa on valmisteltu,
toteutettu ja toisaalta uuden lainsäädännön ja perustettavan
hyvinvointialueen tulevien vastuiden ja velvollisuuksien näkökulmasta.
Vaikutusten arvioinnissa on lähestytty uutta soteasemaan kolmen eri
vaihtoehtoisen toteutustavan kautta, jotka ovat:
Vaihtoehto A – röntgen rakennetaan Outokummun uudelle soteasemalle
Vaihtoehto B – röntgeniä ei rakenneta Outokumun uudelle soteasemalle
Vaihtoehto C – mobiilikuvantamisen yksikkö
Vaikutusten arvioinnin raportti on esitetty kokonaisuudessaan liitteenä
olevassa asiakirjassa..
Vaihtoehto C:ssa, jossa vaihtoehtona kuvataan mobiilin kuvantamisyksikön
perustaminen ja hankintaa, tulisi tehdä laajempaa
palvelutuotantosuunnitelman arviointia, mikä vaatii
palvelutuotantosuunnitelman avaamista kokonaisuudessaan ja tulisi
olemaan osa hyvinvointialueen strategista suunnittelua. Voimassa olevan
palvelutuotantosuunnitelman mukainen vaihtoehto B, röntgeniä ei
rakenneta uuteen Outokummun soteasemaan, on nykytiedon valossa eri
mahdollisuuksia tulevaisuudesta rajaava vaihtoehto. Vaihtoehdolla B
katsotaan olevan ennen kaikkea hoidon laatuun ja palveluihin väestön
kannalta negatiivisia vaikutuksia.
Myöskin tulevan hyvinvointialueen myötä kuljetus- ja
potilassiirtokustannusten myötä arvioidaan myös taloudellisten hyötyjen
jäävän aiempaa alhaisemmaksi, seurauksena voi olla jopa kustannusten
kasvu.
Tarkasteltaessa nykyisiä röntgentutkimusten määriä ja viime vuosien
trendejä, voidaan nähdä vastaavanlainen kuvantamismäärien lasku myös
muissa toimipisteissä, joten ilmiö on alueellinen. Tarkasteltaessa mm.
henkilöstön saatavuuteen ja osaamiseen liittyviä riskejä, ovat ne
tunnistettavissa maakunnallisesti vastaavissa maaseutukuntien palveluissa,
joissa resurssit ovat lähtökohtaisesti rajallisemmat.
Henkilöstövaikutuksiltaan voidaan röntgenpalveluiden nähdä lisäävän
Outokummun soteaseman vetovoivoimaisuutta terveydenhuollon
ammattilaisten tulevaisuuden työpaikkana asianmukaisten tilojen ja
työvälineiden kautta.
Kustannusten näkökulmasta vaihtoehto B ei näyttäydy
tarkoituksenmukaisempana vaihtoehtona ja säästöjä ei näyttäisi syntyvän.

Vaihtoehto A:ssa ratkaisevaa on Outokummun kaupungin
investointihalukkuus rakentamisvaiheessa hyvinvointialueen jatkossa
vastatessa ylläpitokustannuksista. Vaihtoehto C sen sijaan lisäisi selkeästi
hyvinvointialueen investointitarpeita ja näin kustannuksia. Tämä
vaihtoehto vaatisi kuitenkin laajempaa selvitystä kuten aiemmin on jo
todettu.
Yhteenvetona voidaan todeta, että tämän vaikuttavuuden arviointiraportin perusteella näyttäisi vaihtoehto A, Röntgen rakennetaan
Outokummun soteasemalle olevan asiakas-, terveys-, sosiaalisten ja
yhdenvertaisuusvaikutusten perusteella paras vaihtoehto. Ehdotus
poikkeaa voimassa olevasta palvelutuotantosuunnitelmasta. Muutos
nähdään tarpeellisena vaikutusten arvioinnin, eri vaihtoehtojen vertailun
kautta.
Siun sote on pyytänyt kuntayhtymän jäsenkunnilta lausuntoa asiasta.
Lausunnot pyydetiin lähettämään yhtymähallitukselle 24.5.2022 klo 12
mennessä. Lausuntopyynnössä ilmoitettiin, että lausunnon antamatta
jättäminen tulkitaan myönteiseksi kannanotoksi asiassa, ja että
yhtymävaltuusto ei ole sidottu mahdolliseen kuntien kielteiseen kantaan
asiassa.
Jäsenkunnista Lieksan kaupunki on ilmoittanut, että se ei anna asiasta
lausuntoa. Lausuntoja saatiin seuraavasti:
Ilomantsin kunta totesi lausunnossaan seuraavaa:
1. Ilomantsin kunnalla ei ole huomautettavaa röntgenin rakentamiseen ja
röntgenpalvelujen järjestämiseen Outokummun terveysasemalla.
2. hyvinvointialueen on huolehdittava riittävä henkilöstömäärä
röntgenpalveluiden turvaamiseen niillä sote-asemilla, joilla on röntgen.
Röntgenkuvantamisen järjestäminen Outokummun terveysasemalla ei saa
vaarantaa eikä heikentää röntgeniin pääsyä muilla vastaavan palvelun
sote-asemilla.
Liperin kunnan lausunnon mukaan Liperillä ei ole huomautettavaa
esitetystä poikkeamasta palvelutuotantosuunnitelmasta
koskien Outokummun toimipisteen kuvantamisen toimintoja.
Outokummun kaupunki totesi lausunnossaan seuraavaa:
Outokummun kaupunki on valmistelemassa uuden soteaseman
rakentamista hyvinvointialueen tarpeisiin Outokummun kaupungissa.
Tiloja on suunniteltu yhdessä Siun soten henkilöstön kanssa.
Rakennuksesta tulee pohjaratkaisultaan toimiva ja tilat ovat
kustannustehokkaat ja ennen kaikkea henkilöstön kannalta sisäilmaltaan
terveet ja työympäristönä modernit ja viihtyisät.
Outokummun kaupunki on siis valmis kehittämään tulevan
hyvinvointialueen lähipalveluita yhteistyössä nykyisen Siun soten,
lähikuntien ja jatkossa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kanssa.

Outokummun kaupunki näkee kuvantamisen toimintojen (röntgen) olevan
välttämätön hyväksyä Outokummun uuden soteaseman toimintoihin,
koska Outokumpuun jää laajan palvelun piste ja yleislääketieteen hoitoosasto.
Outokummun kaupunki toivoo Siun soten kuntien myönteistä
suhtautumista asiaan, koska yhdessä olemme rakentamassa PohjoisKarjalan hyvinvointialuetta ja haluamme monipuoliset ja lähellä olevat,
toimivat ja laadukkaat sotepalvelut Pohjois-Karjalaan.
Yhtymävaltuusto 14.06.2022 § 26
Päätösehdotus

Yhtymähallitus:
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että § 6/17.4.2018 hyväksytystä
Siun soten palvelutuotantosuunnitelmasta poiketaan niin, että
Outokummun soteasemalle rakennetaan röntgen esitetyn vaihtoehto A:n
mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
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Tämä on ote pöytäkirjasta.

Tiina Joutsenvaara
Pöytäkirjanpitäjä
16.08.2022
Tiedoksiantaminen

Tämä ote on annettu tiedoksi aluehallituksen kokouksessa 29.9.2022.
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausunto hyvinvointialuestrategian
luonnoksesta
84/00.01.02.00/2022
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 16.08.2022 § 37
Lisätiedot

va. Kehittämisjohtaja Heli Aalto, puh. 013 330 7908

Päätösehdotus

va. Kehittämisjohtaja Aalto Heli:
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta kiittää mahdollisuudesta
lausua hyvinvointialuestrategian luonnoksesta ja antaa seuraavan
lausunnon:
Hyvinvointialuestrategian luonnoksessa on huomioitu hyvinvoinnin ja
terveyden sekä turvallisuuden edistäminen sekä ennaltaehkäisy hyvin ja
kattavasti.
Hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja
johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana
hyvinvointialuestrategiaa. Palvelustrategiassa on otettava huomioon
sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet. Lain mukaan
palvelustrategiassa hyvinvointialue päättää järjestämisvastuulleen
kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi
hyvinvointialue asettaa palvelustrategiassa tavoitteet sille, miten sosiaalija terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon
hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen
saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia koskee sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämistä. Lisäksi laaditaan pelastustoimen
palvelutasopäätös ja ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma.
Nyt valmisteltu hyvinvointialuestrategia sisältää palvelustrategian
elementtejä. Tulevaisuuslautakunta esitti kokouksessaan 10.8.2022 , että
palvelutuotantosuunnitelma ja sen päivittäminen kytketään selkeästi
strategiaan. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta yhtyy
tulevaisuuslautakunnan esitykseen.
Tulevaisuuslautakunta on 10.8.2022. kokouksessaan esittänyt strategisiksi
toimenpiteiksi seuraavia:
- palvelutuotantosuunnitelma päivitetään vuoden 2023 aikana.
Palvelutuotantosuunnitelman päivittämisessä huomioidaan, että
hyvinvointialueen palvelutuotanto vastaa alueen väestön palvelutarpeita
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ja on käytettävissä olevien voimavarojen näkökulmasta tasapainossa.
-keskustelu uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan
valmistelusta käynnistetään yhdessä Itä-Suomen yhteistyöalueeseen
kuuluvien hyvinvointialueiden kanssa.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta yhtyy
tulevaisuuslautakunnan näkemyksiin edellä mainituista strategisista
toimenpiteistä ja esittää lisäksi, että:
- asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan liittyvissä kysymyksissä
otetaan huomioon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulma
erityisesti tiedolla johtamisen kannalta
- palvelutuotantosuunnitelman päivityksessä huomioidaan lisäksi
ennaltaehkäisyn mahdollisuudet erityisesti kustannusvaikuttavuuden
näkökulmasta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta evästää strategisten
toimenpiteiden ja mittareiden valmistelua seuraavasti:
- strategisissa toimenpiteissä huomioidaan lainsäädännön muutosten
toteuttamiseksi tarvittavat keskeiset toimenpiteet (kuten hoitotakuun
muutokset, henkilöstömitoitukset, kotihoidon kehittäminen,
vammaispalvelulain uudistus sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen
lainsäädännön uudistukset)
- strategisissa toimenpiteissä huomioidaan hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen kokonaisuutena palvelujen yhteensovittamista eli
integraatiota vahvistamalla
- strategiset toimenpiteet tukevat kustannusten kasvun hillintää pitkällä ja
lyhyellä aikavälillä, jotta turvataan investointimahdollisuudet ja
rahoituksen riittävyys sekä ehkäiseviin palveluihin panostaminen
- ennaltaehkäisyssä sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden
edistämisessä huomioidaan HYTE-kertoimeen vaikuttavat indikaattorit,
jotka vaikuttavat osaltaan sekä hyvinvointialueen että kuntien
rahoitukseen vuodesta 2026 alkaen.
Päätös

Esittelijä täydensi päätösehdotusta seuraavasti: Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen lautakunta esittää, että ensimmäinen arvojen kohta,
Asiakaslähtöisyys, kirjataan muotoon: "Toimintamme on inhimillistä,
arvostavaa ja osallistavaa." Lautakunta esittää, että toinen arvojen kohta,
Vastuullisuus, kirjataan muotoon: "Toimintamme on vastuullista,
vaikuttavaa, luotettavaa ja eettistä niin sisäisesti työntekijöiden kuin
ulkoisesti asiakkaiden/asukkaiden ja sidosryhmien sekä ympäristön
suhteen. Huolehdimme kaikista ja erityisesti niistä, joilla on haasteita
huolehtia omasta hyvinvoinnistaan itse.”
Lautakunta esittää, että Missio kohta kirjataan muotoon: "Hyvää elämää ja
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elämäniloa Pohjois-Karjalassa: tukea, turvaa ja hyvinvointia".
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti yksimielisesti
esittää, että viimeinen strateginen tavoite, ”Kaikessa päätöksenteossa
huomioidaan päätösten vaikutukset lasten ja vammaisten asioihin.",
siirretään keinovalikoimaan. Lautakunta edellyttää, että kaikessa
päätöksenteossa huomioidaan sukupuolivaikutukset sekä vaikutukset
lapsiin, vammaisiin ja ikäihmisiin. Lautakunta esittää, että
vaikutustenarviointi kirjataan strategian toimeenpanosuunnitelmiin tai
vastaaviin asiakirjoihin ja että sen toteutumista seurataan.
Muilta osin lautakunta hyväksyi täydennetyn päätösehdotuksen.
Selostus
Liitteet

Aluehallitus pyytää toimielimiltä lausuntoa
hyvinvointialuestrategialuonnoksesta.
[1]

Aluehallitus 20220621 hvastrategialuonnos
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 37

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Päätöksestä ei hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 141 §:n mukaan saa tehdä
oikaisuvaatimusta tai aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

OTE PÖYTÄKIRJASTA

1

Tämä on ote pöytäkirjasta.

Janne Kastinen
Pöytäkirjanpitäjä
10.08.2022
Tiedoksiantaminen

Tämä ote on annettu tiedoksi aluehallituksen kokouksessa 29.9.2022.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Aluehallitus
Aluehallitus
Aluehallitus
Tulevaisuuslautakunta

OTE PÖYTÄKIRJASTA
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§ 37
§ 76
§ 23
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21.03.2022
28.04.2022
21.06.2022
10.08.2022

Tulevaisuuslautakunnan lausunto hyvinvointialuestrategian luonnoksesta
84/00.01.02.00/2022
Aluehallitus 21.03.2022 § 16
Lisätiedot

Muutosjohtaja Elina Felin, puh. 013 330 9850

Päätösehdotus

va. Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus käy evästyskeskustelun strategiaprosessista ja päättää
käynnistää hyvinvointialuestrategian valmisteluprosessin liitteen
mukaisesti.

Päätös

Hallitus evästi yksimielisesti, että aluehallituksen ja aluevaltuuston
puheenjohtajistot jatkavat työryhmänä strategiaprosessin valmistelua ja,
että aluehallitus pitää strategiaseminaarin ennen valtuuston
strategiaseminaaria.
Hyväksyttiin edellä mainitulla evästyksellä.

Selostus

Hyvinvointialuelain (611/2021) 41 § mukaisesti hyvinvointialueella on
oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan
ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.
Hallintosäännön I osan 2. luvun:
- 10 § mukaan tulevaisuuslautakunnan tehtävänä on osallistua
hyvinvointialuestrategian valmisteluun,
- 15 § mukaan osallisuusvaliokunnan tehtävänä on seurata strategian
valmistelua kansalaisdemokratian toimivuuden ja kansalaisten
osallisuuden näkökulmasta,
- 16-19 §§ mukaan vaikuttamistoimielinten tehtävänä on osaltaan
vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun.
Liitteenä on luonnos hyvinvointialuestrategian valmisteluprosessista.
Prosessin aikana tavoitteena on kattavan yhteisen tilannekuvan luominen,
henkilöstön ja päättäjien laaja osallistaminen prosessissa sekä
sidosryhmien ja asukkaiden osallisuus.
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Aluehallitus 28.04.2022 § 37
Lisätiedot

Muutosjohtaja Elina Felin, puh. 013 330 9850

Päätösehdotus

va. Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus merkitsee tiedoksi strategiaprosessin etenemisen.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että aluehallitus merkitsi tiedoksi
tulevaisuuslautakunnan 26.4.2022 § 6 käsittelemän tilannekuva-aineiston
ja kävi läpi tulevaisuuslautakunnan tekemät nostot swot-analyysista
aluehallitukselle hyvinvointialuestrategian valmistelua varten.

Selostus

Hyvinvointialueen strategiaprosessin valmistelua on jatkettu yhdessä
puheenjohtajiston ja viranhaltijoiden kesken.
Strategiavalmistelu jatkuu aluehallituksen seminaarissa 28.4.,
aluevaltuuston strategiaseminaarissa 17.-18.5. ja aluevaltuuston
strategiapäivässä 15.6.2022. Strategiatyön muutostukena ja fasilitaattorina
toimii Innotiimi-ICG. Tilannekuvaa käsitellään myös toimielimissä.
Tavoitteena on käsitellä ensimmäinen strategialuonnos aluehallituksessa
juhannusviikolla, jonka jälkeen se lähetetään toimielinten, henkilöstön ja
sidosryhmien kommentoitavaksi. Käsittely jatkuu kommenttikierroksen
jälkeen elokuun loppupuolella. Tavoitteena on strategian hyväksyminen
aluevaltuustossa syys-lokakuussa.

Aluehallitus 21.06.2022 § 76
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Aluehallitus hyväksyy liitteenä olevan hyvinvointialuestrategialuonnoksen
jatkovalmistelun pohjaksi.
Aluehallitus päättää käynnistää strategialuonnoksesta lausuntokierroksen,
joka kestää 15.8.2022 saakka. Lausuntoja pyydetään sidosryhmiltä ja
hyvinvointialueen toimielimiltä. Asukkaille ja henkilöstölle avataan
kohdennetut kyselyt.
Päätös

Va. hyvinvointialuejohtaja täydensi päätösesitystään siten, että strategisiin
tavoitteisiin lisätään, että kaikessa päätöksenteossa huomioidaan
päätösten vaikutukset lasten ja vammaisten asioihin.
Hyväksyttiin täydennetty päätösesitys.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Merja Mäkisalo-Ropponen poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kl 14.55.

Selostus

Valmistelu
Aluehallitus käynnisti hyvinvointialuestrategian valmisteluprosessin
21.3.2022. Strategiavalmistelu jatkui aluehallituksen seminaarissa
28.4.2022 ja aluevaltuuston strategiaseminaarissa 17.-18.5.2022.
Aluevaltuuston seminaarissa valmisteltiin strategian peruselementtejä.
Valtuuston tuottaman materiaalin jatkotyöstäminen ennen seuraavaa
valtuustoseminaaria tapahtui viidessä työryhmässä, joita ovat 1) Arvot, 2)
Missio, 3) Visio, 4) Strategiset tavoitteet, 5) Palvelulupaus. Jokaisessa
työryhmässä on aluevaltuutettu puheenjohtajana, jäseninä
aluevaltuutettuja ja henkilöstön edustaja sekä viranhaltija
kokoonkutsujana.
Työryhmien edustajat esittelivät työryhmiensä työn tuotoksia
lautakunnissa, vaikuttamistoimielimissä ja henkilöstöryhmässä 31.59.6.2022 välillä ja toimielimet antoivat evästyksiä valmisteluun. Tämän
jälkeen työryhmät käsittelivät evästyksiä.
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Henkilöstön edustajat osallistuivat strategiatyöryhmien työskentelyyn sekä
valtuuston strategiaseminaareihin.
Siun soten henkilöstölle pidettiin 3.6.2022 henkilöstöinfo, jossa
työryhmien edustajat esittelivät ensimmäisiä versioita strategian sisällöiksi
ja henkilöstölle avattiin mahdollisuus kommentoida sisältöjä kyselyn
kautta. Henkilöstökyselyyn saatiin yli 500 vastausta. Lisäksi 3.6 järjestettiin
esihenkilöinfo, jossa jaettiin esimiehille tukimateriaalia strategiaprosessin
työyhteisökäsittelyä varten.
Aluevaltuusto jatkoi työryhmien työn tulosten käsittelyä
strategiaseminaarissa 15.6.2022. Aluevaltuusto käsitteli seminaarissa myös
henkilöstökyselyn tuloksista tehtyä koostetta.
Liitteenä on aluevaltuuston strategiaseminaarin työskentelyn tuloksista
koottu strategialuonnos.
Jatkokäsittely
Aluehallitus käsittelee strategialuonnoksen ja lähettää sen toimielinten,
henkilöstön ja sidosryhmien kommentoitavaksi 15.8.2022 saakka.
Luonnoksen hyväksymisen jälkeen käynnistetään valmistelu strategiaan
sisällytettävistä strategisista toimenpiteistä strategian toteuttamiseksi.
Strategian visuaalisen ulkoasun valmistelu käynnistetään, kun luonnos
sisällöistä on hyväksytty.
Strategian käsittely jatkuu aluehallituksessa kommenttikierroksen jälkeen
elokuun loppupuolella. Tavoitteena on strategian hyväksyminen
aluevaltuustossa syys-lokakuussa.
Henkiöstön ja asukkaiden osallisuus valmistelussa
Henkilöstölle jaetaan koko prosessin ajan tietoa strategian etenemisestä,
vaikuttamisen paikoista sekä omasta roolista strategiavalmistelussa.
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue tuottaa strategiaan liittyen videoita ja
tiedotteita, järjestää henkilöstöinfoja ja kannustaa käsittelemään strategiaaihetta jokaisessa työyhteisössä esihenkilöiden johdolla.
Hyvinvointialueen strategian valmisteluun on nimetty erillinen työryhmä,
jonka tehtävänä on valmistella ja toimeenpanna henkilöstön ja
hyvinvointialueen asukkaiden osallisuus- ja viestintäsuunnitelma.
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Suunnitelmia on käsitelty henkilöstön edustajien kanssa
henkilöstöryhmässä 6.6.2022.
Henkilöstöjaosto käsitteli henkilöstön osallisuutta strategiaprosessissa
kokouksessaan 16.6. Osallisuusvaliokunta käsittelee asukasosallisuutta
strategiaprosessissa kokouksessaan 21.6.

Tulevaisuuslautakunta 10.08.2022 § 23
Lisätiedot

Muutosjohtaja Elina Felin, puh. 013 330 9850

Päätösehdotus

Muutosjohtaja Felin Elina:
Tulevaisuuslautakunta kiittää mahdollisuudesta lausua
hyvinvointialuestrategian luonnoksesta ja antaa seuraavan lausunnon:
Aluevaltuuston ja aluehallituksen laajalla yhteistyöllä valmistelema
hyvinvointialuestrategia on eheä kokonaisuus, jossa korostuu toiminnan
vaikuttavuus.
Hyvinvointialuestrategian lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämislain (612/2021) mukaan hyvinvointialueen on laadittava
taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa.
Palvelustrategiassa on otettava huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon
valtakunnalliset tavoitteet. Lain mukaan palvelustrategiassa
hyvinvointialue päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja
terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi hyvinvointialue
asettaa palvelustrategiassa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon
hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen
saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia koskee sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämistä. Lisäksi laaditaan pelastustoimen
palvelutasopäätös ja ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma.
Nyt valmisteltu hyvinvointialuestrategia sisältää palvelustrategian
elementtejä. Tulevaisuuslautakunta esittää, että
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palvelutuotantosuunnitelma ja sen päivittäminen kytketään selkeästi
strategiaan.
Seuraavassa vaiheessa valmisteltavat strategiset toimenpiteet ovat
olennainen osa hyvinvointialuestrategiaa. On tärkeää, että ne tuovat
strategiaa askeleen lähemmäs konkretiaa, huomioivat valtakunnalliset
pitkän aikavälin tavoitteet ja suuntaavat rajallisten resurssien allokointia
realistisesti ja valtuuston tahtotilan mukaisesti.
Tulevaisuuslautakunta esittää strategisiksi toimenpiteiksi seuraavia:
Palvelutuotantosuunnitelma päivitetään vuoden 2023 aikana.
Palvelutuotantosuunnitelman päivittämisessä huomioidaan, että
hyvinvointialueen palvelutuotanto vastaa alueen väestön palvelutarpeita
ja on käytettävissä olevien voimavarojen näkökulmasta tasapainossa.
Käynnistetään keskustelu uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän
hankinnan valmistelusta yhdessä Itä-Suomen yhteistyöalueeseen
kuuluvien hyvinvointialueiden kanssa.
Tulevaisuuslautakunta evästää seuraavasti strategisten toimenpiteiden ja
mittareiden valmistelua:
Strategisissa toimenpiteissä huomioidaan lainsäädännön muutosten
toteuttamiseksi tarvittavat strategiset toimenpiteet (kuten hoitotakuun
muutokset, henkilöstömitoitukset, kotihoidon kehittäminen,
vammaispalvelulain uudistus sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen
lainsäädännön uudistukset)
Strategisissa toimenpiteissä keskiössä on palvelujen
yhteensovittaminen eli integraatio
Strategiset toimenpiteet tukevat kustannusten kasvun hillintää
pitkällä ja lyhyellä aikavälillä, jotta turvataan investointimahdollisuudet ja
rahoituksen riittävyys
Strategisiin toimenpiteisiin sisällytetään toimia henkilöstön veto- ja
pitovoiman parantamiseksi. Niiden lisäksi henkilöstövajeen osalta
suunnitellaan tarvittavat strategiset toimenpiteet, kuten palvelurakenteen
ja toimintamallien muutokset, strategiset palvelujen ostot, kansainvälinen
rekrytointi.
- Hyvinvointialueelle ei tässä vaiheessa valmistella erillistä digistrategiaasiakirjaa, vaan digitalisaatio nivotaan osaksi hyvinvointialuestrategiaa ja
huomioidaan poikkileikkaavana teemana kaikessa toiminnassa.
Digitalisaation nykyistä parempi hyödyntäminen on välttämätöntä
palvelujen saatavuuden ja oikea-aikaisuuden parantamiseksi sekä
toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi haastavassa
henkilöstön saatavuuden tilanteessa. Tämän toteuttamiseksi laaditaan
toimeenpanosuunnitelma.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Aluehallitus
Aluehallitus
Aluehallitus
Tulevaisuuslautakunta

OTE PÖYTÄKIRJASTA

§ 16
§ 37
§ 76
§ 23

8

21.03.2022
28.04.2022
21.06.2022
10.08.2022

Strategiset mittarit valitaan pääsääntöisesti valtakunnallisista
vähimmäistietosisällön mittareista, jolloin omaa suoriutumista voidaan
verrata muihin alueisiin. Näiden lisäksi muita mittareita voivat olla esim.
vuosikate ja lakisääteisten muutosten toteuttamista seuraavat mittarit.
Ennaltaehkäisyssä sekä terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden
edistämisessä huomioidaan HYTE-kertoimeen vaikuttavat indikaattorit,
jotka vaikuttavat osaltaan sekä hyvinvointialueen että kuntien
rahoitukseen vuodesta 2026 alkaen.
Mission osalta tulevaisuuslautakunta ehdottaa sanajärjestystä
muutettavaksi seuraavaksi:
Hyvää elämää ja elämäniloa Pohjois-Karjalassa: tukea, turvaa ja
hyvinvointia.
Strategiaan tulee sisällyttää strategian toteutumisen seuranta ja
raportointi aluevaltuustolle esim. valtuustokauden puolivälissä ja
strategiakauden päättyessä.
Päätös

Esittelijä täydensi päätösehdotusta seuraavasti:
Tulevaisuuslautakunta esittää, että viimeinen strateginen tavoite
vaikutusten arvioinnista kirjataan muotoon: ”Strategisten päätösten osalta
teemme päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin.” Päätösten vaikutusten
ennakkoarviointi (EVA) on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa
oleva päätös vaikuttaisi erilaisten ihmisryhmien elämään.
Tulevaisuuslautakunta päätti yksimielisesti esittää arvoista
asiakaslähtöisyyden kohdalta poistettavaksi lauseen: ”Olemme asiakkaita
varten.”
Muilta osin tulevaisuuslautakunta hyväksyi täydennetyn
päätösehdotuksen.

Selostus
Liitteet

Aluehallitus pyytää Tulevaisuuslautakunnalta lausuntoa
hyvinvointialuestrategian luonnoksesta.
[1]

Hyvinvointialuestrategialuonnos 21.6.2022 aluehallitus
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 23

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Päätöksestä ei hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 141 §:n mukaan saa tehdä
oikaisuvaatimusta tai aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

OTE PÖYTÄKIRJASTA

1

Tämä on ote pöytäkirjasta.

Esko Hätinen
Pöytäkirjanpitäjä
17.08.2022
Tiedoksiantaminen

Tämä ote on annettu tiedoksi aluehallituksen kokouksessa 29.9.2022.
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Turvallisuuden ja varautumisen lautakunnan lausunto hyvinvointialuestrategian luonnoksesta
84/00.01.02.00/2022
Aluehallitus 21.03.2022 § 16
Lisätiedot

Muutosjohtaja Elina Felin, puh. 013 330 9850

Päätösehdotus

va. Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus käy evästyskeskustelun strategiaprosessista ja päättää
käynnistää hyvinvointialuestrategian valmisteluprosessin liitteen
mukaisesti.

Päätös

Hallitus evästi yksimielisesti, että aluehallituksen ja aluevaltuuston
puheenjohtajistot jatkavat työryhmänä strategiaprosessin valmistelua ja,
että aluehallitus pitää strategiaseminaarin ennen valtuuston
strategiaseminaaria.
Hyväksyttiin edellä mainitulla evästyksellä.

Selostus

Hyvinvointialuelain (611/2021) 41 § mukaisesti hyvinvointialueella on
oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan
ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.
Hallintosäännön I osan 2. luvun:
- 10 § mukaan tulevaisuuslautakunnan tehtävänä on osallistua
hyvinvointialuestrategian valmisteluun,
- 15 § mukaan osallisuusvaliokunnan tehtävänä on seurata strategian
valmistelua kansalaisdemokratian toimivuuden ja kansalaisten
osallisuuden näkökulmasta,
- 16-19 §§ mukaan vaikuttamistoimielinten tehtävänä on osaltaan
vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun.
Liitteenä on luonnos hyvinvointialuestrategian valmisteluprosessista.
Prosessin aikana tavoitteena on kattavan yhteisen tilannekuvan luominen,
henkilöstön ja päättäjien laaja osallistaminen prosessissa sekä
sidosryhmien ja asukkaiden osallisuus.
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Aluehallitus 28.04.2022 § 37
Lisätiedot

Muutosjohtaja Elina Felin, puh. 013 330 9850

Päätösehdotus

va. Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus merkitsee tiedoksi strategiaprosessin etenemisen.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että aluehallitus merkitsi tiedoksi
tulevaisuuslautakunnan 26.4.2022 § 6 käsittelemän tilannekuva-aineiston
ja kävi läpi tulevaisuuslautakunnan tekemät nostot swot-analyysista
aluehallitukselle hyvinvointialuestrategian valmistelua varten.

Selostus

Hyvinvointialueen strategiaprosessin valmistelua on jatkettu yhdessä
puheenjohtajiston ja viranhaltijoiden kesken.
Strategiavalmistelu jatkuu aluehallituksen seminaarissa 28.4.,
aluevaltuuston strategiaseminaarissa 17.-18.5. ja aluevaltuuston
strategiapäivässä 15.6.2022. Strategiatyön muutostukena ja fasilitaattorina
toimii Innotiimi-ICG. Tilannekuvaa käsitellään myös toimielimissä.
Tavoitteena on käsitellä ensimmäinen strategialuonnos aluehallituksessa
juhannusviikolla, jonka jälkeen se lähetetään toimielinten, henkilöstön ja
sidosryhmien kommentoitavaksi. Käsittely jatkuu kommenttikierroksen
jälkeen elokuun loppupuolella. Tavoitteena on strategian hyväksyminen
aluevaltuustossa syys-lokakuussa.

Aluehallitus 21.06.2022 § 76
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Muutosjohtaja Elina Felin, puh. 013 330 9850
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va. Hyvinvointialuejohtaja Pirskanen Ilkka:
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Aluehallitus hyväksyy liitteenä olevan hyvinvointialuestrategialuonnoksen
jatkovalmistelun pohjaksi.
Aluehallitus päättää käynnistää strategialuonnoksesta lausuntokierroksen,
joka kestää 15.8.2022 saakka. Lausuntoja pyydetään sidosryhmiltä ja
hyvinvointialueen toimielimiltä. Asukkaille ja henkilöstölle avataan
kohdennetut kyselyt.
Päätös

Va. hyvinvointialuejohtaja täydensi päätösesitystään siten, että strategisiin
tavoitteisiin lisätään, että kaikessa päätöksenteossa huomioidaan
päätösten vaikutukset lasten ja vammaisten asioihin.
Hyväksyttiin täydennetty päätösesitys.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Merja Mäkisalo-Ropponen poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kl 14.55.

Selostus

Valmistelu
Aluehallitus käynnisti hyvinvointialuestrategian valmisteluprosessin
21.3.2022. Strategiavalmistelu jatkui aluehallituksen seminaarissa
28.4.2022 ja aluevaltuuston strategiaseminaarissa 17.-18.5.2022.
Aluevaltuuston seminaarissa valmisteltiin strategian peruselementtejä.
Valtuuston tuottaman materiaalin jatkotyöstäminen ennen seuraavaa
valtuustoseminaaria tapahtui viidessä työryhmässä, joita ovat 1) Arvot, 2)
Missio, 3) Visio, 4) Strategiset tavoitteet, 5) Palvelulupaus. Jokaisessa
työryhmässä on aluevaltuutettu puheenjohtajana, jäseninä
aluevaltuutettuja ja henkilöstön edustaja sekä viranhaltija
kokoonkutsujana.
Työryhmien edustajat esittelivät työryhmiensä työn tuotoksia
lautakunnissa, vaikuttamistoimielimissä ja henkilöstöryhmässä 31.59.6.2022 välillä ja toimielimet antoivat evästyksiä valmisteluun. Tämän
jälkeen työryhmät käsittelivät evästyksiä.
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Henkilöstön edustajat osallistuivat strategiatyöryhmien työskentelyyn sekä
valtuuston strategiaseminaareihin.
Siun soten henkilöstölle pidettiin 3.6.2022 henkilöstöinfo, jossa
työryhmien edustajat esittelivät ensimmäisiä versioita strategian sisällöiksi
ja henkilöstölle avattiin mahdollisuus kommentoida sisältöjä kyselyn
kautta. Henkilöstökyselyyn saatiin yli 500 vastausta. Lisäksi 3.6 järjestettiin
esihenkilöinfo, jossa jaettiin esimiehille tukimateriaalia strategiaprosessin
työyhteisökäsittelyä varten.
Aluevaltuusto jatkoi työryhmien työn tulosten käsittelyä
strategiaseminaarissa 15.6.2022. Aluevaltuusto käsitteli seminaarissa myös
henkilöstökyselyn tuloksista tehtyä koostetta.
Liitteenä on aluevaltuuston strategiaseminaarin työskentelyn tuloksista
koottu strategialuonnos.
Jatkokäsittely
Aluehallitus käsittelee strategialuonnoksen ja lähettää sen toimielinten,
henkilöstön ja sidosryhmien kommentoitavaksi 15.8.2022 saakka.
Luonnoksen hyväksymisen jälkeen käynnistetään valmistelu strategiaan
sisällytettävistä strategisista toimenpiteistä strategian toteuttamiseksi.
Strategian visuaalisen ulkoasun valmistelu käynnistetään, kun luonnos
sisällöistä on hyväksytty.
Strategian käsittely jatkuu aluehallituksessa kommenttikierroksen jälkeen
elokuun loppupuolella. Tavoitteena on strategian hyväksyminen
aluevaltuustossa syys-lokakuussa.
Henkiöstön ja asukkaiden osallisuus valmistelussa
Henkilöstölle jaetaan koko prosessin ajan tietoa strategian etenemisestä,
vaikuttamisen paikoista sekä omasta roolista strategiavalmistelussa.
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue tuottaa strategiaan liittyen videoita ja
tiedotteita, järjestää henkilöstöinfoja ja kannustaa käsittelemään strategiaaihetta jokaisessa työyhteisössä esihenkilöiden johdolla.
Hyvinvointialueen strategian valmisteluun on nimetty erillinen työryhmä,
jonka tehtävänä on valmistella ja toimeenpanna henkilöstön ja
hyvinvointialueen asukkaiden osallisuus- ja viestintäsuunnitelma.
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Suunnitelmia on käsitelty henkilöstön edustajien kanssa
henkilöstöryhmässä 6.6.2022.
Henkilöstöjaosto käsitteli henkilöstön osallisuutta strategiaprosessissa
kokouksessaan 16.6. Osallisuusvaliokunta käsittelee asukasosallisuutta
strategiaprosessissa kokouksessaan 21.6.

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta 17.08.2022 § 27
Lisätiedot

vs. va. pelastusjohtaja Pulkkinen Ville-Petteri, puh. 013 330 4516

Päätösehdotus

vs.va. Pelastusjohtaja: Pulkkinen Ville-Petteri
Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta antaa aluehallitukselle
selostuksen mukaisen lausunnon hyvinvointialueen strategian
luonnokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta kiittää mahdollisuudesta lausua
hyvinvointialuestrategian luonnoksesta ja antaa seuraavan lausunnon:
Aluevaltuuston ja aluehallituksen laajalla yhteistyöllä valmistelema
hyvinvointialuestrategia on eheä kokonaisuus, jossa korostuu toiminnan
vaikuttavuus.
Hyvinvointialuestrategian lisäksi laki pelastustoimen järjestämisestä
(613/2021) mukaan hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa
suunnittelua ja johtamista varten pelastustoimen palvelutasopäätös osana
palvelustrategiaa. Palvelutasopäätöksessä on otettava huomioon kansallisesti
merkittävät riskit, selvitettävä alueella esiintyvät uhat ja arvioitava niistä
aiheutuvat riskit sekä määritellä toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat,
tuotettavat palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava
huomioon valtioneuvoston vahvistamat valtakunnalliset strategiset tavoitteet.
Hyvinvointialue asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiassa
tavoitteet sille, miten ensihoitopalvelut toteutetaan ottaen huomioon
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hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen
saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus. Sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelustrategia koskee sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämistä.
Nyt valmisteltu hyvinvointialuestrategia sisältää palvelustrategian
elementtejä. Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta esittää, että
pelastustoimen palvelutasopäätös ja sen päivittäminen kytketään selkeästi
strategiaan. Seuraavassa vaiheessa valmisteltavat pelastustoimen ja
ensihoitopalveluiden palvelutasopäätöksien strategiset toimenpiteet ovat
olennainen osa palvelustrategiaa. On tärkeää, että ne tuovat strategiaa
askeleen lähemmäs konkretiaa, huomioivat valtakunnalliset pitkän aikavälin
tavoitteet ja suuntaavat rajallisten resurssien allokointia realistisesti ja
valtuuston tahtotilan mukaisesti.
Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta esittää strategisiksi toimenpiteiksi
seuraavia:




Pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden palvelutasopäätökset
uusitaan vuoden 2023 aikana. Päivitystyössä huomioidaan, että
pelastuslaitoksen palvelutuotanto vastaa lainsäädännön edellyttämää
tasoa, alueen väestön palvelutarpeita ja on käytettävissä olevien
voimavarojen näkökulmasta tasapainossa.
Käynnistetään keskustelu Saimaan altaan syväväylän öljyvahinkojen
torjunnan järjestämisestä Itä-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvien
hyvinvointialueiden pelastuslaitosten kanssa.

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta evästää seuraavasti strategisten
toimenpiteiden ja mittareiden valmistelua:






Strategisissa toimenpiteissä huomioidaan lainsäädännön ja
oikeudenkäytäntöjen muutoksista aiheutavat palvelutuotannon
uudelleen järjestelyt (kuten varallaolojärjestelmän purkaminen,
yhteistoiminta-alueen pelastuslaitosten välisen tehtäväjakojen
muutokset).
Strategisissa toimenpiteissä keskiössä on myös palvelutuotannon
yhteensovittaminen eli integraatio.
Strategiset toimenpiteet tukevat kustannusten kasvun hillintää
pitkällä ja lyhyellä aikavälillä, jotta turvataan
investointimahdollisuudet ja rahoituksen riittävyys.
Strategisiin toimenpiteisiin sisällytetään toimia henkilöstön veto- ja
pitovoiman parantamiseksi. Niiden lisäksi henkilöstövajeen osalta
suunnitellaan tarvittavat strategiset toimenpiteet, kuten
palvelurakenteen ja toimintamallien muutokset.
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Strategiset mittarit valitaan pääsääntöisesti valtakunnallisista
vähimmäistietosisällön mittareista, jolloin omaa suoriutumista voidaan verrata
muihin alueisiin. Näiden lisäksi muita mittareita voivat olla esim. vuosikate ja
lakisääteisten muutosten toteuttamista seuraavat mittarit.
Mission osalta turvallisuuden ja varautumisen lautakunta ehdottaa
sanajärjestystä muutettavaksi seuraavaksi: Hyvää elämää ja elämäniloa
Pohjois-Karjalassa: tukea, turvaa ja hyvinvointia.
Strategiaan tulee sisällyttää strategian toteutumisen seuranta ja raportointi
aluevaltuustolle esim. valtuustokauden puolivälissä ja strategiakauden
päättyessä.
Liitteet
[1] Hyvinvointialuestrategialuonnos
21.6.2022 aluehallitus
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 27

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Päätöksestä ei hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 141 §:n mukaan saa tehdä
oikaisuvaatimusta tai aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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OTE PÖYTÄKIRJASTA

1

Tämä on ote pöytäkirjasta.

Eeva-Maria Varpenius
Pöytäkirjanpitäjä
18.08.2022
Tiedoksiantaminen

Tämä ote on annettu tiedoksi aluehallituksen kokouksessa 29.9.2022.
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Henkilöstöjaoston lausunto hyvinvointialuestrategian luonnoksesta
84/00.01.02.00/2022
Aluehallitus 21.03.2022 § 16
Lisätiedot

Muutosjohtaja Elina Felin, puh. 013 330 9850

Päätösehdotus

va. Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus käy evästyskeskustelun strategiaprosessista ja päättää
käynnistää hyvinvointialuestrategian valmisteluprosessin liitteen
mukaisesti.

Päätös

Hallitus evästi yksimielisesti, että aluehallituksen ja aluevaltuuston
puheenjohtajistot jatkavat työryhmänä strategiaprosessin valmistelua ja,
että aluehallitus pitää strategiaseminaarin ennen valtuuston
strategiaseminaaria.
Hyväksyttiin edellä mainitulla evästyksellä.

Selostus

Hyvinvointialuelain (611/2021) 41 § mukaisesti hyvinvointialueella on
oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan
ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.
Hallintosäännön I osan 2. luvun:
- 10 § mukaan tulevaisuuslautakunnan tehtävänä on osallistua
hyvinvointialuestrategian valmisteluun,
- 15 § mukaan osallisuusvaliokunnan tehtävänä on seurata strategian
valmistelua kansalaisdemokratian toimivuuden ja kansalaisten
osallisuuden näkökulmasta,
- 16-19 §§ mukaan vaikuttamistoimielinten tehtävänä on osaltaan
vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun.
Liitteenä on luonnos hyvinvointialuestrategian valmisteluprosessista.
Prosessin aikana tavoitteena on kattavan yhteisen tilannekuvan luominen,
henkilöstön ja päättäjien laaja osallistaminen prosessissa sekä
sidosryhmien ja asukkaiden osallisuus.
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Aluehallitus 28.04.2022 § 37
Lisätiedot

Muutosjohtaja Elina Felin, puh. 013 330 9850

Päätösehdotus

va. Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus merkitsee tiedoksi strategiaprosessin etenemisen.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että aluehallitus merkitsi tiedoksi
tulevaisuuslautakunnan 26.4.2022 § 6 käsittelemän tilannekuva-aineiston
ja kävi läpi tulevaisuuslautakunnan tekemät nostot swot-analyysista
aluehallitukselle hyvinvointialuestrategian valmistelua varten.

Selostus

Hyvinvointialueen strategiaprosessin valmistelua on jatkettu yhdessä
puheenjohtajiston ja viranhaltijoiden kesken.
Strategiavalmistelu jatkuu aluehallituksen seminaarissa 28.4.,
aluevaltuuston strategiaseminaarissa 17.-18.5. ja aluevaltuuston
strategiapäivässä 15.6.2022. Strategiatyön muutostukena ja fasilitaattorina
toimii Innotiimi-ICG. Tilannekuvaa käsitellään myös toimielimissä.
Tavoitteena on käsitellä ensimmäinen strategialuonnos aluehallituksessa
juhannusviikolla, jonka jälkeen se lähetetään toimielinten, henkilöstön ja
sidosryhmien kommentoitavaksi. Käsittely jatkuu kommenttikierroksen
jälkeen elokuun loppupuolella. Tavoitteena on strategian hyväksyminen
aluevaltuustossa syys-lokakuussa.

Aluehallitus 21.06.2022 § 76
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Muutosjohtaja Elina Felin, puh. 013 330 9850
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Aluehallitus hyväksyy liitteenä olevan hyvinvointialuestrategialuonnoksen
jatkovalmistelun pohjaksi.
Aluehallitus päättää käynnistää strategialuonnoksesta lausuntokierroksen,
joka kestää 15.8.2022 saakka. Lausuntoja pyydetään sidosryhmiltä ja
hyvinvointialueen toimielimiltä. Asukkaille ja henkilöstölle avataan
kohdennetut kyselyt.
Päätös

Va. hyvinvointialuejohtaja täydensi päätösesitystään siten, että strategisiin
tavoitteisiin lisätään, että kaikessa päätöksenteossa huomioidaan
päätösten vaikutukset lasten ja vammaisten asioihin.
Hyväksyttiin täydennetty päätösesitys.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Merja Mäkisalo-Ropponen poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kl 14.55.

Selostus

Valmistelu
Aluehallitus käynnisti hyvinvointialuestrategian valmisteluprosessin
21.3.2022. Strategiavalmistelu jatkui aluehallituksen seminaarissa
28.4.2022 ja aluevaltuuston strategiaseminaarissa 17.-18.5.2022.
Aluevaltuuston seminaarissa valmisteltiin strategian peruselementtejä.
Valtuuston tuottaman materiaalin jatkotyöstäminen ennen seuraavaa
valtuustoseminaaria tapahtui viidessä työryhmässä, joita ovat 1) Arvot, 2)
Missio, 3) Visio, 4) Strategiset tavoitteet, 5) Palvelulupaus. Jokaisessa
työryhmässä on aluevaltuutettu puheenjohtajana, jäseninä
aluevaltuutettuja ja henkilöstön edustaja sekä viranhaltija
kokoonkutsujana.
Työryhmien edustajat esittelivät työryhmiensä työn tuotoksia
lautakunnissa, vaikuttamistoimielimissä ja henkilöstöryhmässä 31.59.6.2022 välillä ja toimielimet antoivat evästyksiä valmisteluun. Tämän
jälkeen työryhmät käsittelivät evästyksiä.
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Henkilöstön edustajat osallistuivat strategiatyöryhmien työskentelyyn sekä
valtuuston strategiaseminaareihin.
Siun soten henkilöstölle pidettiin 3.6.2022 henkilöstöinfo, jossa
työryhmien edustajat esittelivät ensimmäisiä versioita strategian sisällöiksi
ja henkilöstölle avattiin mahdollisuus kommentoida sisältöjä kyselyn
kautta. Henkilöstökyselyyn saatiin yli 500 vastausta. Lisäksi 3.6 järjestettiin
esihenkilöinfo, jossa jaettiin esimiehille tukimateriaalia strategiaprosessin
työyhteisökäsittelyä varten.
Aluevaltuusto jatkoi työryhmien työn tulosten käsittelyä
strategiaseminaarissa 15.6.2022. Aluevaltuusto käsitteli seminaarissa myös
henkilöstökyselyn tuloksista tehtyä koostetta.
Liitteenä on aluevaltuuston strategiaseminaarin työskentelyn tuloksista
koottu strategialuonnos.
Jatkokäsittely
Aluehallitus käsittelee strategialuonnoksen ja lähettää sen toimielinten,
henkilöstön ja sidosryhmien kommentoitavaksi 15.8.2022 saakka.
Luonnoksen hyväksymisen jälkeen käynnistetään valmistelu strategiaan
sisällytettävistä strategisista toimenpiteistä strategian toteuttamiseksi.
Strategian visuaalisen ulkoasun valmistelu käynnistetään, kun luonnos
sisällöistä on hyväksytty.
Strategian käsittely jatkuu aluehallituksessa kommenttikierroksen jälkeen
elokuun loppupuolella. Tavoitteena on strategian hyväksyminen
aluevaltuustossa syys-lokakuussa.
Henkiöstön ja asukkaiden osallisuus valmistelussa
Henkilöstölle jaetaan koko prosessin ajan tietoa strategian etenemisestä,
vaikuttamisen paikoista sekä omasta roolista strategiavalmistelussa.
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue tuottaa strategiaan liittyen videoita ja
tiedotteita, järjestää henkilöstöinfoja ja kannustaa käsittelemään strategiaaihetta jokaisessa työyhteisössä esihenkilöiden johdolla.
Hyvinvointialueen strategian valmisteluun on nimetty erillinen työryhmä,
jonka tehtävänä on valmistella ja toimeenpanna henkilöstön ja
hyvinvointialueen asukkaiden osallisuus- ja viestintäsuunnitelma.
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Suunnitelmia on käsitelty henkilöstön edustajien kanssa
henkilöstöryhmässä 6.6.2022.
Henkilöstöjaosto käsitteli henkilöstön osallisuutta strategiaprosessissa
kokouksessaan 16.6. Osallisuusvaliokunta käsittelee asukasosallisuutta
strategiaprosessissa kokouksessaan 21.6.

Henkilöstöjaosto 18.08.2022 § 28
Lisätiedot

va. Henkilöstöjohtaja, Bjerregård Madsen Johanna,
puh. 013 330 4501, johanna.bjerregardmadsen@siunsote.fi

Päätösehdotus

va. Henkilöstöjohtaja Bjerregård Madsen Johanna:
Henkilöstöjaosto kiittää mahdollisuudesta lausua hyvinvointialuestrategian
luonnoksesta ja antaa seuraavan lausunnon:
Hyvinvointialuestrategian luonnos on valmisteltu laajalla yhteistyöllä,
yhteistoiminnassa, ja se on selkeä kokonaisuus. Strategialuonnoksen
peruselementeissä korostuu vaikuttavuusnäkökulma.
Hyvinvointialustrategian valmistelussa on ollut vahva tahtotila osallistaa
henkilöstö mukaan valmisteluun. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on
tuottanut strategiavalmisteluun liittyen uutisia sekä järjestänyt henkilöstöja esihenkilöinfoja. Henkilöstön edustajat ovat osallistuneet tiiviisti
strategiatyöryhmiin ja hyvinvointialuestrategian henkilöstö- ja
asiakasosallisuuden valmisteluun ja toimeenpanoon nimetty erillinen
työryhmä on toteuttanut kaksi henkilöstökyselyä strategian eri
valmisteluvaiheissa.
Ensimmäisessä henkilöstökyselyssä henkilöstö sai ottaa ajalla 3.6.12.6.2022 kantaa strategian ensiluonnokseen. Kyselyyn vastasi yli 550
henkilöä ja sen tulokset koottiin strategiatyöryhmien käytettäväksi. Suurin
osa kyselyyn vastanneesta henkilöstöstä oli tyytyväinen strategian
peruselementtien luonnoksiin sellaisenaan, mutta evästyksiäkin saatiin.
Ensimmäisen henkilöstökyselyn vaikutukset näkyivät päivitetyssä
strategialunnoksessa mm. siten, että termi terveys korvattiin sanalla
hyvinvointi ja esimerkiksi esitystä visiosta tiivistettiin.
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Toisessa henkilöstön osallisuuskyselyssä henkilöstöltä pyydettiin avoimia
esityksiä toimenpiteistä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kysely
on auki 14.8.2022 saakka. Kyselyyn on 10.8. mennessä tullut jo lähes tuhat
vastausta. Kyselyn purku tapahtuu ajanjaksolla 15.8.-19.8., mistä syystä
toisen henkilöstökyselyn tulokset eivät ole henkilöstöjaoston käytettävissä
kokouksessa 18.8. Tulokset kootaan edelleen aluevaltuutetuille
strategiatyön pohjaksi ja niistä tiedotetaan henkilöstölle. Edelleen
henkilöstölle kerrotaan kuinka heidän antamansa esitykset on huomioitu
osana strategian jatkovalmistelua.
Henkilöstöjaosto toteaa, että henkilöstön osallisuutta osana
hyvinvointialuestrategiaprosessia on mahdollistettu eri keinoin varsin
tiiviistä aikataulusta huolimatta. Henkilöstökyselyn tulokset ja henkilöstön
esitykset tulee ottaa huomioon strategisten tavoitteiden
jatkovalmistelussa.
Strategian peruselementtien vahvistamista tulee seurata strategisten
toimenpiteiden laadinta, jotka vievät strategian lähemmäs konkreettista
toimintaa. Henkilöstöjaosto esittää, että strategian toimeenpanon
suunnitelma sisältää erillisen henkilöstöä koskevan toimenpideohjelman
tai erillisen henkilöstöstrategian, joihin sisällytetään toimia henkilöstön
veto- ja pitovoiman sekä riittävyyden parantamiseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Aluehallitus pyytää Henkilöstöjaoston lausuntoa hyvinvointialuestrategian
luonnoksesta.

Liitteet
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 28

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Päätöksestä ei hyvinvointialuelain (611/2021) 141 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Työntekijä ei saa valittamalla hakea muutosta tai tehdä oikaisuvaatimusta sellaisesta työ- ja
virkaehtosopimusta koskevasta asiasta, jossa häntä edustavalla ammattiliitolla on oikeus
panna asia vireille työtuomioistuimessa.
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Tämä on ote pöytäkirjasta.

Eeva-Maria Varpenius
Pöytäkirjanpitäjä
08.08.2022
Tiedoksiantaminen

Tämä ote on annettu tiedoksi aluehallituksen kokouksessa 29.9.2022.
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Henkilöstöryhmän lausunto hyvinvointialuestrategian luonnoksesta
84/00.01.02.00/2022
Aluehallitus 21.03.2022 § 16
Lisätiedot

Muutosjohtaja Elina Felin, puh. 013 330 9850

Päätösehdotus

va. Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus käy evästyskeskustelun strategiaprosessista ja päättää
käynnistää hyvinvointialuestrategian valmisteluprosessin liitteen
mukaisesti.

Päätös

Hallitus evästi yksimielisesti, että aluehallituksen ja aluevaltuuston
puheenjohtajistot jatkavat työryhmänä strategiaprosessin valmistelua ja,
että aluehallitus pitää strategiaseminaarin ennen valtuuston
strategiaseminaaria.
Hyväksyttiin edellä mainitulla evästyksellä.

Selostus

Hyvinvointialuelain (611/2021) 41 § mukaisesti hyvinvointialueella on
oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan
ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.
Hallintosäännön I osan 2. luvun:
- 10 § mukaan tulevaisuuslautakunnan tehtävänä on osallistua
hyvinvointialuestrategian valmisteluun,
- 15 § mukaan osallisuusvaliokunnan tehtävänä on seurata strategian
valmistelua kansalaisdemokratian toimivuuden ja kansalaisten
osallisuuden näkökulmasta,
- 16-19 §§ mukaan vaikuttamistoimielinten tehtävänä on osaltaan
vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun.
Liitteenä on luonnos hyvinvointialuestrategian valmisteluprosessista.
Prosessin aikana tavoitteena on kattavan yhteisen tilannekuvan luominen,
henkilöstön ja päättäjien laaja osallistaminen prosessissa sekä
sidosryhmien ja asukkaiden osallisuus.
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Aluehallitus 28.04.2022 § 37
Lisätiedot

Muutosjohtaja Elina Felin, puh. 013 330 9850

Päätösehdotus

va. Hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus merkitsee tiedoksi strategiaprosessin etenemisen.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että aluehallitus merkitsi tiedoksi
tulevaisuuslautakunnan 26.4.2022 § 6 käsittelemän tilannekuva-aineiston
ja kävi läpi tulevaisuuslautakunnan tekemät nostot swot-analyysista
aluehallitukselle hyvinvointialuestrategian valmistelua varten.

Selostus

Hyvinvointialueen strategiaprosessin valmistelua on jatkettu yhdessä
puheenjohtajiston ja viranhaltijoiden kesken.
Strategiavalmistelu jatkuu aluehallituksen seminaarissa 28.4.,
aluevaltuuston strategiaseminaarissa 17.-18.5. ja aluevaltuuston
strategiapäivässä 15.6.2022. Strategiatyön muutostukena ja fasilitaattorina
toimii Innotiimi-ICG. Tilannekuvaa käsitellään myös toimielimissä.
Tavoitteena on käsitellä ensimmäinen strategialuonnos aluehallituksessa
juhannusviikolla, jonka jälkeen se lähetetään toimielinten, henkilöstön ja
sidosryhmien kommentoitavaksi. Käsittely jatkuu kommenttikierroksen
jälkeen elokuun loppupuolella. Tavoitteena on strategian hyväksyminen
aluevaltuustossa syys-lokakuussa.

Aluehallitus 21.06.2022 § 76
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va. Hyvinvointialuejohtaja Pirskanen Ilkka:
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Aluehallitus hyväksyy liitteenä olevan hyvinvointialuestrategialuonnoksen
jatkovalmistelun pohjaksi.
Aluehallitus päättää käynnistää strategialuonnoksesta lausuntokierroksen,
joka kestää 15.8.2022 saakka. Lausuntoja pyydetään sidosryhmiltä ja
hyvinvointialueen toimielimiltä. Asukkaille ja henkilöstölle avataan
kohdennetut kyselyt.
Päätös

Va. hyvinvointialuejohtaja täydensi päätösesitystään siten, että strategisiin
tavoitteisiin lisätään, että kaikessa päätöksenteossa huomioidaan
päätösten vaikutukset lasten ja vammaisten asioihin.
Hyväksyttiin täydennetty päätösesitys.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Merja Mäkisalo-Ropponen poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kl 14.55.

Selostus

Valmistelu
Aluehallitus käynnisti hyvinvointialuestrategian valmisteluprosessin
21.3.2022. Strategiavalmistelu jatkui aluehallituksen seminaarissa
28.4.2022 ja aluevaltuuston strategiaseminaarissa 17.-18.5.2022.
Aluevaltuuston seminaarissa valmisteltiin strategian peruselementtejä.
Valtuuston tuottaman materiaalin jatkotyöstäminen ennen seuraavaa
valtuustoseminaaria tapahtui viidessä työryhmässä, joita ovat 1) Arvot, 2)
Missio, 3) Visio, 4) Strategiset tavoitteet, 5) Palvelulupaus. Jokaisessa
työryhmässä on aluevaltuutettu puheenjohtajana, jäseninä
aluevaltuutettuja ja henkilöstön edustaja sekä viranhaltija
kokoonkutsujana.
Työryhmien edustajat esittelivät työryhmiensä työn tuotoksia
lautakunnissa, vaikuttamistoimielimissä ja henkilöstöryhmässä 31.59.6.2022 välillä ja toimielimet antoivat evästyksiä valmisteluun. Tämän
jälkeen työryhmät käsittelivät evästyksiä.
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Henkilöstön edustajat osallistuivat strategiatyöryhmien työskentelyyn sekä
valtuuston strategiaseminaareihin.
Siun soten henkilöstölle pidettiin 3.6.2022 henkilöstöinfo, jossa
työryhmien edustajat esittelivät ensimmäisiä versioita strategian sisällöiksi
ja henkilöstölle avattiin mahdollisuus kommentoida sisältöjä kyselyn
kautta. Henkilöstökyselyyn saatiin yli 500 vastausta. Lisäksi 3.6 järjestettiin
esihenkilöinfo, jossa jaettiin esimiehille tukimateriaalia strategiaprosessin
työyhteisökäsittelyä varten.
Aluevaltuusto jatkoi työryhmien työn tulosten käsittelyä
strategiaseminaarissa 15.6.2022. Aluevaltuusto käsitteli seminaarissa myös
henkilöstökyselyn tuloksista tehtyä koostetta.
Liitteenä on aluevaltuuston strategiaseminaarin työskentelyn tuloksista
koottu strategialuonnos.
Jatkokäsittely
Aluehallitus käsittelee strategialuonnoksen ja lähettää sen toimielinten,
henkilöstön ja sidosryhmien kommentoitavaksi 15.8.2022 saakka.
Luonnoksen hyväksymisen jälkeen käynnistetään valmistelu strategiaan
sisällytettävistä strategisista toimenpiteistä strategian toteuttamiseksi.
Strategian visuaalisen ulkoasun valmistelu käynnistetään, kun luonnos
sisällöistä on hyväksytty.
Strategian käsittely jatkuu aluehallituksessa kommenttikierroksen jälkeen
elokuun loppupuolella. Tavoitteena on strategian hyväksyminen
aluevaltuustossa syys-lokakuussa.
Henkiöstön ja asukkaiden osallisuus valmistelussa
Henkilöstölle jaetaan koko prosessin ajan tietoa strategian etenemisestä,
vaikuttamisen paikoista sekä omasta roolista strategiavalmistelussa.
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue tuottaa strategiaan liittyen videoita ja
tiedotteita, järjestää henkilöstöinfoja ja kannustaa käsittelemään strategiaaihetta jokaisessa työyhteisössä esihenkilöiden johdolla.
Hyvinvointialueen strategian valmisteluun on nimetty erillinen työryhmä,
jonka tehtävänä on valmistella ja toimeenpanna henkilöstön ja
hyvinvointialueen asukkaiden osallisuus- ja viestintäsuunnitelma.
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Suunnitelmia on käsitelty henkilöstön edustajien kanssa
henkilöstöryhmässä 6.6.2022.
Henkilöstöjaosto käsitteli henkilöstön osallisuutta strategiaprosessissa
kokouksessaan 16.6. Osallisuusvaliokunta käsittelee asukasosallisuutta
strategiaprosessissa kokouksessaan 21.6.

Henkilöstöryhmä 08.08.2022 § 19
Lisätiedot

Muutosjohtaja Elina Felin, puh. 013 330 9850

Käsittelyehdotus

Henkilöstöryhmä käsittelee hyvinvointialuestrategialuonnoksen ja kirjaa
kokouksessa lausuntonsa luonnoksesta.

Käsittely

Henkilöstöryhmä käsitteli aluehallituksen hyväksymän
hyvinvointialuestrategialuonnoksen ja esittää lausuntonaan strategian
jatkovalmistelussa huomioitavaksi seuraavat asiat:
- Arvojen määrää tulisi arvioida kriittisesti. Pienempi määrä arvoja edistäisi
niiden sisäistämistä ja arvojen noudattamista toiminnassa.
- Yhdenvertaisuuden toteutumista strategisten tavoitteiden kirjauksissa
tulisi arvioida. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta strateginen tavoite
"Kaikessa päätöksenteossa huomioidaan päätösten vaikutukset lasten ja
vammaisten asioihin”, jättää esimerkiksi ikäihmiset huomioimatta.
Henkilöstöryhmä esittää lisäksi täsmennettäväksi, että em. tavoite koskee
strategista päätöksentekoa.
- Palvelulupausta tulisi arvioda sen omaperäisyyden näkökulmasta.
Esitetyssä muodossa se ei kuvaa organisaatioita muista hyvinvointialueista
erottuvalla tavalla.
Lisäksi henkilöstöryhmä haluaa painottaa, että henkilöstön antamien
palautteiden ja vastausten konkreettinen käsittely tulee toteuttaa osana
strategian valmistelua ja että henkilöstön edustajat osallistetaan edelleen
strategian jatkovalmisteluun.
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Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus on käsitellyt
hyvinvointialuestrategian luonnosta ja lähettänyt sen lausuntokierrokselle
kesän ajaksi toimielimille, Siun soten henkilöstölle ja sidosryhmille.
Strategian käsittely jatkuu aluehallituksessa kommenttikierroksen jälkeen
elokuun loppupuolella. Tavoitteena on strategian hyväksyminen
aluevaltuustossa syys-lokakuussa.
Hyvinvointialuestrategialuonnos koostuu seuraavista osa-alueista: arvot,
missio, visio, strategiset tavoitteet ja palvelulupaus. Seuraavassa vaiheessa
valmisteltavat strategiset toimenpiteet strategisten tavoitteiden
saavuttamiseksi ovat olennainen osa hyvinvointialuestrategiaa. Siun soten
ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle sekä liikkeenluovutuksella
hyvinvointialueelle siirtyvälle henkilöstölle on avattu henkilöstökysely,
jossa pyydetään henkilöstön näkemyksiä strategisten tavoitteiden
toteutukseen. Kysely on auki 14.8.2022 saakka.
Aluehallituksen hyväksymä hyvinvointialuestrategialuonnos tuodaan
henkilöstöryhmän lausuttavaksi.

Liitteet
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 19

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Päätöksestä ei hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 141 §:n mukaan saa tehdä
oikaisuvaatimusta tai aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Hva-strategiakysely
Henkilöstön osallisuuskyselyn 23.6.-14.8.2022 tulokset

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
www.siunsote.fi/hyvinvointialue

Henkilöstökyselyn taustaa
• Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen strategia koostuu seuraavista
osa-alueista: arvot, missio, visio, strategiset tavoitteet ja
palvelulupaus. Aiemmin henkilöstö otti kantaa strategian
ensiversioon, nyt jatkokyselyssä kysyttiin näkemyksiä strategisten
tavoitteiden toteutukseen.
• Vastaajia 1031, kyselyn katsoneita 3000.
• Vastausaika: 23.6.-14.8.2022
• Tulokset toimitetaan aluehallitukselle ja -valtuustolle.
www.siunsote.fi/hyvinvointialue

Strateginen tavoite: Johtamisemme ja toimintakulttuurimme
luovat yhdenmukaiset toimintatavat
•
•
•

817 kommenttia
Johtamiskulttuurin uudistaminen (33%)
Viestinnässä onnistuminen (32%)

– dialogi, yhteistyön lisääminen, tiedottaminen, henkilöstön osallistaminen

•

Selkeät tavoitteet (21%)

– Kaikille yhdenmukaiset, kirjalliset toimintaohjeet, hyvä perehdytys ja
systemaattinen suorituksen seuranta

•

Riittävä henkilöstömäärä, pito- ja vetovoima (8%)

– enemmän suorittavan tason henkilöstöä, johtajien ja päälliköiden määrän
vähentäminen, palkankorotus

•

Johtamisosaamisen kehittäminen (6%)

– Perehdytetty, osaava ja motivoitunut johtaja/esihenkilö joka on sitoutunut
johtamisosaamisensa kehittämiseen
www.siunsote.fi

Nostoja
• Inhimillinen, luottamusta herättävä johtamiskulttuuri.
• Avoimuus ja läpinäkyvyys päätöksenteossa ja toimintakulttuurissa.
• Viestintä ja dialogi koko linjajohdon kanssa niin, että kaikki ovat
aidosti sitoutuneita tavoitteeseen.
• Modernimpi johtamisote.
• Johtamisen mittarit johtavat tasalaatuiseen johtamiseen.
• Henkilöstön hyvinvoinnin johtaminen.
• Johdon ja henkilöstön välisen kuilun kaventaminen jalkautumalla
työyksiköihin ja lisäämällä dialogia.
www.siunsote.fi

Strateginen tavoite: Monikanavainen palveluverkkomme
vastaa palvelutarvetta
•
•

765 kommenttia
Riittävät resurssit (36%)
– Osaava henkilöstöresurssi a) riittää palveluntuotantoon b) kohdentuu sinne, missä kysyntää on c)
palveluverkosto tukee oikea-aikaista saavutettavuutta

•

Asiakaslähtöisyys (25%)
– Laadukas palvelutarpeen- ja hoidon tarpeen arviointi, asiakas saa avun "yhden luukun periaatteella"
riittävät lähipalvelut, monikanavaisuus. Alueen palveluntarpeen huolellinen kartoittaminen.
Asiakkaan tarpeiden kuuleminen.

•

Sisäinen yhteistyö (21%)
– Tiedetään, minne ohjata, tunnetaan organisaation sisällä muiden toimijoiden tarjoamat palvelut,
moniammatillisuuden hyödyntäminen toiminnassa, selkeät toimintaohjeet, muiden toimijoiden
tuntemus

•
•

Osaamisen varmistaminen monikanavaisen palvelun osalta (9%)
– asiakkaiden ja henkilöstön digiosaamisen lisääminen, jatkuva kouluttaminen
Onnistunut viestintä (9%)
– Onnistunut ulkoinen- ja sisäinen tiedottaminen, asukkaiden ja henkilöstön mielipiteiden

kuuleminen säännöllisin kyselyin, selkeät nettisivut ja tieto helposti Intrasta löydettävissä)
www.siunsote.fi

Nostoja
• Poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen hyvinvointialueen sisällä
• Palvelujärjestelmän selkeys, esim. Palvelutarjotin?
• Palveluiden turvaaminen myös reuna-alueilla ja samanaikainen
palvelujen keskittäminen nykyisestä
• Vaikuttavuusmittarien kehittäminen
• Yksi yhteydenottokanava asiakkaalle
• Nettiasioinnin kehittäminen
• Digipalvelut 100% käyttöön henkilöstön osalta
www.siunsote.fi

Strateginen tavoite: Monipuolisen kumppanuuden ja
yhteistyön avulla turvaamme hyvinvoinnin tasapuolisesti
asukkaita osallistaen
•
•

708 kommenttia
Yhteistyö ja osallistaminen (50%) Asukkaat, henkilöstö, sidosryhmät
– asukasyhteistyö, sisäinen moniammatillinen yhteistyö, hallinnon ja henkilöstön välinen yhteistyö,
ESH:n ja PTH:n yhteistyön tiivistäminen, yhteistyö 3. sektorin kanssa.

•

Riittävät henkilöstöresurssit (30%) Osaava ja riittävä, hyvinvoiva henkilöstö
– Reuna-alueiden lähipalvelujen huomioiminen ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen sekä kehittäminen. Yksityisten palveluntuottajien hyödyntäminen. Palvelujen oikea-aikainen
saavutettavuus nähtiin tärkeäksi.

•

Viestintä (10%) Ulkoinen ja sisäinen tiedottaminen, avoin keskusteluyhteys
– Onnistunut vuorovaikutus; kuuleminen ja kuulluksi tuleminen. Sopivien viestintäkanavien

löytyminen asukkaille. Sisäinen tiedotus ja keskustelu: "enemmän me-puhetta", henkilöstön
kuuleminen ja kuulluksi tuleminen, keskitetty tiedottaminen organisaatiossa. Aikaresurssin
turvaaminen yksiköiden työkokouksille ja välittömälle vuorovaikutukselle.

•

Arvot, jotka nousivat esille henkilöstön kommenteissa (10%)

• Luottamus, tasa-arvoisuus, asiakaslähtöisyys, tasapuolisuus, rohkeus, rehellisyys, inhimillisyys,
ennakkoluulottomuus, avoimuus, oikeudenmukaisuus, osallisuus, ammatillisuus, yksilöllisyys,
yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja reiluus
www.siunsote.fi

Nostoja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kyselyt, äänestykset, asukasillat ja -raadit, Pop-up-tapahtumat
Selkeät työohjeet ja -prosessikuvaukset henkilöstön tietoon kumppanuuksiin
ja järjestöyhteistyöhön liittyen.
Osallistamisohjelma (suunnitelma sisältäisi alueen kunnat, kaiken ikäiset
asukkaat, hyvinvointialueen henkilöstön, sidosryhmät ja järjestösektorin)
Vaikuttavuusmittarit ja ylipäätään käytössä olevien mittarien kehittäminen
Hankkeet
Palvelumuotoilu
Ennalta ehkäisevään ja asukkaita osallistavaan sekä aktivoivaan toimintaan
panostaminen, kuten Semppi-pisteet
Henkilöstön ja johdon jalkautuminen asukastapaamisiin
Alueellinen oppimisverkosto
Lean-ajattelun jalkauttaminen
www.siunsote.fi

Strateginen tavoite: Palvelun saatavuus, oikea-aikaisuus, laatu
ja vaikuttavuus paranevat
•

•

797 kommenttia

Riittävä, osaava, sitoutunut, hyvinvoiva ja tyytyväinen henkilöstö (55%)

– tyydyttävä palkkaus, laadukas johtaminen, työaika- ja etätyöjoustot, rekrytoinnissa
onnistuminen ja rekrytoinnin kehittäminen.

•

Oikea-aikaiset, laadukkaat, moniammatillisesti suunnitellut ja tuotetut,
helposti saavutettavat "yhden luukun" palvelut asiakkaalle (40%)
– Painopiste on ennalta ehkäisevässä toiminnassa. Hyödynnetään rohkeasti
teknologiaratkaisuja ja varmistetaan monikanavaiset palvelut kaikenikäisille
asiakkaille.

•

Onnistunut sisäinen ja ulkoinen viestintä (10%)

– Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, asukkaiden-, asiakkaiden ja henkilöstön
kuuleminen ja kuulluksi tuleminen, osallistaminen kyselyin, yhteistyön
kehittäminen hyvinvointialueen johdon ja henkilöstön välillä (johdon
jalkautuminen henkilöstön ja asiakkaiden sekä alueen asukkaiden keskuuteen),
asiakasyhteistyön kehittäminen.
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Nostoja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaikuttavuusmittarien ja muiden käytössä olevien mittareiden kehittäminen
Selkeät työohjeet ja niiden noudattamisen seuraaminen
Henkilöstöresurssin sijoittelu tarpeen mukaisesti
Digistrategian laatiminen
Etäpalveluihin panostaminen
Perusterveydenhuollon vahvistaminen
Hyvä johtaminen
Toimialojen välisen yhteistyön lisääminen
Työbussit kiertämään syrjäalueille palvelujen turvaamiseksi
APTJ tiedolla johtamisen tueksi
Lean-ajattelun jalkauttaminen
Laatukriteerien kehittäminen
Toimialueet yhdistävä koordinoiva yksikkö esimerkiksi asumispalveluihin (miepä, vampa, ikä)
Positiivinen kannustus, palkitseminen ja työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen johtaa
laatuun.
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Strateginen tavoite: Toimintamme perustana on
ennaltaehkäisy sekä terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden
edistäminen
•
•

713 kommenttia:
Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen (42%)
– Riittävästi ennaltaehkäiseviä ja terveyden edistämisen palveluita aidosti saatavilla, perusterveydenhuoltoon satsaaminen, aikaa

•

Resurssit (33%)
– riittävästi osaavia ja hyvinvoivia työntekijöitä, resurssin lisääminen ja kohdentaminen ennaltaehkäisevään työhön,

asiakkaan kohtaamiseen, säännölliset terveystarkastukset ja seulonnat, mielenterveyspalvelut kuntoon
työntekijöiden kouluttaminen ja osaamisen ylläpitäminen

•

Kansalaisviestintä (10%)
– Avoin ja monikanavainen kansalaisviestintä terveyttä edistävistä tekijöistä, kansalaisten osallistaminen oman terveyden

•

Lasten ja nuorten palveluihin panostaminen (6%)
– Riittävät lapsiperhepalvelut, lapsiin ja nuoriin panostaminen ajoissa, neuvolatoimintaan ja kouluterveydenhuoltoon

ylläpitämiseen
satsaaminen

•

Yhteistyö ja toimivat käytänteet (5%)
– Sujuva yhteistyö toimialueiden välillä mutta myös kuntien ja järjestöjen kanssa, työntekijöillä riittävästi tietoa, mihin ohjata

•

Muut (4%)
– Lähipalveluiden saatavuus myös maakunnissa, digipalveluiden kehittäminen, työntekijöiden osallistaminen ja kuuleminen

asiakas
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Nostoja
•
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•
•
•

Neuvolatoiminnat, seulat kaikenikäisille, joilla saataisiin sairaudet ym. "kiinni" varhain.
Kutsu- tai aktivointijärjestelmät. Auton katsastukseenkin tulee kutsuja.
Terveydenhoitajia työhön myös aikuisten terveyspalveluihin.
Ajanvarauksettomat/matalan kynnyksen vastaanotot ja lyhytterapiat helposti saataville.
Huolilinja, johon voi ottaa yhteyttä.
Sosiaalihuollon tärkeyden ymmärtäminen ennaltaehkäisevänä tekijänä.
Selkeä palveluiden tuotteistaminen.
Rohkeutta perustaa uudenlaisia tehtävänkuvia asiakastyössä, esim. sosionomit
neuvoloihin.
Maastoutuminen: käytetään hyväksi ammattilaisiamme, jotka voisivat pitää
teemapäiviä asukkaille
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Strateginen tavoite: Toimintamme on tuloksellista ja
vaikuttavaa, jotta rahoitus riittää laadukkaisiin palveluihin.
•
•

740 kommenttia:
Resurssit ja työhyvinvointi (27%)
– Riittävästi osaavia, sitoutuneita ja tyytyväisiä työntekijöitä, palkkauksen ja etujen parantaminen, työntekijöiden arvostaminen ja

•

Priorisointi ja selkeät tavat toimia (16%)
– Selkeät toimintatavat ja työnjako, työn tarkka suunnittelu ja oheistyön karsiminen, työn tehostaminen, palveluiden priorisointi

•

Kustannustehokkuus (13%)
– Taloudelliset tavoitteet jokaiseen yksikköön ja tavoitteiden seuranta sekä tavoitteisiin pääsystä palkitseminen, olennaisen

•
•
•
•
•

kehittämiseen osallistaminen

ja päällekkäisten palveluiden karsiminen

toiminnan määrittely ja rahan kohdentaminen olennaiseen, ostopalveluiden vähentäminen, hankinnat, kilpailutukset ja
sopimukset kuntoon

Asiakaslähtöisyys (13%)
– Hoitopolut selkeiksi, palvelut saatava oikea-aikaisesti, ei asiakkaan pompottelua luukulta toiselle
Hallinnon/johtoportaan karsiminen (11%)
– Johtohenkilöiden ja hallinnon määrän vähentäminen, johdon palkkakustannuksissa säästäminen
Tiedolla johtaminen (8%)
– Vaikuttavuuden ja laadun systemaattinen mittaaminen ja seuranta, seurantamittareiden kehittäminen, tehokkaiden
hoitomuotojen valitseminen

Ennaltaehkäisy (6%)
– Ennaltaehkäisevään työhön ja perusterveydenhuoltoon panostaminen
Muut (5%)
– etäpalveluihin panostaminen, maakuntien palvelujen ylläpito, parempi rahoituspohja ja pitkäjänteinen budjetointi
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Nostoja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ei tingitä laadun seurannasta ja arvioinnista, uskalletaan muuttaa toimintaa, jos on tarpeellista.
Oman työnarviointi sekä kehittäminen, työnkuvan arviointi säännöllisesti min 5v välein.
Haastetaan työntekijät innovoimaan ja kehittämään. Palkitaan kehitysideoista.
Päällekkäisten palveluiden karsiminen ja palveluiden oikeanlainen kohdentaminen tarkalla
seurannalla.
Hoitopolkujen kehittäminen ja siten "turhien" palvelun käyttöjen minimointi.
Yhteinen päätös siitä, mitä toimintoja pidetään yllä/turvataan.
Ei mennä eurot edellä vaan nähdään pidemmällä linjalla vaikuttavuus ennaltaehkäisevällä
palvelulla.
Strategisten ja talouden mittareiden jonkinasteinen läpikäynti myös henkilöstön kanssa.
Selkeät, mitattavat tavoitteet organisaation eri tasoille. Systemaattinen seuranta ja johtaminen.
Henkilökunnan hyvinvointiin satsaaminen vähentää poissaoloja.
On opittava hyödyntämään yhteinen, kaikki palvelut kattava organisaatio ja tekemään yhteistyötä.
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Strateginen tavoite: Turvaamme henkilöstön hyvinvoinnin,
osaamisen, sitoutuneisuuden ja riittävyyden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vastauksia 833
Palkkaus (22,2 %)
– Palkkauksen oltava kilpailukykyinen ja sitä parannettava
Riittävät resurssit (10,0 %)
– Riittävästi osaavaa henkilöstöä sekä muita resursseja, koulutuksen mukaisen hoidon antamisen
mahdollistaminen, työuupumuksen vähentäminen

Osaaminen (9,2 %)
– Varmistetaan riittävä osaaminen sekä mahdollistetaan sen kehittäminen, mm. mahdollisuus osallistua
aidosti koulutuksiin

Kuuleminen (8,8 %)
– Henkilöstöä aidosti kuullaan heitä koskevissa päätöksissä/asioissa ja se myös osoitetaan lopputuloksessa
Arvostus (8,6 %)
– Henkilöstön arvostus/arvostuksen tunne ja se osoittaminen
Johtaminen (7,1 %)
– Johtamisen kehittäminen sekä lähijohdossa että ylimmässä johdossa
Palkitseminen (6,3 %)
– Palkitsemisohjelman mukaiset toimenpiteet, palkitsemiset hyvästä työstä, henkilöstöetujen kehittäminen
Työhyvinvointi (6,1 %)
– Työhyvinvointia edistävien toimien teko, työn kuormitus, työssä jaksaminen, toimiva hyvä työyhteisö,
työilmapiiri

www.siunsote.fi

Nostoja
• Osatyökykyisten työskentelymahdollisuuksien parantaminen.
• Sallitaan työyhteisöissä aitoa luovuutta/tekemistä, joustavat
työaikajärjestelyt ja lomakäytännöt
• Henkilöstön vastuuttaminen tehtäviin oikeanlaisilla houkuttimilla
esim. Palkkaportaikolla.
• Työterveyshuollon toiminnan selkeä vahvistuminen työtekijöiden
hyvinvoinnin tukemisessa.
• Paikallinen sopiminen lepoajasta vuorojen välissä, iltavuorosta voisi
halutessaan tulla aamuun
• Perustetaan henkilöstöryhmä, jossa edustajat palveluittain, ryhmä
tuottaa tietoa johdolle.
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Strateginen tavoite: Kaikessa päätöksenteossa huomioidaan
päätösten vaikutukset lasten ja vammaisten asioihin
•
•

Vastauksia 622
Kohderyhmien osallistaminen (16,7 %)
– Kuullaan ja osallistetaan kohderyhmiin kuuluvia henkilöitä, heidän läheisiään, kokemusasiantuntijoita sekä heitä edustavia

•

Päätöksenteossa huomiointi ja vaikutusten arviointi (12,6 %)
– Arvioidaan ja huomioidaan kaikessa päätöksenteossa vaikutukset kyseisiin ryhmiin
Asiantuntijoiden osallistaminen (9,4 %)
– Kuullaan ja osallistetaan kohderyhmien kanssa toimivia asiantuntijoita/ruohonjuuritason työntekijöitä jo päätösten

•
•
•
•
•
•

toimielimiä jo päätöksen valmisteluvaiheessa

valmisteluvaiheessa

Riittävät resurssit (6,7 %)
– Kohdistetaan palveluihin riittävästi henkilöstöresursseja ja rahaa laadukkaan palvelun turvaamiseksi
Yhteistyö eri toimijoiden kesken (4,8 %)
– Huolehditaan sujuvasta yhteistyöstä sisäisesti yli toimialuerajojen, sekä ulkoisesti sidosryhmien ja järjestöjen kanssa
Palveluiden taso ja saatavuus (4,6 %)
– Turvataan tarvittavien palveluiden taso ja saatavuus
Asiantunteva henkilöstö (3,3 %)
– Henkilöstö on asiantuntevaa. Osaa huomioida lapset ja vammaiset vaikkeivat olisi osa yksikön perustoimintaa. Tarvittaessa
lisäkoulutusta koko henkilökunnalle

Päättäjien ymmärrys (2,9 %)
– Poliittisilla päättäjillä ja ylimmällä johdolla on riittävä ymmärrys kohderyhmien asioista ja erityispiirteistä, jotta osaavat
huomioida ne päätöksenteossa
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Nostoja
• Kysytään heiltä ketä asiat koskevat ja ketkä tietävät asioiden
vaikuttavuudesta
• Vaikutusten arviointi säännölliseksi osaksi poliittista
päätöksentekoa
• Enemmän ruohonjuuritason kokemusta ja tietoa päätöksentekoon
sekä työntekijä- että asiakastasolta
• Riittävät resurssit, jotta työntekijöillä on mahdollisuus toimia
parhaan kykynsä mukaan.
• Ennaltaehkäisy säästää
www.siunsote.fi

Toimenpiteitä:
•
•

•
•

•

Kyselyssä nousi usein esiin seuraavia asioita: osallisuus, kuunteleminen, tiedonvälitys, muiden toimijoiden
tuntemus, enemmän me-puhetta, ”ammattitaitoisen siunsotelaisuuden korostaminen”, hyvien käytäntöjen
jakaminen, johdon jalkautuminen, palkitaan kehitysideoista, kyselyt, päätöksenteossa huomiointi.
Yhtenä toimenpiteenä ideoitu jo vakiintuneen ja hyviä osallistujamääriä keräävän henkilöstöinfon jalostaminen.
Esiintyjinä voisi olla toimialueiden edustajia, jotka kertovat omasta työstään ja parhaista ideoistaan, joita voidaan
viedä muuallakin käytäntöön. Mahdollinen palkitseminen näistä? Johto ja muu henkilöstö näin saman tiedon
äärellä kuuntelemassa.
Hyvinvointialuejohtaja jalkautuu maakuntakierrokselle eri toimipisteisiin syyskuusta alkaen, mm. Nurmekseen 2.9.
Kohti hyvinvointialuetta -kiertue starttaa kuntiin marraskuussa. Sisällöstä tiedotetaan lähempänä.
Henkilöstö on osallistunut strategian laadintaan varhaisessa vaiheessa, mm. henkilöstöinfossa 3.6.
aluevaltuutetut kertoivat varhaisen vaiheen luonnoksesta, johon sai ottaa kantaa. Aluevaltuutetuille ja
strategiatyöryhmille toimitettiin raportti tuloksista. Käsittely ryhmissä ja aluevaltuuston strategiaseminaarissa
15.6.
Tämä osallisuuskysely oli jatkoa, jossa henkilöstöltä pyydettiin avoimin kysymyksin konkreettisia toimenpiteitä
strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tulokset toimitetaan päättäjille, mm. aluehallituksen strategiapäivien
käsittelyyn.

www.siunsote.fi/hyvinvointialue

Kiitos perehtymisestä henkilöstön
osallisuuskyselyn tuloksiin ja
toimenpide-ehdotuksiin!

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
www.siunsote.fi/hyvinvointialue

Hyvinvointialuestrategia / Lapsi- ja perheasiainneuvoston lausunto 24.8.2022

Lapsi- ja perheasianneuvosto kiittää mahdollisuudesta lausua hyvinvointialuestrategian luonnoksesta ja
antaa seuraavan lausunnon:
Aluevaltuuston ja aluehallituksen laajalla yhteistyöllä valmistelema hyvinvointialuestrategia on eheä
kokonaisuus, jossa korostuu toiminnan vaikuttavuus.
Hyvinvointialuestrategian lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (612/2021) mukaan
hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa. Palvelustrategiassa on otettava
huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet. Lain mukaan palvelustrategiassa
hyvinvointialue päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin
tavoitteet. Lisäksi hyvinvointialue asettaa palvelustrategiassa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset
olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia koskee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä. Lisäksi
laaditaan pelastustoimen palvelutasopäätös ja ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma.
Lapsi- ja perheasiainneuvosto esittää, että palvelutuotantosuunnitelma ja sen päivittäminen kytketään
selkeästi strategiaan ja että palvelutuotantosuunnitelma päivitetään vuoden 2023 aikana. Sen
päivittämisessä huomioidaan, että hyvinvointialueen palvelutuotanto vastaa alueen väestön
palvelutarpeita ja on käytettävissä olevien voimavarojen näkökulmasta tasapainossa.
Lapsi- ja perheasiainneuvosto pitää tärkeänä lasten erityisaseman mainitsemisen
hyvinvointialuestrategiassa (mm. strategiset tavoitteet). Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 20
päivänä marraskuuta 1959 hyväksymässä lapsen oikeuksien julistuksessa todetaan, että "lapsi ruumiillisen
ja henkisen kypsymättömyytensä vuoksi tarvitsee erityistä suojelua ja huolenpitoa”. Lapsille
kansainvälisoikeudellisesti tunnustettu erityisasema ja lasten oikeuksien toteutuminen on mahdollista vain
aikuisväestön toteuttamien toimenpiteiden välityksellä. Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien
yleissopimuksen 3.1 artiklan mukaan kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten,
hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava
huomioon lapsen etu.
Lapsi- ja perheasiainneuvosto pitää tärkeänä strategisena tavoitteena terveyden, hyvinvoinnin ja
turvallisuuden edistämisessä ennaltaehkäisyn näkökulmaa. Lastensuojelulain (417/2007) 2.2 §:n mukaan
lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän
kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjattava
lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin. Lapsi- ja perheasiainneuvosto korostaa, että riittävän
varhainen tuki tulisi nimenomaan olla keskeisellä sijalla lasten ja nuorten palveluja järjestettäessä.
Lapsi- ja perheasiainneuvoston pitää tärkeänä strategisena tavoitteena Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen
henkilöstön hyvinvointia, osaamista, sitoutuneisuutta ja riittävyyttä. Tämän strategisen tavoitteen

muotoiluun ehdotetaan lisättäväksi ”turvaamme ja edistämme henkilöstön…”. Erityisesti lastensuojelussa
ja sijaishuollossa henkilöstöasioilla on suora yhteys lasten oikeuksien toteutumiseen. YK:n lapsen
oikeuksien sopimuksen 3.3 artiklan mukaan lasten huolenpidosta ja suojelusta vastaavat laitokset ja
palvelut noudattavat toimivaltaisten viranomaisten antamia määräyksiä, jotka koskevat erityisesti
turvallisuutta, terveyttä, henkilökunnan määrää ja soveltuvuutta sekä henkilökunnan riittävää valvontaa.
Lapsi- ja perheasiainneuvosto pitää tärkeänä lasten ja nuorten osallisuuden turvaamista sosiaali- ja
terveyspalveluja suunniteltaessa ja järjestettäessä. Suomen perustuslain (731/1999) 6.3 §:n mukaan lapsia
on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin
kehitystään vastaavasti. Lapsien osallisuuden varmistaminen olisi hyvä sisällyttää strategisiin tavoitteisiin.
Seuraavassa vaiheessa valmisteltavat strategiset toimenpiteet ovat olennainen osa
hyvinvointialuestrategiaa. Strategisissa toimenpiteissä on ehdottoman tärkeää, että ne tuovat strategiaa
askeleen lähemmäksi asiakasta.
Strategisista mittareista lapsi- ja perheasiainneuvosto toteaa, että ne valitaan pääsääntöisesti
valtakunnallisista vähimmäistietosisällön mittareista, jolloin omaa suoriutumista voidaan verrata muihin
alueisiin. Strategisissa toimenpiteissä keskiössä on palvelujen yhteensovittaminen eli integraatio.
Strategiaan tulee sisällyttää strategian toteutumisen seuranta ja raportointi aluevaltuustolle esim.
valtuustokauden puolivälissä ja strategiakauden päättyessä.
Mission osalta lapsi- ja perheasiainneuvosto ehdottaa sanajärjestystä muutettavaksi seuraavaksi:
Hyvää elämää ja elämäniloa Pohjois-Karjalassa: tukea, turvaa ja hyvinvointia.

Lausunto Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen strategialuonnoksesta

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen vammaisneuvosto antaa lausuntonaan laaditusta hyvinvointialueen
strategialuonnoksesta seuraavaa:
1. Lainsäädännöllä on pyritty varmistamaan vammaisten erityisasema niin opetuksen, kuntoutuksen
kuin vammaispalvelujen osalta. Siksi pidämme hyvänä, että luonnoksessa on erikseen mainittu
lapset ja vammaiset. Suomi on ratifioinut YK:n Vammaisten oikeuksien yleissopimuksen vuonna
2016. Tätä sopimusta on noudatettava kaikissa vammaisia koskevissa asioissa, yhdessä
vammaispalvelulain ja muiden vammaisia henkilöitä koskevien lakien kanssa. Yhdenvertaisuuslakiin
perustuva positiivinen erityiskohtelu edistää yhdenvertaisuutta.
2. Omasta hyvinvoinnistaan huolehtiminen korostuu strategiassa liikaa. Vammaiset haluavat tulla itse
toimeen mahdollisimman pitkälle, siksi pitäisi korostaa enemmän vammaisia tukevaa yhteistyötä.
3. Hyvinvointialueella on tärkeää tehdä ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, siksi myös
vammaisvaikutusten arviointi tulee olla osana hyvinvointialueen päätöksentekoa.
4. Vammaispalvelulainsäädäntö uudistuu, tämä pitää huomioida myös strategiassa. Laki ei vielä ole
valmis, mutta valmistunee hyvinvointialueen aloittaessa ja se tuo varmasti uusia asioita vammaisiin
kohdistuvaan päätöksen tekoon.
5. Vammaisasiahenkilö on saatava potilasasia- ja sosiaaliasiahenkilön rinnalle. Tämä henkilö toimisi
asiantuntijatahona vammaisille tai heidän edustajillensa. Hän voisi tehdä yhteistyötä järjestöjen ja
vammaisneuvoston kanssa.
6. Vammaisten henkilöiden osuus väestöstä on noin 15 prosenttia, he ovat iso osuus
hyvinvointialueen palvelujen tarvitsijoina, joten tähän on varattava riittävästi resursseja ja
määrärahaa, että palvelut turvataan jatkossakin. Pitää muistaa, että vamma voi olla näkyvä tai
näkymätön, tämän vuoksi vammaisen henkilön palvelutarpeen määrittely pitää olla aina yksilöllistä,
eikä se saa perustua pelkästään diagnoosiin tai sen puuttumiseen.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen vammaisneuvosto 31.08.2022

Tero Lepola
Puheenjohtaja

Juha Räty
Varapuheenjohtaja

Lausunto Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen strategialuonnoksesta
17.6.2022

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen vanhusneuvosto esittaa kohteliaimmin lausuntonaan laaditusta
hyvinvointialueen strategialuonnoksesta seuraavaa:
1. Strategialuonnos on liian ylimalkainen sisaltaen kyllakin hyvin tarkeita ja kauniita periaatteita,
joiden perusteella ei voida rakentaa juuri minkaantaista mielikuvaa siita, mihin suuntaan ja milla
tavalla voidaan aikaan saada kaikkien kaipaama muutos sote-palveluiden riittavyyden
turvaamiseksi kaikille palveluiden tarvitsijaryhmille.
Siksi paras vaihtoehto tarvittavan muutoksen lahtëkohtien varmistamiseksi olisi laatia koko
strategia uudestaan kaivatun konkreettisen suunnan toteuttamiseksi.
2.

Mikali strategian uudelleen valmistelu ei jostakin syysta olisi mahdollista, niin strategiaa tulisi
kuitenkin korjata tarpeelliseen konkretian saamiseksi strategian lahtokohdaksi tulevaa
tavoitteellista toimintasuunnitelmaa ajatellen. llman tarkennuksia strategian toteuttamisen
seuranta seka etenkin sen toteutus kokonaisuudessaan on sattumanvaraista ja mahdotonta.

3.

lkaantyvien kuntalaisten osalta strategiaan tulee ehdottomasti saada periaatteelliset tavoitteet
toimintasuunnitelman tekoa varten ainakin seuraavista kolmesta tarkeasta asiasta:
miten turvataan ikaantyvien vastaanotolle ja hoitoon paasy lainmukaisella seka tarpeen
edellyttamalla tavalla. vaikka asia onkin paaosin toimintasuunnitelman kuuluva tavoite, sen
toteuttaminen edellyttaa strategiaan oikeaa painotusta. Ydinkysymys on
perusterveydenhuollon toimintakyvyn parantaminen. Osa toimintakyvyn parantamista voisi
olla omalaakarijarjestelman rakentaminen ja palvelusetelien kayttoonotto.
samalla tavalla strategian erityista painotuta vaatii myôs ikaantyvien hoidon ja hoivan
turvaaminen etenkin riittavan tehostetun koti- ja laitoshoidon aikaansaamiseksi.
Vaikka ikaantyvien tarvitsemien laitospaikkojen maaraa haluttiinkin valtakunnallisesti ja
johdonmukaisesti vahentaa suurten ikaluokkien kasvavavasta maarasta ja hoidontarpeesta
huolimatta, ei meidan vanhusten hoidontarvetta voida jattaa huomioimatta ja hoitamatta
huonon valtakunnallisen linjauksen vuoksi.
kolmas asia, mika vaatii edelleen strategian ohjauksen, on omaishoitajien statuksen ja heidan
palkkioidensa riittavyyden turvaaminen kaikille ehdot tayttaville omaisille.
lkaantyvien vanhusten hoitaminen heidan omissa kodeissaan on yhteiskunnalle ylivoimaisesti
edullisin tapa hoitaa heidat aina viimeiseen laitosvaiheen loppuun asti. Yhteiskunnan
tarjoamat palvelut, jos niita olisi riittavasti tarjolla maksaisivat ainakin kolme-nelja kertaa
enemman kuin omaisten kotihoito. Siksi omaishoitajien lisapanostuksien hyôdyntamiseksi
kannattaa tehda kaikki mahdolliset toimenpiteet aina kuntien paatettavissa olevia
omaishoitajien kunnallisverovapauksia myoten.

4.

Lopuksi voidaan todeta, etta vaikka hyvinvointialueen strategialla ei suoranaisesti voida edistaa tai
parantaa paattajien asennetta ikaantyvia kohtaan, niin kuitenkin osana tarvittavaa
asennemuutosta tulee muistaa, etta jokainen meista vanhenee ajallaan ja tavallaan. Siksi voimme
jo hyvissa ajoin pyrkia ennakoimaan osaltamme myos oman tulevaisuutemme valttamattômat
tarpeet.

Juuan kunta

Ote pöytäkirjasta

Kunnanhallitus

§ 274

15.08.2022

Lausuntopyyntö Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hyvinvointialuestrategian luonnoksesta
Kunnanhallitus 15.08.2022 § 274
271/00.04.01.01/2022
Valmistelija

Kunnanjohtaja Henri Tanskanen

Asian tausta

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus pyytää alueen sidosryhmiltä
kirjallista lausuntoa hyvinvointialuestrategian ensimmäisestä luonnoksesta
15.8.2022 mennessä. Hyvinvointialuestrategian ensimmäinen luonnos on
liitteenä.
Juuan kunnan lausunto
Strategiaan valitut arvot ovat toimivia. Sosiaali-, terveys- ja
pelastuspalveluiden
arvopohjana
asiakaslähtöisyys,
vastuullisuus,
turvallisuus, yhdenvertaisuus ja avarakatseisuus toimivat hyvin ja joita on
perusteltua avata lisää lopullisessa strategiassa. Missio "Hyvää elämää ja
elämäniloa Pohjois-Karjalassa: turvaa, hyvinvointia ja tukea" on vision
"Yhdessä tehden vaikuttavimmat palvelut" kanssa toimiva kokonaisuus.
Juuan kunta kiinnittää huomiota palveluiden alueelliseen tasa-arvoiseen
saavutettavuuteen. Lähipalveluiden tulee olla saavutettavissa siten, ettei
asiakkaille muodostu kohtuutonta asiointimatkaa palvelupisteeseen, jossa
henkilökohtainen asiantuntijapalvelu on fyysisesti läsnä.
Juuan kunta korostaa, että Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen
palveluverkosta on syytä olla maininta jo hyvinvointialueen strategiassa, ei
jättää sitä strategiaan nähden toissijaisiin ohjelmiin tai suunnitelmiin.
Strategiahan luodaan yleisesti hyvinvointialueen vaalien jälkeen, johon
keskeisimmät vaalilupaukset tulisi yhteensovittaa. Lisäksi palveluverkon
kehittäminen ja palveluverkon ylläpitäminen on pitkän ajan strategista
suunnittelua, jota tulee ohjata strategialla.
Hyvinvointialueen ja alueen kuntien välisestä yhteistyöstä olisi perusteltua
ottaa
konkreettiset
kirjaukset.
Hyvinvointialueen
sekä
kuntien
menestyksekäs toiminta ja johtaminen edellyttää syvää yhteistyötä edellä
mainittujen toimijoiden välillä. Tämä on syytä ottaa strategia-asiakirjaan
selkeäksi kirjaukseksi.
Strategialuonnos on tiivis ja toistaiseksi melko yleispiirteinen. On sinänsä
perusteltua pitää strategia-asiakirja tiiviinä ja visuaalisesti selkeänä.
Strategialuonnoksen tavoitteissa huomiota kiinnittää kohta "Kaikessa
päätöksenteossa huomioidaan päätösten vaikutukset lasten ja vammaisten
asioihin” on sinänsä tarpeeton, sillä lasten, vammaisten ja muiden
erityisryhmien asioiden huomioimisesta säädetään kansainvälisissä
sopimuksissa,
Euroopan
unionin
säädöksissä,
kansallisessa
lainsäädännössä sekä muissa normeissa.
Lisäksi mikäli jokin erityisryhmä halutaan asettaa edellä mainitusta poiketen
vielä erityisempään asemaan, se tulisi avata myös strategia-asiakirjassa.
Nykyisellään kirjaus jättää ikääntyneet, muistisairaat, mielenterveyden
asiakkaat sekä muut erityisryhmät päätösten vaikutusten arvioinnin

Juuan kunta

Ote pöytäkirjasta

Kunnanhallitus

§ 274

15.08.2022

ulkopuolelle. Ottaen lisäksi huomioon sen, että Pohjois-Karjalassa
ikäihmisten osuus on huomattava, edellä mainittua arvovalintaa on syytä
tarkastella kriittisesti.
Yleisesti ottaen hyvinvointialueen lopulliseen strategiaan kannattaa valita
sellaisia painotuksia, mihin hyvinvointialue voi omalla toiminnallaan
vaikuttaa tai jota se pyrkii erikseen huomioimaan pakottavan normiston
lisäksi.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Tanskanen Henri

Päätösehdotus

Juuan kunnanhallitus päättää antaa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen
aluehallitukselle esittelytekstin mukaisen lausunnon Pohjois-Karjalan
hyvinvointialueen hyvinvointistrategian ensimmäisestä luonnoksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.
Kunnanhallitus hyväksyi lausuntoonsa lisäksi seuraavan lisäyksen:
” Strategiaan tulee lisätä erityisryhmänä ikääntyneet ja sairaat
pitkäaikaistyöttömät joiden työllistymisennuste on heikko.”
Asianmukaisesti 16.8.2022 tarkastetusta ja allekirjoitetusta pöytäkirjasta
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:
Juuassa 16.08.2022

Aki Jäppinen
pöytäkirjanpitäjä

Juuan kunta

Ote pöytäkirjasta

Kunnanhallitus

§ 274

15.08.2022

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 274
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Muutoksenhakukielto ja
sen peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä
päätöksestä, joka koskee:
- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja
viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on
oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2
mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Lieksan kaupunki
Kaupunginhallitus

§ 241

08.08.2022

Lieksan kaupungin lausunto Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hyvinvointialuestrategian
ensimmäisestä luonnoksesta
Kaupunginhallitus 08.08.2022 § 241
482/00.04.00/2022
Valmistelija

Kaupunginjohtaja, hyvinvointijohtaja
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus pyytää alueen sidosryhmiltä
kirjallista lausuntoa hyvinvointialuestrategian ensimmäisestä luonnoksesta
15.8.2022 mennessä. Hyvinvointialuestrategian ensimmäinen luonnos on
liitteenä.
Lieksan kaupungin lausunto
Lieksan kaupunki kiittää Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta mahdollisuudesta lausua hyvinvointialuestrategian ensimmäisestä luonnoksesta.
Strategialuonnoksesta voidaan yleisesti todeta, että valittu linjaus ytimekkäästä ja lyhyestä esittämistavasta on kannatettava. Luonnoksesta on helposti hahmotettavissa keskeiset päämäärät ja keinot, joihin laadittavalla
strategialla pyritään. Toisaalta strategian pohjalta tehtävään jatkovalmisteluun ja sen tarkkuuteen, esimerkiksi palveluverkkosuunnitelman tai vastaavan toimenpideohjelmatasoisen suunnitelman tekemiseen, on kiinnitettävä
erityistä huomiota, että strategian varsin yleisellä tasolla olevat tavoitteet
tulevat toimintaa yksiselitteisesti ohjaaviksi asioiksi. Strategian toteuttamisen kannalta myös kriittisten menestystekijöiden esittäminen asiakirjassa
olisi tarkoituksenmukaista.
Strategiaan valitut arvot ovat hyviä. Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden arvopohjana asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, turvallisuus, yhdenvertaisuus ja avarakatseisuus toimivat hyvin. Missio ”Hyvää elämää ja elämäniloa Pohjois-Karjalassa: turvaa, hyvinvointia ja tukea” on vision ”Yhdessä tehden vaikuttavimmat palvelut” kanssa kannatettava kokonaisuus.
Strategisten tavoitteiden osalta Lieksan kaupunki kiinnittää huomiota palveluiden alueelliseen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen. Lähipalveluiden
tulee olla saavutettavissa siten, ettei asiakkaille muodostu kohtuutonta asiointimatkaa palvelupisteeseen, jossa henkilökohtainen asiantuntijapalvelu
on fyysisesti läsnä. Monikanavaisten palveluiden kehittäminen esimerkiksi
etäpalveluina on kannatettava suuntaus yleisellä tasolla. On kuitenkin
muistettava, että osa lähipalveluista on luonteeltaan sellaisia, että palveluja
tuottavan henkilöstön on pystyttävä tapaamaan asiakas fyysisesti toimipisteessä. Saavutettavuuden ja saatavuuden tarkastelussa on kiinnitettävä
erityistä huomiota siihen, että asutuskeskusten väliset pitkät etäisyydet,
maakunnan eri osien palvelutarve ja ikärakenne vaikuttavat strategian sisältöön ja palvelujen tuottamiseen sen pohjalta. Lähipalvelut tulee pystyä
luonnoksen arvojen mukaisesti takaamaan jokaiselle väestöryhmälle riittävällä laadukkuudella ja saavutettavuudella. Edelliseen viitaten strategialuonnoksen tavoitteisiin tulee lisätä saavutettavuus tavoitekohtaan ”Palvelujen saatavuus, oikea-aikaisuus, laatu ja vaikuttavuus paranevat”.

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Lieksan kaupunki
Kaupunginhallitus

§ 241

08.08.2022

Strategialuonnoksen tavoitteissa huomiota kiinnittää kohta ”Kaikessa päätöksenteossa huomioidaan päätösten vaikutukset lasten ja vammaisten
asioihin”. Asia sinänsä on kannatettava, mutta kirjaus jättää ikääntyneet ja
muut erityisryhmät (esimerkiksi mielenterveysasiakkaat, muistisairaat) päätösten vaikutusten arvioinnin ulkopuolelle. Kyseessä on merkittävä arvovalinta. Luonnoksen arvopohjan yhdenvertaisuuteen viitaten Lieksan kaupunki esittää, että kirjaus muutettaisiin muotoon ”Kaikessa päätöksenteossa huomioidaan päätösten vaikutukset lasten, ikääntyneiden ja erityisryhmien asioihin”.
Palvelulupaukseen Lieksan kaupunki esittää lisättäväksi asiakkaan esimerkiksi siten, että palvelulupaus olisi muodossa ”Oikea palvelu asiakkaalle
oikea-aikaisesti oikeassa paikassa”.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitukselle esittelytekstin mukaisen lausunnon Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hyvinvointistrategian ensimmäisestä luonnoksesta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitukselle esittelytekstin mukaisen lausunnon Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hyvinvointistrategian ensimmäisestä luonnoksesta.

Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen, p. 040 1044 001,
sähköposti jarkko.maattanen(at)lieksa.fi

Liitteet
[1]

Jakelu

Hyvinvointialuestrategia 2023-2026, luonnos

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen
oikeaksi todistaa Lieksan kaupungissa
9.8.2022
Sari Pennanen
asianhallintasihteeri

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Lieksan kaupunki
Kaupunginhallitus

§ 241

08.08.2022

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen
9.8.2022 yleiseen tietoverkkoon www.lieksa.fi-sivulle
Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on
Lähetetty postitse tavallisena kirjeenä
Lähetetty postitse saantitodistusta vastaan
x Lähetetty sähköpostilla
Luovutettu asianosaiselle kirjallista todistusta vastaan
Muulla tavalla, miten
Asianosaiset:

Jakelun mukaan

Paikka, päivämäärä ja tiedoksiantajan allekirjoitus
Lieksa 9.8.2022

Sari Pennanen, asianhallintasihteeri

Vastaanottajan allekirjoitus, jos luovutettu

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Lieksan kaupunki
Kaupunginhallitus

§ 241

08.08.2022

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 241

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-

vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-

virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)

-

etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Vanhusneuvoston lausunto Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen strategialuonnoksesta

1.

Tärkeää, että yhteiset periaatteet toteutuvat kaikissa kunnissa
Yhdenvertaisuus:
• lähipalvelut turvattava
• Rääkkylän vuodeosastolle enemmän paikkoja, jotta rääkkyläläiset saisivat
•

jatkohoitoa lähellä. Osasto on toimiva, mm. ilmanvaihto on toimiva!
palvelua saavat myös he, joilla ei ole kykyä sähköiseen asiointiin

•
•

huomioimme, ettei uudella toimintatavalla syrjäytetä ketään
varmistetaan, ettei yksikään putoa turvaverkkojen ulkopuolelle

2. Omaishoidon ja -hoitajien palkkioiden turvaaminen kaikille omaishoidon tuen
myöntämisen perusteet täyttäville.
3. Henkilökuntaa riittävästi.
4. Kunnan ja hyvinvointialueen roolit ennaltaehkäisyssä ja kuntouksessa selkeäksi ja
yhteistyötä tekeväksi.

Rääkkylässä 15.8.2022
Rääkkylän vanhusneuvosto

Rääkkylän kunta l Kinnulantie 1, 82300 Rääkkylä l www.raakkyla.fi

Lausunto

1

12.8.2022

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus
kirjaamo.hyvinvointialue@siunsote.fi

Asia:

asianumero 299/2022.
Lausuntopyyntö Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hyvinvointialuestrategian
luonnoksesta

Lausunnon voi antaa Webropolin kautta tai lähettämällä lausunnon Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen
kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.hyvinvointialue@siunsote.fi. Lausunnossa tulee mainita asianumero
299/2022.

Karelia ammattikorkeakoulu kiittää mahdollisuudesta lausua Hyvinvointialueen
strategialuonnosta. Strategiassa nostetaan esille hyvinvointialueen toiminnan ja kehittämisen
kannalta olennaisia asioita.
Strategialuonnoksessa jäimme miettimään millä tasolla strategiaa halutaan hyvinvointialueella
tehdä. Ilmeisesti tausta-ajatuksena on ollut tehdä strategia yleisenä koko hyvinvointialueelle, joka
täsmentyy vastuualueittain konkreettisiin tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja mittareihin. Tavoitteet on
kuvattu yleisellä tasolla. Hyvinvointialue on kuitenkin kovin monimuotoinen ja laaja, jolloin
palveluittain tavoitteiden painopisteet ovat varmaankin erilaisia. Jäimme miettimään, onko
yleisellä tasolla olevan strategian todentaminen vaikeaa eli esim. kuvata mitä tuloksia ja
vaikuttavuutta on saatu aikaan. Neljän vuoden strategiakausi on melko lyhyt. Pohjois-Karjalan
alueella on varmasti kunnittain erilaisia haasteita esim. palveluiden tarpeessa ja tuottamisessa
(esimerkiksi henkilöstön saatavuudessa). Pitäisikö strategiassa näkyä jotenkin myös palvelujen
järjestämisen erilaiset tarpeet ja sitä kautta kehittämistarpeet/tavoitteet.
Strategialuonnoksessa oli mainittu yksi tärkeä ja konkreettinen tavoite eli lapset ja vammaiset.
Tämä herätti mieleen kysymyksen ikäihmisistä erityisesti Pohjois-Karjalan ikärakennetta ajatellen
sekä myös harvaan asutun alueen näkökulmasta. Olisiko ikäihmisiin liittyviä tavoitteita tärkeää
tuoda myös strategiassa esille?
Strategisten tavoitteiden kohdalla mietimme, että esittämisjärjestys voisi lähteä
asiakastavoitteista ei johtamisesta. Jäimme pohtimaan pitäisikö strategiassa eritellä
asiakasta/palveluita koskevat tavoitteet sekä sisäistä toimintaa esim. johtaminen & talous &
henkilöstö omikseen.
Arvoihin on kirjattu turvallisuus ja avarakatseisuus. Nämä ovat asioina todella tärkeitä, mutta
jäimme miettimään ovatko ne varsinaisesti organisaation arvoja.
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on Karelia-ammattikorkeakoululle erittäin tärkeä strateginen
kumppani ja teemme erittäin mielellämme yhteistyötä. Haluamme olla myös osaltamme
mahdollistamassa tulevan strategian toteutumista. Toivomme, että yhteiset kokoukset, yhteinen
suunnittelu sekä yhteinen kehittäminen jatkuu edelleen maakunnan hyvinvoinnin ja
elinvoimaisuuden parhaaksi.
Kunnioittavasti

Petri Raivo, rehtori

Tohmajärven vanhusneuvoston lausunto Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen
hyvinvointialuestrategian luonnoksesta
Neuvosto keskusteli strategialuonnoksesta ja yksimielisesti päätti lisätä luonnokseen
muutamia lisäyksiä.
Strategiset tavoitteet:
-Palvelun saatavuus, oikea-aikaisuus, laatu ja vaikuttavuus paranevat riittävällä rahoituksella
-Kaikessa päätöksenteossa huomioidaan päätösten vaikutukset lasten, vammaisten,
ikäihmisten ja vanhusten asioihin
Palvelulupaus:
varsin kunnianhimoinen
-koulutetut hoitajat tekemään sitä työtä, mihin heidät on koulutettu
-avustaviin töihin (avustaminen ruokailussa, pyykkihuolto, ulkoiluttaminen jne) niihin
sopivat työntekijät
Tohmajärvellä 15.8.2022

Lausunnon kirjasi
Pirjo Rouvinen
toimistosihteeri

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry

LAUSUNTO

Pohjois-Karjalan kauppakamari
15.8.2022

Asia: 299/2022

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hyvinvointistrategia
Pohjois-Karjalan Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua hyvinvointistrategia
luonnoksesta. Pohjois-Karjalan kauppakamari yhtyy tähän lausuntoon.
Laki hyvinvointialueista annetusta laista sisältää säännöksen hyvinvointistrategiasta
(41 §), joka sisältää alueen palveluita ja tehtäviä koskevat tärkeimmät strategiset
suunnitelmat ja tavoitteet. Hyvinvointistrategiaan sisältyy sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelustrategia, jossa määritellään, miten sote-palvelut tuotetaan
alueella.
Nyt esitetty strategia ja näin toteutuessaan, kuten arvot, missio, visio, palvelulupaus
ym. lupaavat, olisi toiminta todella hienoa ja juuri sitä, mitä maakuntamme asiakkaat
tarvitsevat sekä odottavat. Mutta tähän tavoitteeseen on vielä matkaa. Henkilöstön
jaksaminen ja organisaation sisäinen toiminta vaikuttaa siihen, voivatko nämä
tavoitteet koskaan toteutua oikeasti. Ja yhteistyö yrittäjien kanssa on hyvin
ratkaisevaa myös palvelujen saatavuuden ja tasavertaisuuden näkökulmasta
maakunnan laidoilla asuville.
Pohjois-Karjalan Yrittäjät ja Pohjois-Karjalan kauppakamari esittää, että
strategiaa täsmennetään seuraavilta osin:
1) Strategiasta tulee löytyä vastaus kysymykseen, missä määrin käytetään
yksityistä, kolmatta sektoria ja omaa palvelutuotantoa, missä määrin palvelut
tuotetaan diginä ym. Yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa tulee tehdä aito
kumppanuus. Strategiassa on arvioitava myös sote-palvelujen saatavuutta ja
saavutettavuutta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteen
toteuttamista.
2) Strategiassa viitataan sidosryhmiin ja kumppaneihin ja esitämme, että
vastuullisena ja yhdenvertaisena toimijana tulisi tässä strategiassa jo näkyä
tilaajana hyvinvointialueen rooli. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on suuri
hankkija ja toimillanne ja myös tilaajana teillä on iso merkitys Pohjois-Karjalan
hyvinvoinnin kehittäjänä.
3) Pohjois-Karjalan Yrittäjät ja Pohjois-Karjalan kauppakamari vaativat, että
hyvinvointialueen tulee noudattaa samoja periaatteita kuin kuntienkin eli lapsi- ja
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vammaisasioiden arvioinnin lisäksi tulisi tehdä ympäristö- ja yritysvaikutusten
arvioinnit.
4) Strategisissa tavoitteissa esitämme, että johtamisen täytyy pohjautua tiedolla
johtamiseen, mikä tarkoittaa esim. palveluiden laadun, kustannusten ja
henkilöstön hyvinvoinnin jatkuvaa mittarointia, sekä tämän tiedon jalostamista
päätöksen
teon
tueksi. Hyödyntämällä
teknologiaa,
tekoälyä
ja
digitalisaatiota, rakentamalla asiakaslähtöiset palvelupolut ja huolehtimalla
palveluintegraatiosta sekä varmistamalla sote-alan henkilöstön saatavuus.
5) Strategisiin tavoitteisiin esitämme lisättäväksi hyvinvointialue kehittää ja edistää
kumppanuutta yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Lisäksi esitämme
lisättäväksi; asukkaan oman tahdon toteutumista kunnioitetaan hoidon tarpeen ja
hoitopaikan määrittelyssä.
6) Strategiasta puuttuu hyvinvointialueista annetun lain 9 §:n (yleistä
järjestämistapaa koskeva) ja 7 §:n (järjestämisvastuu) välisen suhteen
jäsentäminen (johon viitataan palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisen osalta
hallituksen esityksessä sivuilla 517-519). Pohjois-Karjalan Yrittäjät ja PohjoisKarjalan kauppakamari esittää järjestäjän ja tuottajan eriyttämistä.
7) Ehdotamme myös, että hyvinvointialue linjaa, että se ei ota hoidettavaksi muita
tehtäviä kuin sille on säädetty (laki hyvinvointialueista 6§ ja sitä koskeva
hallituksen esityksen kohta sivulla 516).
8) Esitämme myös lisättäväksi, että hyvinvointialue edistää maakunnan elinvoimaa
lain sallimissa puitteissa.
9) Esitämme, että strategiassa käytettäisiin ilmausta monituottajamalli. Tulevassa
palvelustrategian
ytimessä
tulee
olla
sote-palveluiden
tuottaminen
monituottajamallilla. Hyvinvointialueiden onnistumiseksi on hyödynnettävä
monituottajamallia mahdollisimman laajasti, lisättävä palvelusetelin käyttöä
hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi, tekemällä kustannuksista ja hoidon laadusta
läpinäkyviä ja vertailtavia.
10) Strategiassa tulisi myös huomioida, että ihmiset haluavat vertailla ja valita, joten
monituottajuuden lisäksi toivomme, että asiakkaan valinnanvapaus kirjataan
myös strategiaan. Asiakkaille tärkeintä on, että he pääsevät nopeasti hoitoon ja
saavat laadukasta hoitoa. Tuottaako hoidon julkinen vai yksityinen taho tai
järjestö, ei asiakkaan näkökulmasta ole merkitystä. Ihmiset arvostavat
valinnanvapautta. Julkisen sektorin ei ole järkevää tuottaa kaikkia palveluita itse.
Sote-palvelut on tuotettava tavalla, joka on veronmaksajille kustannustehokkain
ja laadukkain. Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii, että yrityksiä
hyödynnetään sote-palveluiden tuottamisessa nykyistä enemmän. Esimerkiksi
palvelusetelin käyttöä olisi laajennettava.
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Yrittäjien Sote-teesit
 Verrataan omenaa omenaan–tehdään yhteinen läpinäkyvä
kustannuslaskentajärjestelmä.
 Otetaan pienetkin huomioon–annetaan mikro-ja pienyrityksillekin mahdollisuus
menestyä kilpailutuksissa
 Annetaan ihmisten valita – palvelusetelit, henkilökohtaiset budjetit ja ostopalvelut
laajasti käyttöön.
 Reilu kilpailu - määritellään palvelutetelin arvo sellaiseksi, että sekä yksityinen että
julkinen palveluntuottaja pystyvät palvelun tuottamaan
 Annetaan luovuudelle tilaa – kilpailu ja useat tuottajat tuovat uusia ideoita
 Tarkkana eurojen kanssa–selkeät menokehykset
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Ilomantsin kunta

Ote pöytäkirjasta

Kunnanhallitus

§ 115

15.08.2022

Lausuntopyyntö Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hyvinvointialuestrategian luonnoksesta
Kunnanhallitus 15.08.2022 § 115
377/00.01.02.03/2022
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus pyytää alueen sidosryhmiltä
kirjallista lausuntoa hyvinvointialuestrategian ensimmäisestä luonnoksesta
15.8.2022 mennessä.
Hyvinvointialueen suunnittelutyötä niin sosiaali-, terveys- ja
pelastuspalvelujen kuin ympäristöterveydenhuollon osalta tehdään
parhaillaan. Hyvinvointilalueen aluevaltuutetut, lautakunnat,
vaikuttamistoimielimet ja Siun soten henkilöstö on osallistettu
valmistelutyöhön.
Aluehallitus käynnisti hyvinvointialuestrategian valmisteluprosessin
21.3.2022. Valmistelu jatkui aluehallituksen seminaarissa 28.4.2022 ja
aluevaltuuston strategiaseminaarissa 17.-18.5.2022.
Aluehallitus käsitteli strategialuonnoksen kokouksessaan 21.6.2022 § 76 ja
lähetti sen toimielinten, henkilöstön ja sidosryhmien kommentoitavaksi.
Hyvinvointilaluestrategian käsittely jatkuu aluehallituksessa
kommenttikierroksen jälkeen elokuun loppupuolella. Tavoitteena on
strategian hyväksyminen aluevaltuustossa syys-lokakuussa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Ilomantsin kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan Pohjois-Karjalan
hyvinvointialueen strategiasta seuraavaa:
Strategia on hyvin tiivistetty lyhyeen ja selkeään muotoon. Sen käytäntöön
jalkauttamiseen on satsattava riittävästi, sillä strategiaan asetetut tavoitteet
ovat talous-ja henkilöstötilanne huomioiden erittäin kunnianhimoiset.
Hyvinvointialueen päätöksenteossa on huomioitava laajasti kaikki ikä- ja
erityisryhmät. Lasten ja vammaisten huomioiminen päätösten vaikutuksia
arvioitaessa on tärkeää, mutta se yksin ei riitä ylläpitämään ja
kasvattamaan palvelujen käyttäjien uskoa vaikuttaviin ja tasa-arvoisiin
palveluihin. Kaikessa hyvinvointialueen päätöksenteossa muistettava myös
se, että Pohjois-Karjalan maakunta on sairauskirjoltaan laaja ja ikääntyvän
väestön maakunta.

Päätös

Hyväksyttiin.
Puheenjohtaja Anna Puruskainen-Saarelainen poistui asian käsittelyn
ajaksi. Peruste: Hyvinvointialueen aluehallituksen jäsen.
Puheenjohtajana toimi Liisa Mononen.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi

Ilomantsin kunta

Ote pöytäkirjasta

Kunnanhallitus

§ 115

15.08.2022

1. kirjaamo.hyvinvointialue@siunsote.fi
Otteen oikeaksi todistaa Ilomantsin kunnassa
15.08.2022
Minna Kontturi
pöytäkirjanpitäjä

Ilomantsin kunta
Kunnanhallitus

Ote pöytäkirjasta
§ 115

15.08.2022

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 115

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET
Tähän päätökseen ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lausunto hyvinvointialuestrategian
luonnoksesta
Hallitus 16.8.2022

Lausunnon keskeiset asiat 1
• Strategialuonnos hyvä ja tärkeä tulevaisuun suunnittelun elementti
• Strategiassa pitäisi asiakkaan roolin näkyä vahvemmmin
• Luonnoksessa näkökulmana
• Organisaation tekeminen
• Organisaation tavoitteet, toimintatapa, johtaminen
• Organisaation toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

• Asiakkaan näkökulma tarkoittaisi
•
•
•
•

Asiakas saa tarvitsemansa
Asiakas on tyytyväinen
Asiakas arvostaa
Asiakkaalla on itseisarvo

Lausunnon keskeiset asiat 2
• Tärkeät: Asiakas, henkilökunta ja konserninäkökulma
• Visioon esim Paras sote-alan työnantaja
• Konserninäkökulman vahvistaminen: Konserni tukee myös tytäryhtiöiden
toimintaa
• Tukipalveluiden rooli tärkeä asiakastyytyväisyyden edistämisessä

LAUSUNTO POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUEEN
STRATEGIALUONNOKSESTA 17.6.2022
JOENSUUN VANHUSNEUVOSTO ESITTÄÄ KOHTELIAIMMIN LAUSUNTONAAN LAADITUSTA
HYVINVOINTIALUEEN STRATEGIALUONNOKSESTA SEURAAVAA:
1. STRATEGIALUONNOS ON LIIAN YLIMALKAINEN SISÄLTÄEN KYLLÄKIN HYVIN TÄRKEITA JA KAUNIITA
PERIAATTEITA, JOIDEN PERUSTEELLA EI VOIDA RAKENTAA JUURI MINKÄÄNLAISTA MIELIKUVAA
SIITÄ, MIHIN SUUNTAAN JA MILLÄ TAVALLA VOIDAAN AIKAAN SAADA KAIKKIEN KAIPAAMA
MUUTOS SOTE-PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN TURVAAMISEKSI KAIKILLE PALVELUIDEN
TARVITSIJARYHMILLE.
SIKSI PARAS VAIHTOEHTO TARVITTAVAN MUUTOKSEN LÄHTÖKOHTIEN VARMISTAMISEKSI OLISI
LAATIA KOKO STRATEGIA UUDESTAAN KAIVATUN KONKREETTISEN SUUNNAN TOTEUTTAMISEKSI.
2. MIKÄLI STRATEGIAN UUDELLEEN VALMISTELU EI JOSTAKIN SYYSTÄ OLISI MAHDOLLISTA, NIIN
STRATEGIAA TULISI KUITENKIN KORJATA TARPEELLISEEN KONKRETIAN SAAMISEKSI STRATEGIAN
LÄHTÖKOHDAKSI TULEVAA TAVOITTEELLISTA TOIMINTASUNNITELMAA AJATELLEN. ILMAN
TARKENNUKSIA STRATEGIAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA SEKÄ ETENKIN SEN TOTEUTUS
KOKONAISUUDESSAAN ON SATTUMANVARAISTA JA MAHDOTONTA.
3. IKÄÄNTYVIEN KUNTALAISTEN OSALTA STRATEGIAAN TULEE EHDOTTOMASTI SAADA
PERIAATTEELLISET TAVOITTEET TOIMINTASUUNNITELMAN TEKOA VARTEN AINAKIN SEURAVISTA
KOLMESTA TÄRKEÄSTÄ ASIASTA:
-

MITEN TURVATAAN IKÄÄNTYVIEN VASTAANOTOLLE JA HOITOON PÄÄSY LAINMUKAISELLA
SEKÄ TARPEEN EDELLYTTÄMÄLLÄ TAVALLA. VAIKKA ASIA ONKIN PÄÄOSIN
TOIMINTASAUUNNITELMAN KUULUVA TAVOITE, SEN TOTEUTTAMINEN EDELLYTTÄÄ
STRATEGIAAN OIKEAA PAINOTUSTA.

-

SAMALLA TAVALLA STRATEGIAN ERITYISTÄ PAINOTUTA VAATII MYÖS IKÄÄNTYVIEN HOIDON JA
HOIVAN TURVAAMINEN ETENKIN RIITTÄVÄN TEHOSTETUN KOTI- JA LAITOSHOIDON
AIKAANSAAMISEKSI.
VAIKKA IKÄÄNTYVIEN TARVITSEMIEN LAITOSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄ HALUTTIINKIN
VALTAKUNNALLISESTI JA JOHDONMUKAISESTI VÄHENTÄÄ SUURTEN IKÄLUOKKIEN
KASVAVAVASTA MÄÄRÄSTÄ JA HOIDONTARPEESTA HUOLIMATTA, EI MEIDÄN VANHUSTEN
HOIDONTARVETTA VOIDA JÄTTÄÄ HUOMIOIMATTA JA HOITAMATTA HUONON
VALTAKUNNALLISEN LINJAUKSEN VUOKSI.

-

KOLMAS ASIA, MIKÄ VAATII EDELLEEN STRATEGIAN OHJAUKSEN, ON OMAISHOITAJIEN
STATUKSEN JA HEIDÄN PALKKIOIDENSA RIITTÄVYYDEN TURVAAMINEN KAIKILLE EHDOT
TÄYTTÄVILLE OMAISILLE.
IKÄÄNTYVIEN VANHUSTEN HOITAMINEN HEIDÄN OMISSA KODEISSAAN ON YHTEISKUNNALLE
YLIVOIMAISESTI EDULLISIN TAPA HOITAA HEIDÄT AINA VIIMEISEEN LAITOSVAIHEEN LOPPUUN
ASTI. YHTEISKUNNAN TARJOAMAT PALVELUT, JOS NIITÄ OLISI RIITTÄVÄSTI TARJOLLA
MAKSAISIVAT AINAKIN KOLME-NELJÄ KERTAA ENEMMÄN KUIN OMAISTEN KOTIHOITO. SIKSI
OMAISHOITAJIEN LISÄPANOSTUKSIEN HYÖDYNTÄMISEKSI KANNATTAA TEHDÄ KAIKKI
MAHDOLLISET TOIMENPITEET AINA KUNTIEN PÄÄTETTÄVISSÄ OLEVIA OMAISHOITAJIEN
KUNNALLISVEROVAPAUKSIA MYÖTEN.

4. LOPUKSI VOIDAAN TODETA, ETTÄ VAIKKA HYVINVOINTIALUEEN STRATEGIALLA EI SUORANAISESTI
VOIDA EDISTÄÄ TAI PARANTAA PÄÄTTÄJIEN ASENNETTA IKÄÄNTYVIÄ KOHTAAN, NIIN KUITENKIN
OSANA TARVITTAVAA ASENNEMUUTOSTA TULEE MUISTAA, ETTÄ JOKAINEN MEISTÄ VANHENEE
AJALLAAN JA TAVALLAAN. SIKSI VOIMME JO HYVISSÄ AJOIN PYRKIÄ ENNAKOIMAAN OSALTAMME
MYÖS OMAN TULEVAISUUTEMME VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TARPEET.
IKÄÄNTYVÄT IHMISET KÄYTTÄVÄT HYVINVOINTIALUEEMME PALVELUISTA KARKEASTI ARVIOIDEN
NOIN 60 %. TUO OSUUS EI TULE JUURI LASKEMAAN TULEVAISUUDESSAKAAN, JOTEN TÄMÄN
SUURIMMAN KÄYTTÄJÄRYHMÄN KOHTUULLISET TARPEET TULEE HUOMIOIDA ERIKSEEN RIITTÄVÄN
LAAJASTI MYÖS ALUEEN STRATEGIASSA.

JOENSUUN VANHUSNEUVOSTO 10.8.2022
Pertti Vainionpää
PUHEENJOHTAJA

Marja-Leena Räsänen
VARAPUHEENJOHTAJA

KONTIOLAHDEN KUNTA
Eläkeläisneuvosto

OTE PÖYTÄKIRJASTA
§ 34

25.08.2022

Eläkeläisneuvoston lausunto Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen
hyvinvointialuestrategian luonnoksesta
Eläkeläisneuvosto 25.08.2022 § 34
282/00.04.01.02/2022
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt
21.6.2022 § 76 hyvinvointialuestrategialuonnoksen jatkovalmistelun
pohjaksi. Aluehallitus päätti samalla käynnistää strategialuonnoksesta
lausuntokierroksen, joka kestää 15.8.2022 saakka. Lausuntoja
pyydetään sidosryhmiltä ja hyvinvointialueen toimielimiltä. Myös
Kontiolahden kunnan eläkeläisneuvostolta on pyydetty lausuntoa
hyvinvointialuestrategialuonnoksesta.
Hyvinvointistrategialuonnos on välitetty Kontiolahden
eläkeläisneuvoston jäsenille sähköpostitse 27.6.2022 tutustuttavaksi.
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen lausuuntopyyntökirjeessä on todettu,
että elokuun 2022 loppuun mennessä annetut lausunnot otetaan
valmistelussa huomioon.
Lisätietoja: vs. hallintopäällikkö Sini Rantaeskola, p. 050 432 8314.
Puheenjohtajan ehdostus:
Eläkeläisneuvosto päättää lausunnostaan Pohjois-Karjalan
hyvinvointialueeen hyvinvointialuestrategialuonnokseen.
Päätös:
Kontiolahden eläkeläisneuvosto kiittää mahdollisuudesta lausua
hyvinvointialuestrategian luonnoksesta, ja toteaa että Kontiolahden
eläkeläisneuvosto yhtyy Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen
vanhusneuvoston lausuntoon hyvinvointialuestrategiasta.
Otteen allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa
Kontiolahti 29.8.2022
Niina Turunen
toimistosihteeri
Nähtävänäpito
Tiedoksianto
asianosaiselle

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 29.8.2022
Asianosainen:
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue aluehallitus
Lähetetty tiedoksi sähköpostilla
29.8.2022, Sini Rantaeskola
Päiväys ja tiedoksiantaja

Yhteystiedot:

Kontiolahden kunta
Keskuskatu 8
81100 Kontiolahti
p. 013 7341
kirjaamo@kontiolahti.fi

KONTIOLAHDEN KUNTA
Eläkeläisneuvosto

OTE PÖYTÄKIRJASTA
§ 34

25.08.2022

etunimi.sukunimi@kontiolahti.fi
www.kontiolahti.fi

KONTIOLAHDEN KUNTA
Eläkeläisneuvosto

OTE PÖYTÄKIRJASTA
§ 34

25.08.2022

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 34
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Päätöksestä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lausunto
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Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Aluehallitus
kirjaamo.hyvinvointialue@siunsote.fi

Viite: Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hyvinvointialuestrategia, 299/2022
(282/00.04.01.02/2022)

Kontiolahden vammaisneuvoston lausunto Pohjoiskarjalan hyvinvointialue-strategialuonnoksesta
Kontiolahden kunnan vammaisneuvostolta on pyydetty sähköpostitse lausuntokommentit
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hyvinvointialuestrategiasta. Kontiolahden kunnan
vammaisneuvoston
jäsenet
ovat
esittäneet
seuraavia
huomioita
hyvinvointialuestrategialuonnokseen:
•

Arvot: arvot ohjaavat strategian toteuttamista. Kuitenkin yhdenvertaisuus on
mainittu eräällä tavoin "ehdollistavana". Yhdenvertaisuus esimerkiksi lasten ja
vammaisten kohdalla on muutakin kuin "pelkkää tarpeen mukaista".
Avarakatseisuus enemmän liturginen, kuin käytännön arvoihin kuuluva.

•

Strategisten tavoitteiden ensimmäisen kohdan osalta herää kysymys, mikä
toimintakulttuuri on päässyt jo muodostumaan, koska nyt luodaan alueen uutta
strategiaa?

•

Kolmannen tavoitteen kohdalla halutaan "osallistaa asukkaita". Kuinka sen on
tarkoitus tapahtua?

•

Neljännen strategisen tavoitteen kohdalle kysymys; mihin verrattuna ko. "palvelujen
parantuminen" tapahtuu? (Siun soten kuntayhtymäänkö?)

•

Viidennen kuten muidenkin strategisten tavoitteiden perustana ja ohjaavana tekijänä
tulee olla asetetut arvot.

•

Henkilöstöä koskevassa tavoitteessa ristiriitaa; Henkilöstö on osaavaa ja toimii sen
ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ilman, että heidän tulisi toimia tuloslaatukriteerien ohjaamana. Henkilöstön tulee pystyä luottamaan oikeanlaiseen
henkilöstöpolitiikkaan sekä oikeudenmukaiseen työolosuhteiden järjestämiseen.

•

Kaikki ehdollistaminen päätöksien vaikuttavuudenkin suhteen
asiakasryhmien osalta "asiakkaan erityistarpeet" huomioimatonta
ajattelua ja -toimintaa.

•

Palvelulupaukselle peukutus.

Kontiolahden kunta
Keskuskatu 8
81100 Kontiolahti

p. 013 7341
f. 013 734 5328

kirjaamo@kontiolahti.fi
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Lausunto
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Kontiolahden vammaisneuvoston kokous on vasta 29.9.2022, joten kommentointikierros on
toteutettu sähköpostikyselynä 27.6.-11.8.2022. Kontiolahden vammaisneuvoston edustajat
välittävät lausuntokommenttinsa myös hyvinvointialueen vammaisneuvoston kautta.

Ystävällisin terveisin,
Sini Rantaeskola
vs. hallintopäällikkö, Kontiolahden vammaisneuvoston sihteeri
Kontiolahden kunta
Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti
050 432 8314
sini.rantaeskola@kontiolahti.fi
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Koonti lausuntopyyntö hyvinvointialuestrategiasta
Webropol-kyselyn kautta tulleet vastaukset
ARVOT
Lausunnon antaja

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI

Itä-Suomen yliopisto
P-K:n kansanterveyden keskus
Joensuun kaupunki

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria

Lausunto
Vastuullisuus toiminnassa koskee myös elinkeinoelämävaikutusten arviointia päätöksenteossa; tämän toivoisin näkyvän kirjattuna
ko. kohtaan esim. Toimintamme täyttää vastuullisuuden ja eettisyyden kriteerit niin sisäisesti työntekijöiden kuin ulkoisesti
asiakkaiden sekä sidosryhmien, maakunnan elinkeinoelämän ja ympäristön suhteen.
Turvallisuus; voisiko täydentää muotoon: Henkilöstömme on ammattitaitoista. Kaikille maakunnan asukkaille saavutettavat,
laadukkaat ja luotettavat palvelumme vahvistavat turvallisuutta.
Yhdenvertaisuuden toiminnassa tulee tarkoittaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta koko maakunnassa. Voisiko täydentää:
Tarjoamme tarpeenmukaiset palvelut kaikille väestöryhmille maakunnan eri osissa.
Saavutettavuus kattaa varmastikin niin lähi- kuin etäpalvelut eri muodoissaan.
Arvojen toteutuminen käytännössä eri yksiköissä ja toiminnoissa on ensisijaista. Vaatii organisaation johdolta vahvaa
lähiesimiestason jalkauttamista ja osaamisen kehittämistä.
Pidän erityisen hyvänä sitä, että arvot ovat hyvin asukas-/asikaskeskeiset. Ennenkaikkea sitä, että turvallisuus on nostettu niin
asukkaiden/asiakkaiden kuin henkilöstönkin näkökulmasta yhdeksi keskeiseksi arvoksi. Myös avarakatseisuus arvona kuvaa HVAn
dynaamisuutta ja tulevaisuuteen suuntautumista.
Asiakaslähtöisyys: toiminnan tulisi olla myös asiakasnäkökulmasta "sujuvaa ja vaikuttavaa"
Avarakatseisuuteen toivoisin lisäyksen "sekä kumppanuuksia vahvistava"
Valitut arvot mielestämme kohdallisia. Voisiko avarakatseisuus sisältyä osaltaan asiakaslähtöisyyteen ja yhdenvertaisuuteen sekä
asiakkaan että henkilöstön näkökulmista? Nyt avarakatseisuus koskee pelkästään organisaatiota itseään, kun muiden arvojen
osalta kuvaukset koskevat sekä organisaatiota että asiakkaita.
Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANEn mielestä strategialuonnokseen sisältyvät arvot ovat hyvät. Arvoissa voisi
näkyä myös maininta palvelujen ja tuen oikea-aikaisuudesta.
Vastuullisuuden osalta luonnoksessa painotetaan ihmisen vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Lähestymistapa lähtee yksilön
hyvinvoinnista ja terveydestä. JANE ehdottaa, että arvoissa huomioidaan myös yksilön lähipiiri, omaiset, perhe ja heille suunnatut
palvelut ja tuki. Yksilön tilanne vaikuttaa useimmiten laajempaan yhteisöön.
Lisäksi olisi tärkeää miettiä, kuinka vastuullisuutta mitataan.

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE
Karjalan apteekkariyhdistys kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa Hyvinvointialueen strategiasta.
Näemme tavoitteet erinomaisina ja osaltamme toivomme hyvää yhteistyötä Siunsoten ja apteekkien välillä. Toivomme apteekkeja
pidettävän tiiviissä yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa. Esimerkiksi yhteiset koulutustilaisuudet voisivat olla hyviä
yhteistyön tapoja (mm. haavan hoito). Osaisimme myös varautua muun terveydenhuollon antamiin hoitosuosituksiin paremmin
niin asiakasneuvonnan kuin varaston osalta. Kaikkinensa uusien hoitokäytäntöjen ja toimintatapojen tiedottaminen apteekeille
helpottaisi asiakkaiden hoitopolussa kokonaisuutena (esim. Klexane -> Innohep, varautuminen apteekeissa).
Karjalan apteekkariyhdistys

Hyvän yhteistyön edellytyksenä toivomme toimivaa yhteydenpitokanavaa apteekkien ja terveydenhuollon välille.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri toteaa lausuntonaan hyvinvointialuestrategian arvoista, että ne ovat arvoina
tavoiteltavat, tärkeät ja laaja-alaiset. Arvojen tulisi parhaimmillaan läpäistä kaikki toiminta.
Asiakasnäkökulma nousee arvoissa hyvin esille, mutta pystytäänkö arvot toteuttamaan kaikessa toiminnassa? Erityisesti
yhdenvertaisuus voi näin laajalla alueella olla haasteellista saavuttaa. Kuinka tarpeenmukaiset palvelut määritellään; kenen
näkökulmasta tarpeenmukaiset? Asiakkaan ja organisaation näkökulma voivat olla varsin kaukana toisistaan. Lupaus
tarpeenmukaisista palveluista kaikille väestöryhmille on erittäin suuri. Kuka arvioi oikean tarpeen ja miten se arvioidaan?
Asiakaslähtöisyys on hyvä arvo palvelujen kehittämiseksi. Asiakkaan ystävällinen kohtaaminen kiireenkin keskellä on tärkeää.
Vastuullisuuteen toivoisimme sisällytettävän myös ennaltavahvistavuuden. ”Toimintamme on vaikuttavaa, ennalta vahvistavaa ja
auttaa yksilöä vastaamaan omasta hyvinvoinnistaan.”
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto pitää strategialuonnokseen sisällettyjä arvoja hyvinä ja yleisluonteisina. Vastuullisuuden kohdalla
korostetaan yksilön vastuuta omasta hyvinvoinnista. Näkisimme tärkeänä, että auttamisen lisäksi hyvinvointialue tukisi yksilöä
hyvinvointinsa ylläpitämisessä ja edistämisessä.

MISSIO

Itä-Suomen yliopisto
P-K:n kansanterveyden keskus
Joensuun kaupunki

Lausunto
Missio on ylevä. Sen toteuttamisessa tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä niin maakunnan kuntien, yksityisten palveluntuottajien eli
yritysten ja järjestöjen kanssa kuin elinkeinoyhtiöiden ym. sidosryhmien kanssa. Yksittäisen ihmisen ja perheen elämässä
Hyvinvointialueen tarjoamat palvelut ovat osa isompaa kokonaisuutta. Saumaton ja sujuva yhteistyö sekä tarpeenmukainen
tiedonkulku/-vaihto on ainoa tapa varmistaa mission toteutuminen.
Missio on ytimekäs, dynaaminen ja kuvaa HVAn keskeisiä arvoja hyvin. Lisäksi painotus ja kohdentaminen Pohjois-Karjalaan kuvaa
hyvin alueellsuuden tärkeyttä.
":osaamista, turvaa, tukea ja hyvinvointia"
-

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE
Karjalan apteekkariyhdistys
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Missio on kunnianhimoinen ja vaativa tehtävä, kun hyvään elämään ja elämäniloon vaikuttavat monet eri tekijät, jotka eivät ole
vain hyvinvointialueen käsissä. Onko turva, hyvinvointi ja tuki kirjattu tärkeysjärjestyksessä ja/tai onko niiden järjestys mietitty?
Ammatillisen toisen asteen näkökulmasta opiskelijoiden hyvinvointi on keskiössä, sen tukeminen ja mahdollistaminen eri tavoin.
Meidän näkökulmasta eri ikäisille opiskelijoille suunnatut hyvinvointipalvelut on kriittisin tekijä.
Tavoitteet ovat hyvät.
-

Lausunnon antaja

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI

VISIO
Lausunnon antaja

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI

Lausunto
Yhdessä tehden vaikuttavimmat palvelut - Tämä on niin totta. Täytyy toteutua käytännössä ja arjessa, myös yksittäisissä
kohtaamisissa ja toiminnoissa. Tärkeää organisaation jokaisen työntekijän ymmärtää ja sisäistää siten, että näkyy päivittäistoimissa
ja -valinnoissa, kuten arvojenkin.

Itä-Suomen yliopisto
P-K:n kansanterveyden keskus
Joensuun kaupunki

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE
Karjalan apteekkariyhdistys

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Kuten missio, niin myös vision ydin on saatu hyvin kuvattua yhteen lauseeseen. Visiossa keskeisenä teemana on HVAn yhdessä
tekemisen merkityksen korostaminen . Sillä tuodaan esille HVAn tahtotila tehdä yhdessä kaikkien sidosryhmien niin alueen
asukkaiden/asiakkaiden, kuntien, yritysten, kolmannen sektorin kuin alueen ulkopuolistenkin toimijoiden kanssa. HVAn palvelujen
toteuttamisessa on nostettu palvelujen vaikuttavuus keskeiseksi teemaksi, jolla vastataan mm. palvelujen laadullisiin ja
kustannusten hillitsemisen tavoitteisiin.
"Vaikuttavasti yhdessä ja kumppanuudella"
Visiossa mainittu yhdessä tekeminen on hyvä valinta. Vaikuttavuus tässä jää avoimeksi eli mitä tarkoitetaan vaikuttavimmilla
palveluille ja kenen/keiden näkökulmasta sitä tarkastellaan. Sisältyykö ajatus palveluiden uudistamisesta vaikuttavimpiin
palveluihin? Onko tämä sellainen visio, joka herättää intohimoja ja innostusta. Pitäisikö miettiä, mitä tarkoittaa asiakkaan
näkökulmasta?
Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANEn mielestä on hyvä, että visio korostaa yhteisöllisyyttä. Visio on hieman
monitulkintainen: tarkoitetaanko vaikuttavimmat palvelut suhteessa muihin hyvinvointialueisiin vai suhteessa nykyiseen tasoon?
Vai ajatellaanko tätä niin, että yhdessä tekeminen on keskiössä ja vain yhdessä tekemällä saavutetaan vaikuttavimmat palvelut?
Hyvä yhteistyö parantaa asukkaiden hoitopolkuja.
MLL:n Järvi-Suomen piiri toteaa lausuntonaan, että strategian visio on monimerkityksinen ja sen voi ymmärtää useammalla eri
tavalla. Lukija voi painottaa visiossa joko yhdessä tekemistä tai vaikuttavuutta. Kumpaa visiolla halutaan painotettavan? Jos
painotetaan yhdessä tekemistä, kenen kanssa tehdään yhdessä? Jos taas painotetaan vaikuttavimpia palveluita niin mihin
palveluita verrataan? Verrataanko niitä toisten hyvinvointialueiden palveluihin vai johonkin muuhun? Kuinka vaikuttavuutta
arvioidaan ja kuka sitä arvioi?
Yhdessä tehden vaikuttavimmat palvelut -visio jättää avoimeksi suhteessa mihin vaikuttavuutta arvioidaan.

STRATEGISET TAVOITTEET
Lausunnon antaja

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI

Lausunto
• Johtamisemme ja toimintakulttuurimme luovat yhdenmukaiset toimintatavat - Ruohonjuuritasolle jalkauttamisessa tulee
onnistua. Miten tämä varmistetaan?
• Monikanavainen palveluverkkomme vastaa palvelutarvetta
• Monipuolisen kumppanuuden ja yhteistyön avulla turvaamme hyvinvoinnin
tasapuolisesti asukkaita osallistaen - Tarkoittaahan myös ulkopuolisia kumppanuuksia ja yhteistyötä? Tulisiko laaja-alainen
yhteistyö nostaa yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi, kun yleisesti tiedetään ja tunnistetaan, että ainoastaan julkisen ja yksityisten
palveluntarjoajien yhteistyöllä on mahdollista vaikuttavat palvelut toteuttaa?
• Palvelun saatavuus, oikea-aikaisuus, laatu ja vaikuttavuus paranevat
• Toimintamme perustana on ennaltaehkäisy sekä terveyden, hyvinvoinnin ja
turvallisuuden edistäminen
• Toimintamme on tuloksellista ja vaikuttavaa, jotta rahoitus riittää laadukkaisiin
palveluihin
• Turvaamme henkilöstön hyvinvoinnin, osaamisen, sitoutuneisuuden ja riittävyyden - Henkilöstön osallistamisen turvaaminen
olisiko hyvä näkyä tässä? On merkittävässä roolissa sitoutuneisuuden muodostumisessa.
• Kaikessa päätöksenteossa huomioidaan päätösten vaikutukset lasten ja vammaisten
asioihin. - Eikö kaikessa päätöksenteossa tule huomioida päätösten vaikutukset eri asiakas- ja ikäryhmiin?
Hyvinvointialueen ollessa maakunnassa suurtyöllistäjä ja hankintojen toteuttaja, tulisi strategisissa tavoitteissa näkyä myös yritysja elinkeinoelämävaikutukset esim. Kaikessa päätöksenteossa huomioidaan päätösten vaikutukset maakunnan yritys- ja
elinkeinoelämään.

Itä-Suomen yliopisto

Johtamisen ja toimintakulttuurin nostaminen strategisten tavoitteiden kärkeen kuvaa hyvin HVAn tahtotilaa luodan
monuikulttuurisista organisaatioista yksi yhteinen organisaatio, johon kaikkien toimijoiden on hyvä sitoutua. Kokonaisuutena
strategiset tavoitteet tulisi laatia huomioiden HVAlle asetetut arvot, missio ja visio. Strategisia tavoitteita voisi tarkastella vielä siitä
näkökulmasta, että miten ne vastaavat em. kokonaisuuksiin.

P-K:n kansanterveyden keskus

Päätöksenteossa tehdään vaikutusten ennakkoarviointia haavoittuvien kohderyhmien osalta (lapset, vammaiset, ikääntyneet).

Hyvinvointialueen toiminnan perustana olevien ennaltaehkäisyn sekä terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen osalta
tulee määrittää selkeät ja toimivat tehtävänjaot kuntien kanssa. Myös vastuut varautumisen suhteen tulee määrittää.
Tuloksellinen ja vaikuttava toiminta sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa varmistaa laadukkaiden palveluiden
riittävyyden lisäksi myös hyvinvointialueen toimisen itsenäisenä alueena tulevaisuudessakin.
Kumppanuuden ja yhteistyön tulee toimia ja jatkua kuntien ja yhteistyöyhtiöiden (esim. Meita, Polkka) kanssa kaikilla tasoilla ja
kaikissa toiminnoissa.
Joensuun kaupunki

Hyvinvointialueen päätöksenteon vaikutukset tulee huomioida kaikissa ihmisryhmissä, ei vain lasten ja vammaisten osalta.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria

Strategisissa tavoitteissa on oikeita asioita, toki ne eivät ole yhteismitallisia ja tulokulma vaihtuu. Haastaa lukijaa, joka ei oikein
tavoite listauksen logiikkaa: ensin on johtamista, sen jälkeen palveluverkko, kumppanuus, palvelut, toiminnan perusta, toiminta,
henkilöstö ja päätöksenteko. Voisi vielä tarkastella kyseisiä tavoitteita siten, että ne muodostavat loogisen kokonaisuuden.
Johtamisen osalta pitäisikö korostua yhdenmukaisuuden lisäksi uudistuminen ja muutos tavalla tai toisella. Henkilöstön
hyvinvoinnin, osaamisen jne. kohdalla puhutaan turvaamisesta, joka viittaa säilyttämiseen, voisiko valita jonkun muun verbin, joka
olisi dynaamisempi. Päätöksenteossa huomioidaan vaikutukset vain lasten ja vammaisten asioihin, mielenkiintoinen valinta,
herättää kysymyksiä: Miksi ei huomioida vaikutuksia muihin kohderyhmiin, vanhuksiin, nuoriin jne.?

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE ehdottaa, että strategiseen tavoitteeseen”Toimintamme perustana on
ennaltaehkäisy sekä terveyden, hyvinvoinnin, ja turvallisuuden edistäminen” lisätään osallisuus: ”Toimintamme perustana on
ennaltaehkäisy sekä terveyden, hyvinvoinnin, osallisuuden ja turvallisuuden edistäminen.” Osallisuuden edistämisen tulee olla
mukana hyvinvointialueen strategisissa tavoitteissa, jotta osallisuusohjelmassa voidaan nojautua hyvinvointialueen strategiaan.
Lisäksi JANE ehdottaa, että strategiseen tavoitteeseen ”Turvaamme henkilöstön hyvinvoinnin, osaamisen, sitoutuneisuuden ja
riittävyyden” lisätään osallisuus: ”Turvaamme henkilöstön hyvinvoinnin, osaamisen, osallisuuden, sitoutuneisuuden ja
riittävyyden” Henkilöstön kokemus osallisuudesta omassa työssään ja organisaatiossaan on vaikuttavan ja tuloksellisen ja
asiakaslähtöisen toiminnan perusta, sitouttaa henkilöstöä työhönsä ja organisaatioon sekä lisää Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen
houkuttelevuutta työpaikkana.
JANEn mielestä on hyvä, että tavoitteissa on huomioitu - lapsi- ja vammaisvaikutusten huomiointi päätöksenteossa. Huomiointikäsitteen tilalla voisi käyttää arviointi -termiä.
Lisäksi hyvinvointialuestrategiaan tulee lisätä kohta "Kaikessa hyvinvointialueen päätöksenteossa otetaan käyttöön
mielenterveysvaikutusten arviointi." Mielenterveydellä on tärkeä merkitys maakuntamme kaikkien asukkaiden hyvinvoinnille, ja
tulevaisuudessa sen merkitys korostunee entisestään. Mielenterveysvaikutusten arviointi antaa lisäpontta ja uskottavuutta
strategian missiolle ja palvelulupaukselle.
Ympäristönäkökulma ei strategiassa näy. Monet ympäristöterveydelliset kysymykset ovat relevantteja ihmisten hyvinvoinnin
kannalta. Strategian tulisikin huomioida yhteiskunnan ja ympäristön muutokset, sekä osoittaa valmiutta reagoida niihin.
Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE

Karjalan apteekkariyhdistys

Alueelliset palvelut ovat asukkaille tärkeitä ja ne on hyvä säilyttää koko Siunsoten alueella.
Strategian tavoitteista toteamme seuraavaa:
Palveluverkon vastaaminen palvelutarvetta on arvovalinta ja näkökulmakysymys. Milloin palveluverkko vastaa palvelutarvetta ja
kenen näkökulmasta asiaa tarkastellaan? Onko ratkaisevaa asiakkaan näkemys vai organisaation? Palveluiden tehokkuus voi
edellyttää palveluiden keskittämistä, mutta asiakkaan näkökulmasta uusi palveluverkko ei enää vastaakaan palvelutarvetta.
Tavoitetta olisi tärkeää avata, jotta tavoitteen taustalla oleva ajatus tulisi selkeästi näkyväksi.
Onko hyvinvoinnin turvaaminen riittävä tavoite ja haluammeko pitää hyvinvoinnin nykyisellä tasolla, johon turvaaminen viittaa vai
olisiko sitä ehkä tarve kehittää ja edistää. Mitkä ovat ne yhteistyötahot, joiden kanssa hyvinvointia halutaan turvata? Minkä
periaatteiden mukaan yhteistyötä tehdään?
Ennaltaehkäisy toiminnan perustana on ehdottomasti kannatettava ajatus. On hyvä, että korjaavien palveluiden rinnalla
strategiassa on huomioitu myös ennaltavahvistava toiminta.
Henkilöstön sitoutuneisuuden turvaaminen voi muodostua haasteeksi, kun se taitaa olla sitä jo nytkin.
Kaikessa päätöksenteossa huomioidaan päätösten vaikutukset lasten ja vammaisten asioihin. Tavoite on tärkeä ja on hyvä, että se
nousee strategiassa esille. Lapset ja vammaiset ovat ryhmiä, jotka eivät itse kykene edistämään omia asioitaan. Tämän vuoksi on
tärkeää, että asia nousee esiin strategiassa. Ehdotamme kuitenkin, että päätösten vaikutusten huomioimisen sen sijasta
käytettäisiin termiä arviointi, jolloin päätösten vaikutuksia pohdittaisiin syvemmin näiden ryhmien kannalta. Ikääntyneiden
liittäminen lasten ja vammaisten rinnalle olisi suotavaa.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto näkee tärkeänä, että strategiassa näkyisi konkreettisesti keitä hyvinvointialueen sidosryhmät ja
kumppanit ovat sekä mitä tavoitteita ja toimintoja heidän kanssaan edistetään. Erittäin tärkeää olisi määritellä yhteistyö kuntien
kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Toimiva ja vaikuttava yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, vähentää
tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
Henkilöstön osalta pidämme tärkeänä heidän osallisuuden huomioimista ja turvaamista hyvinvointialuetta ja sen toimintoja
kehitettäessä sekä tuettaessa henkilöstön työtyytyväisyyttä ja -sitoutuneisuutta. Osallisuus ja sen edistäminen tulisi myös
huomioida strategiassa laajemmin.
Strategiaan tulisi sisällyttää lisäksi ympäristöterveys sekä tavoitteet, millä ihmisille terve elinympäristö voidaan turvata.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

PALVELULUPAUS
Lausunnon antaja

Lausunto

Oikea palvelu oikeaan aikaan oikeassa paikassa:
Olisiko kuvaavampi Tarpeenmukainen palvelu oikeaan aikaan oikeassa paikassa? Oikea palvelu -muodosta herää kysymys, oikea
palvelu kenen mielestä - asiakkaan vai palveluntoteuttajan? Koskien myös oikea aika ja oikea paikka -muotoja.
Mietimme organisaatiossamme myös muotoa Tarpeenmukainen apu oikeaan aikaan oikeassa paikassa; ajatellen, että asiakkaalla
voi olla jokin yksittäinen tarve, jonka vuoksi on yhteyttä ottanut, mutta taustalla juurisyynä voi olla aivan jotain muuta. Asiakas
tulisi huomioida jokaisessa kohtaamisessa kokonaisvaltaisesti, jolloin aidosti pystytään tuottamaan vaikuttavia palveluja ja
ennaltaehkäisemään luukulta toiselle kierto / samalle luukulle toistuva paluu.

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI
Itä-Suomen yliopisto
P-K:n kansanterveyden keskus
Joensuun kaupunki

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE
Karjalan apteekkariyhdistys

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry
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Sidosryhmätoimijana kiinnostaisi kuulla, miten strategiatyö on toteutettu organisaatiossa yksittäisen ns. rivityöntekijän kannalta?
Samoin kiinnostaisi kuulla, saammeko jossain vaiheessa nähtäville strategian toteuttamisen toimintasuunnitelman, jossa käy ilmi
käytännön tason toimet?
Palvelulupaus on mission ja vision tapaan ytimekäs ja kattaa hyvin strategisissa tavoitteissa asetetut HVAn palvelujen tavoitteet.
Good!
Hyvä, että olette muotoilleet palvelulupauksen: Oikea palvelu oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Toki oikea palvelu, oikea aika ja
oikea paikka jättää tulkinnanvaraa: kenelle oikea palvelu, oikea aika ja paikka, esim. opiskelija-asiakkaan näkökulmasta
terveydenhoitajan palvelu tulisi olla saatavilla tässä hetkessä jne. Miten voitte arvioida, että palvelulupaus on täyttynyt? Tätä
varmaan kannattaa vielä pohtia.
Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANEn mielestä on hyvä miettiä kuka määrittää oikean palvelun, oikea-aikaisuuden
ja oikean paikan? Kenen mielestä oikea, asiakkaan vai organisaation sekä miten mitataan oikeellisuutta?
Hyvä yhteistyö apteekkeihin päin on tässä tärkeää.
Palvelulupaus ei kerro kenen näkökulmasta palvelulupausta tulisi tarkastella. Jos tavoitteena on oikea palvelu oikeaan aikaan
oikeassa paikassa asiakkaan näkökulmasta, palveluiden tehostaminen voi muodostua haasteeksi. Jos taas ajatellaan
palvelulupausta organisaation näkökulmasta, asiakkaan näkemys voi olla täysin päinvastainen. Palvelulupauksen taustaa olisi
erittäin tarpeellista avata, jotta siitä ei synny väärin ymmärryksiä.
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