
PIRKANMAAN HYVINVOINTIALUE

Oikeaan aikaan osaavaan,
turvalliseen ja inhimilliseen

palveluun
 



Eriarvoisuuden vähentäminen
Haluamme kaventaa terveys- ja
hyvinvointieroja niin alueellisesti kuin eri
ihmisryhmien välillä.  

Ennaltaehkäisy
Sairaus tai sosiaalinen ongelma on helpointa
hoitaa sen varhaisessa vaiheessa.

Vahvat peruspalvelut
Vahvat peruspalvelut ovat hyvinvointivaltion
perusta.

Henkilöstön hyvinvointi
Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö takaa
laadukkaat palvelut.

Maakuntavero
Maakuntavero kannustaa kehittämään palveluja
ja lisää maakunnan omaa
vaikutusmahdollisuutta.

Kestävä Pirkanmaa
Tehdään kestäviä ja eettisiä hankintoja ja
parannetaan hankintaosaamista.

Turvallinen Pirkanmaa
Palveluiden vasteajat tulee säilyttää myös haja-
asutusalueilla.

TIIVISTELMÄ



JOHDANTO
Vihreä sosiaali- ja terveyspolitiikka tähtää ihmisten hyvään elämään.
Haluamme kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja niin alueellisesti kuin eri
ihmisryhmien välillä.  

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällä terveyttä ja hyvinvointia edistää parhaiten
se, että peruspalveluihin pääsee nopeasti. Sairaus tai sosiaalinen ongelma on
helpointa hoitaa sen varhaisessa vaiheessa. Kaikki hyötyvät: asiakas saa hoidon
tai avun nopeasti, eikä ongelma pääse kasvamaan. Julkinen valta säästää
kustannuksissa. 

Peruspalveluita tulee vahvistaa. Palvelut on tuotava kaikkien niitä tarvitsevien
saataville nopeasti, tasa-arvoisesti ja hyvälaatuisina. Hoitoon tai muuhun
palveluun pääsyä on nopeutettava ja palveluketjuista on tehtävä sujuvia ja
katkeamattomia. Ihmistä/asiakasta on hoidettava kokonaisvaltaisesti. 
Ammattilaiset tietävät usein parhaiten, miten palvelut saadaan vaikuttaviksi eli
millä toimenpiteillä saadaan tehokkaimmin edistettyä terveyttä ja hyvinvointia.
Lisäksi palveluiden käyttäjät ja asiakkaat on otettava nykyistä enemmän
aktiivisiksi palveluiden kehittäjäksi ja heitä on kuultava
kokemusasiantuntijoina. Vain siten voidaan varmistaa palveluista saatava hyvä
kokemus, joka voi olla merkittävä osa asiakkaan hyvinvointia. 

Kaikille on taattava mahdollisuus saada neuvontaa, ohjausta ja tietoa tarjolla
olevista palveluista, myös niille, jotka eivät ole kykeneviä tai halukkaita
tekemään aktiivisia valintoja palveluja tarvitessaan. Myös kielellisten
oikeuksien on toteuduttava palvelujen käyttämisessä ja ihmisten kuulemisessa,
vaikka se vaatisi joskus erityisratkaisuja. Huolehditaan myös palveluiden
saatavuudesta ruotsiksi, viittomakielellä ja muilla tarvittavilla kielillä,
esimerkiksi takaamalla laadukkaat tulkkipalvelut.

Ammattitaitoinen sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilökunta on keskeisin osa
näiden palvelujen tuottamista. On huolehdittava siitä, että osaavaa ja pätevää
henkilökuntaa koulutetaan riittävästi, he saavat työstään riittävän korvauksen
ja ammattilaiset viihtyvät työssään. Ammattitaidon ylläpitoon, työhyvinvointiin
ja työntekijöiden mahdollisuuteen kehittää työtään on panostettava.

Valtionrahoitus yksinään ei riitä varmistamaan yhdenvertaisia sosiaali- ja
terveyspalveluja, tarvitaan myös maakunnan oma verotusoikeus eli
maakuntavero. Tämä ei saa suoraan vaikuttaa kokonaisveroasteen nousuun.
Maakuntavero kannustaa kehittämään palveluja ja lisää maakunnan omaa
vaikutusmahdollisuutta. Meidän tulee nähdä ennaltaehkäiseviin matalan
kynnyksen palveluihin rahan laittaminen investointina eikä kuluna.
Vaikutusten arviointia tulee tehdä aktiivisesti koko hyvinvointialueella ja
tulokset ottaa huomioon päätöksenteossa.



VAHVAT PERUSPALVELUT

Suomalainen hyvinvointivaltio rakentuu
vahvojen peruspalveluiden varaan.
Suomalaisten terveys- ja hyvinvointierot
ovat kasvaneet, ja alueellisesti ja
kuntakohtaisesti asukkaat ovat tällä
hetkellä eriarvoisessa asemassa myös
Pirkanmaalla. 

Tämä kehitys on pysäytettävä.

Se tapahtuu ennen kaikkea vahvistamalla
julkisia peruspalveluita, jotta kukaan ja
mikään alue ei jää palveluiden
ulkopuolelle. Palveluihin on päästävä
oikea-aikaisesti ja tarjottavan palvelun
on oltava oikea. 

Hoitopolkujen on oltava sujuvia niin
perusterveydenhuollosta
erikoissairaanhoitoon kuin myös
terveyspalveluiden ja sosiaalipalvelujen
välillä. Näin asiakkaan saama palvelu on
laadukasta ja kustannustehokasta.

Palveluissa tulee tunnistaa
monipalveluasiakkaiden tarpeet ja luoda
yhteiset toimintamallit eri palveluiden
väliseen yhteistyöhön. Palveluita pyritään
tarjoamaan yhden luukun periaatteella,
jossa palveluohjaaja auttaa asiakasta
löytämään oikeat palvelut.

Suun terveys ja yleinen terveydentila ovat
kytköksissä toisiinsa. Tästä syystä suun
terveydestä tulee huolehtia koko elämän
ajan, ja hyvinvointialueella on päästävä
kiirettömäänkin hammashoitoon
kohtuullisessa ajassa.



PALVELUT KAIKEN IKÄISILLE, KAIKISSA

ELÄMÄN VAIHEISSA

Äitiys- ja lastenneuvolat sekä oppilashuollon palvelut ovat lapsiperhepalveluiden
ydintä. Näiden palveluiden toimivuudesta huolehtiminen on tärkeää. Lapsiperheiden on
saatava arkea tukevia palveluita matalalla kynnyksellä jo silloin, kun ongelmat ovat
pieniä.

Oppilashuollon ja muiden lasten ja perheiden palveluiden on tehtävä tiivistä yhteistyötä
kuntien sivistyspalveluiden kanssa. Huomioidaan kaikissa palveluissa moninaisten
perheiden tarpeet. Järjestöt tekevät tärkeää työtä lapsiperheiden parissa, tätä työtä on
arvostettava ja vahvistettava jatkossakin. Perheitä voidaan myös tukea niiden
alkutaipaleella helpottamalla itsellisten perheiden perustamista ja laajentamalla
hedelmöityshoidot kaikille halukkaille, kuten sateenkaariperheille ja naispareille.
Tarjotaan gynekologisia palveluita kaikille niitä tarvitseville, ja varmistetaan oikeus
synnyttää jatkossakin turvallisesti. 

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa työskentelevien työhyvinvointiin ja työkuormaan on
kiinnitettävä huomiota, esimerkiksi rajaamalla yhden sosiaalityöntekijän asiakasmäärä
paremmin hallittavaksi. Lastensuojelua kuormittavat osittain puutteet muissa
palveluissa, kuten terveydenhuollossa ja oppilashuollossa. Samaan aikaan
henkilökunnan saatavuudessa ja pysyvyydessä on ongelmia. 

Koko perheen hyvinvointia tukevat, varhaisessa vaiheessa saatavat palvelut keventävät
pitkällä tähtäimellä lastensuojelun työkuormaa. Oppilashuolto, sivistyspalvelut ja
perusterveydenhuolto ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita lapsiperheiden
sosiaalipalveluille. Monissa sosiaali- ja terveyspalveluissa asiakassuhteen pysyvyys on
tärkeä osa laadukasta palvelua.

HYVINVOINTIALUE TUOTTAA PALVELUITA KAIKEN
IKÄISILLE -  SYNTYMÄSTÄ KUOLEMAAN



Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat
myös lapsiperhepalveluita. Takaamalla
näiden palvelujen saatavuus
joustavasti ja matalalla kynnyksellä
tuemme perheiden hyvinvointia.

Hyvät mielenterveyspalvelut ovat
ennaltaehkäisevää ja korjaavaa
toimintaa. Varhaiskasvatusikäisten,
koululaisten ja opiskelijoiden on
päästävä kohtuullisessa ajassa
tapaamaan neuvola- tai
koulupsykologia, psykiatrista
sairaanhoitajaa, kuraattoria tai
moniammatillista työryhmää.

Hyvinvointialueella tulee olla tarjolla
myös pitkäaikaista psykiatrista hoitoa
lapsille ja nuorille. Lasten ja nuorten
ehkäisevä päihdetyö on puutteellista ja
nuorille suunnattuja korjaavia
palveluita ei ole riittävästi. Lasten ja
nuorten on päästävä tarvittaessa
nopeasti ja joustavasti vieroitushoitoon
ja kuntoutukseen. Vanhempien
mielenterveys- ja päihdeongelmat
heijastuvat koko perheeseen ja lasten
koko loppuelämään. Torjutaan
asunnottomuutta ja
lapsiperheköyhyyttä.

Päihdepalveluissa tulee taata niin
riittävät laitoskuntoutuspaikat ja
riittävän pitkät hoitojaksot kuin
avopalvelutkin. Hoito tulee tehdä
yksilöllisen hoidontarpeen arvioinnin
pohjalta. 
Tarvitaan myös liikkuvaa
päihteidenkäyttäjiä palvelevaa
terveysneuvontaa sekä korvaushoitoa
tarjoavia yksiköitä. Päihdeongelman
leimallisuutta tulisi vähentää
viestinnän keinoin ja siirtää
painopistettä huumeiden käytön
rangaistavuudesta kuntoutukseen ja
käytön haittojen vähentämiseen. 



Panostetaan laadukkaaseen
seksuaalioikeuksien toteutumista
tukevaan seksuaalikasvatukseen, joka
huomioi sukupuolen ja
seksuaalisuuden moninaisuuden, ja
taataan iän ja kehitystason mukainen
seksuaalikasvatus kaikille.

Hakeutumista seksitautitesteihin
voidaan helpottaa parantamalla
kotitestipalveluiden ja verikokeiden
saatavuutta. Hyvinvointialue voi myös
tukea nuoria tarjoamalla
maksuttoman ehkäisyn kaikille alle
30-vuotiaille heille sopivalla
ehkäisymuodolla, ja tarjotaan kaikille
nuorille ja itsensä vähävaraisiksi
kokeville monipuolisesti erilaisia
kuukautissuojia maksutta kouluissa ja
terveyskeskuksissa. 

Tarvitsemme nykyistä vahvempaa
sateenkaaripolitiikkaa
hyvinvointivaltuustoihin.
Hyvinvointialueiden tulee tunnistaa
sukupuolten ja seksuaalisuuden
moninaisuus ja lisätä tietoisuutta
näistä hyvinvointialueen
työntekijöiden keskuudessa.

Hyvinvointialueiden tulee taata
transpolien toiminta ja resurssointi,
jotta varmistetaan
sukupuolenkorjausprosessiin ja -
hoitoihin pääsy yli
hyvinvointialueiden rajojen. 

Vammaispalvelujen tehtävänä on
edistää vammaisten ihmisten
yhdenvertaisuutta ja itsenäistä elämää
kaikilla elämän osa-alueilla.
Vammaispalvelulaki takaa tietyt
palvelut kaikille kriteerit täyttäville
henkilöille iästä riippumatta. Niiden
myöntämisen kriteerinä ei saa olla
diagnoosi vaan yksilöllinen
toimintakyky ja tarve.
Elämänmittaiset ja välttämättömät
palvelut tulee rajata kilpailutuksen
ulkopuolelle. Vammaispalveluja ei saa
rajata vain arkeen, työssäkäyntiin,
varhaiskasvatukseen ja opiskeluun,
vaan niillä on mahdollistettava
monipuolinen elämä, johon kuuluvat
myös lomat, juhlat ja aktiivinen vapaa-
aika. Tärkeitä palveluita ja hyvän
elämän tukea ovat esimerkiksi
jokaisena päivänä saavutettava
apuvälinehuolto, kuljetuspalvelut ja
henkilökohtainen apu
sijaisverkostoineen. Lisäksi
viittomakielen ja muiden
tukipalveluiden saanti pitää turvata
sitä tarvitseville ja näiden käytöstä
hyötyville.

Asukkailla on oltava tarjolla kattavat
sosiaali- ja terveyspalvelut riippumatta
työllisyystilanteesta. Tulevien sote-
keskusten on tarjottava palveluja
asiakaslähtöisesti, tarvittaessa myös
iltaisin, jotta myös työssäkäyvät voivat
niitä käyttää.



ODDBALL  IMAG ING  STUD IO

Oikeus tarpeen mukaiseen
työkykyarvioon pitää kuulua myös
työttömille. Terveydenhuoltolain
mukainen työttömän terveystarkastus
tulee toteutua riittävän monialaisena ja
tavoitteellisena. Joka
hyvinvointialueella tulee olla
monialainen työkyvyn laajan
arvioinnin yksikkö, jossa on myös
työterveyshuollon ja työvalmennuksen
erityisosaamista. 

Turvataan hyvinvointialueen palvelut
myös paperittomille.

Vanhusväestön kuhunkin
ikävaiheeseen liittyvät terveyden- ja
sosiaalihuollon sekä hoivan ja
asumispalvelujen tarpeet on
toteutettava vanhuspalvelulain hengen
mukaisesti siten, että iäkkäitä ja
heidän omaisiaan kuullaan
tarpeenmukaisen hoidon järjestelyissä. 

Perustason palliatiivista eli oireita
lievittävää hoitoa ja saattohoitoa on
kehitettävä koko maassa.

Iäkkäiden kotihoitoa on kehitettävä
monipuoliseksi ja moniammatilliseksi
hoitomuodoksi samalla kun
valtakunnallisen trendin mukaan
laitospainotteisesta hoivasta
ollaan siirtymässä kotihoitoon ja uusiin
hoitomuotoihin, kuten perhehoitoon. Jos
ikäihminen ei pärjää kotona, on hänelle
oltava tarjolla paikka palveluasumisessa.
Laitoshoidon ja kotihoidon
välille on kehitettävä iäkkäille erilaisia
asumisen muotoja. 

Myös esimerkiksi päiväkeskuksia ja
seniorineuvoloita on kehitettävä
iäkkäiden palveluiden tueksi. Vaikka
laitospainotteisista
asumismuodoista pyritään siirtymään
muihin, kuntouttaviin ja yhteisöllisiin
asumisen muotoihin,
laitospaikkojen vähentäminen on tehtävä
maltillisesti ja suhteessa iäkkään väestön
määrään ja terveydentilaan.

 Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä
usein oman jaksamisensa äärirajoilla,
heitä on tuettava tässä tärkeässä työssä
esimerkiksi riittävillä sijaisjärjestelyillä.
Omaishoitajien työn arvo tulee tunnistaa
ja tehdä näkyväksi hyvinvointialueen
talouslukuja tarkasteltaessa.

Liikkuvat sairaanhoitajat ja lääkärit, ns.
mobiilitoiminta, mahdollistaa esimerkiksi
sen, että haja-asutusalueiden ikäihmisille
palvelut ovat saavutettavissa, ilman että
ikäihmisiä kuljetetaan palveluiden pariin.
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Ammattilaisten saatavuus turvataan
panostamalla työolosuhteisiin,
työmäärään, työstä saatavaan korvaukseen,
täydennyskoulutukseen ja työnohjaukseen
sekä ammatilliseen tukeen ja johtamiseen.
Työntekijäpulaa ei ratkaista huomioimalla
vain yhtä ammattiryhmää vaan
moniammatillisesti. Tarvitaan uusia
työmenetelmiä, esimerkiksi
moniammatillisia tiimejä ja työpareja
jakamaan työtä ja osaamista. Iloitaan
yhdessä saavutetuista tuloksista. Puututaan
aktiivisesti henkilöstön kokemaan
häirintään ja työpaikkakiusaamiseen sekä
muihin epäkohtiin.

Vaikutetaan siihen, että koulutuspaikkoja
on riittävä määrä suhteessa työvoiman
tarpeeseen. Luodaan pätevöitymiseen
erilaisia opiskelu- ja opintopolkuja, kuten
oppisopimuspaikkoja.

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI TAKAA LAADUKKAAT PALVELUT

 Laadukas johtaminen, hyvät ja
turvalliset työolosuhteet sekä jatkuva
oppiminen vaikuttavat merkittävästi
siihen, että työntekijät voivat hyvin
työssään.

Työntekijöiden hyvinvoinnista tulee
huolehtia entistä enemmän ja
hyvinvointia tulee jatkuvasti arvioida. 
Sosiaali- ja terveydenhuolto ei ole
tehtaan liukuhihnatyötä, eikä sitä tule
johtaa kuten liukuhihnatyötä. Sosiaali-
ja terveydenhuollon työkenttä on
moninainen, pirstaleinen ja
monimutkainen. Ammattilaiset tietävät
usein parhaiten, miten palvelut saadaan
vaikuttaviksi eli millä toimenpiteillä
saadaan tehokkaimmin edistettyä
terveyttä ja hyvinvointia.

Luottamusperustaiseen johtamiseen
kuuluu ajatus siitä, että työntekijöitä
tulisi ensisijaisesti pitää oman työnsä ja
alansa asiantuntijoina. 
Tavoitteena on päästä eroon ylhäältä
päin tulevasta ohjauksesta ja antaa
ammattilaisille enemmän tilaa tehdä
itsenäisiä, oikeasti tehokkaita päätöksiä.
Ammattilaisten hyvinvointi,
sitoutuminen ja pysyvyys vaikuttavat
palvelujen laatuun. Työntekijöiden
vaihtuvuus ei mahdollista pitkäaikaisia
asiakas- ja hoitosuhteita.

Hyvinvointialueille siirtyy valtava määrä
työntekijöitä. Muutoksessa on tärkeää
kuulla henkilökuntaa ja panostaa
hyvään henkilöstöjohtamiseen, jottei
muutos kuormita lisää jo valmiiksi
tiukoilla olevia työntekijöitä.
Epävarmuustekijöitä tulee
järjestelmällisesti karsia riittävällä
tiedottamisella.
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Etäisyyksien ja väestötiheyden erot alueiden
sisällä ja niiden välillä asettavat haasteita
ensihoidon ja pelastuksen järjestämiselle. Näiden
palveluiden vasteajat tulee säilyttää myös haja-
asutusalueilla.

Ensihoidossa on jo siirretty painopistettä
perinteisestä kuljetuksesta paikan päällä
hoitamiseen. Erityisesti pitkien välimatkojen
tilanteissa paikan päällä hoitaminen on sekä
potilaslähtöistä että ensihoidon rajallisia
resursseja säästävää. Periaate ”terveempi
liikkuu” on hyvä ohjenuora. 

Erityisesti haja-asutusalueilla niin pelastuksen
kuin myös ensihoidon ensivaste nojaa
vapaaehtoisiin sopimuspalokuntiin. Turvataan
sopimuspalokuntien toimintaedellytykset ja
tuetaan niitä työssään.

Koulutetaan henkilöstöä ja parannetaan
kriisivalmiutta lisäämällä valmius- ja
harjoitustoimintaa niin pelastustoimen,
ensihoidon kuin sosiaalitoimen henkilöstön
keskuudessa. Opitaan aktiivisesti tunnistamaan
tilanteita, joissa moniammatilliset tarpeet ovat
avainasemassa kriisitilanteen ratkaisemisessa.
Lisätään pelastustoimen valmiutta eläimiä
koskevissa tehtävissä.

Turvallisuus rakentuu siitä, että meillä jokaisella
on tapaturma- ja turvallisuustaitoja sekä tietoa
siitä, miten eri tilanteissa saadaan yhteys
pelastusalan ammatti-ihmisiin ja viranomaisiin.
On tärkeää, että viranomaiset viestivät selkeästi
koko hyvinvointialueella ja laajemminkin
yhteistyöalueilla siitä, mistä ja miten saa apua.
Toimiva yhteistyö on hädän hetkellä kaikkien etu
ja tehokkain tapa rajoittaa seurauksia.
Pelastustoimella on myös tärkeä tehtävä
ennaltaehkäisevässä työssä ja valistuksessa.

PELASTUSTOIMI JA ENSIHOITO



Julkisen sektorin tehtävä on tarjota laadukkaat sosiaali- ja perhepalvelut kaikille
suomalaisille. Kolmas sektori ja yksityiset palveluntuottajat tukevat julkisia palveluita.

Järjestöyhteistyö on huomioitava yhtenä tehokkaana ennaltaehkäisevänä
tukitoimintana monissa palveluissa. Järjestöillä on tärkeä asema esimerkiksi

kulttuuripalvelujen tuomisessa sote-asiakkaiden saataville ja muiden palveluiden
tukena. Kulttuurihyvinvointia voidaan edistää esimerkiksi prosenttikulttuuri-

periaatteella, jossa kulttuuriin varataan noin yksi prosentti tonttien myyntihinnasta,
maankäyttömaksuista ja kiinteistöjen rakennuskustannuksista. 

 
Järjestöjen roolit vaihtelevat asiantuntijuudesta vertaistukeen ja palvelujen

tarjoamiseen. Järjestöjä voidaan muun muussa hyödyntää asukkaiden kouluttamisessa
tapaturma- ja turvallisuustaidoissa. Järjestöjen mahdollisuudet tarjota elämään

positiivisesti vaikuttavia toimintamuotoja tulee tunnistaa, ja järjestöille on tarjottava
toimitiloja sekä tiivistää yhteistyötä. Kokemusasiantuntijoita tulee kuunnella

palveluiden kehittämisessä.
 

Hyvinvointialueen tulee viestiä järjestöyhteistyöstä ja ohjata asukkaita niiden pariin.
Hyvinvointialueen tulee huolehtia, että yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden

edistämisessä eri toimijoiden kesken toimii hyvin. Esimerkki uudesta
järjestöyhteistyöstä on Taysin OLKA-toiminta, joka on koordinoitua sairaaloissa

tapahtuvaa järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa. 
Pienten palveluntuottajien toimintamahdollisuudet on taattava jatkossakin.
Hankintaosaamisen on oltava hyvää, jotta isot pörssiyhtiöt eivät vie pienten,

paikallisten toimijoiden mahdollisuuksia toimia. Paikallisuuden ja usein pitkän
kokemuksen tuomaa laatua on osattava arvostaa palvelusopimuksia tehtäessä.

Hyvinvointialueen on oltava luotettava ja joustava yhteistyökumppani yksityisille
palveluntuottajille ja muille alan toimijoille. 

 

JÄRJESTÖ- JA YRITYSYHTEISTYÖ



DIGITALISAATIO
Tietovarannot ovat yhteiskunnan toimivuuden ja päätöksenteon perusta.
Hyvälaatuiset ja monipuoliset yhteiskunnan tietovarannot ja tiedon avoin

saatavuus on turvattava. Julkisesti rahoitetun tiedon tulee olla mahdollisimman
laajasti niin kansalaisten, järjestöjen, yritysten, julkisen hallinnon, tutkijoiden

kuin mediankin hyödynnettävissä, tietosuoja ja muut perustellut rajoitukset
huomioiden.

 
Nykyaikainen teknologia mahdollistaa monien hyvinvointivaltion tärkeiden

palveluiden tarjoamisen ja niistä informoimisen ja palveluohjaamisen suurelle
joukolle kätevästi digitaalisesti yhden luukun periaatteella. Syrjäytyminen

palveluista estetään tarjoamalla neuvontaa, ohjausta ja apua palvelujen
käyttämiseen paikan päällä. Digitaaliset ja puhelinpalvelut sopivat monille eikä

aina käyntiä paikan päällä tarvita, joten näiden palveluiden kehittämistä
kannattaa harkita silloin, kun se on tarpeen mukaista. Niiden rinnalla on

kuitenkin säilytettävä muita tapoja niille, jotka eivät pääse verkkoon tai joiden
asia vaatii lähipalvelun. Uusien teknologioiden käyttöönotossa on pidettävä

huoli siitä, että ne hyödyttävät ensisijaisesti potilaiden ja muiden asiakkaiden
elämää, parantavat hoidon tai palvelun laatua sekä tuottavat tosiasiallisia

hyötyjä terveydelle ja elämänlaadulle.
 

Sujuva tiedonsiirto hyvinvointialueen ja yksityisten sekä muiden toimijoiden
välillä asiakastietoja käsitellessä tulee ottaa huomioon digitaalisia järjestelmiä

kehittäessä. Huomioidaan hyvinvointialueen järjestelmien integraatiot ja
sovellusten käytettävyys asiakkaiden näkökulmasta.

 
Sote-palveluiden käyttäjillä tulee olla mahdollisuus hallita, hyödyntää ja

luovuttaa eteenpäin heistä itsestään kerättäviä tietoja OmaData-periaatteen
mukaisesti. Tavoitteena on vahvistaa palveluiden käyttäjien toimijuutta samalla

kun tehdään tietojen hallitsemisesta ja siirtymisestä eri palveluiden välillä
sujuvaa. Kerätyn asiakastiedon tulee olla kaikkien sitä tarvitsevien käytettävissä

lain sallimissa rajoissa niin, ettei asiakkaan tai potilaan tarvitse kerrata
tilannettaan palvelun joka vaiheessa. Henkilöstöä tulee kouluttaa kuuntelemaan
asiakasta ilman ennakko-oletuksia tai yleistyksiä. Lomakkeita ja tietojärjestelmiä
tulee uudistaa vastaamaan paremmin moninaisia elämäntilanteita. Asiakkaalla
tulee säilyä mahdollisuus pyytää oikaisua hänestä järjestelmään tallennettuihin

tietoihin.
 
 



Palveluita tulee kehittää hyödyntämällä sekä
toiminnasta kertyvää tietoa että tieteellistä
tutkimustietoa. Palveluiden, hoitomenetelmien sekä
palvelurakenteiden vaikuttavuudesta tarvitaan tutkittua
tietoa. Tutkimus hyödyttää hyvinvointialueen
asukkaita, työtään tekeviä ammattilaisia sekä
hyvinvointialueen päättäjiä. 

Tiedolla johtamisen näkökulmasta on ensiarvoisen
tärkeää, että operatiivista tietoa palveluista kerätään
järjestelmällisesti oikeilla mittareilla. Kerättävän tiedon
on oltava vertailukelpoista sekä eri hyvinvointialueiden
välillä että esimerkiksi omana tuotantona ja
ostopalveluna tuotettujen toimintojen välillä.

Tietojärjestelmien tulee olla sellaisia, että kerätty tieto
on helposti saatavilla ja kaikkea kerättyä tietoa voidaan
hyödyntää johtamisessa. Haasteena tässä ovat eri
toimialoilla kerätty tieto ja rajapinnat, joissa tiedon
hyödyntämisen tulee olla joustavaa. 

Tutkimustiedon hyödyntämisessä tulee ottaa huomioon
alueelliset erityispiirteet. Tutkimusta tulee kohdentaa
hyvinvointialueen toimintoihin, jotta saadaan tutkittua
tietoa toiminnan kehittämiseksi. Aluetasolla tehtävä
tutkimus- ja kehitysstyö antaa sosiaali- ja
terveydenhuollon työntekijöille mahdollisuuden
vaikuttaa omaan työhönsä. Tutkimus- ja kehitystyö
toteutetaan niin, että työntekijöiden osallistuminen ei
lisää työmäärää eikä vähennä ammattilaisten
perustyöhön tarkoitettua työaikaa. 

Tutkimustiedon hyödyntäminen työssä voi
mahdollistaa myös työntekijöiden paremman työssä
jaksamisen, jos tutkimustiedon perusteella voidaan
kehittää parempia menetelmiä käytäntöön.
 Tutkimuksellinen työote edellyttää mittaristojen
kehittämistä, joilla arvioidaan laatua ja palvelujen
saavutettavuutta kaikilla palvelujen tasoilla ja alueilla.
Arvioinnin tulee olla säännöllistä ja jatkuvaa.

TUTKIMUKSELLA VAIKUTTAVIIN PALVELUIHIN



YMPÄRISTÖ

Pyritään kaikessa kestäviin hankintoihin.
 

Pyritään kaikessa kestäviin hankintoihin. Hyödynnetään rohkeasti
hankintalainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet huomioida osana hankintaprosessia

esimerkiksi erilaiset vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyvät sertifioinnit.
 

Ruokapalveluissa huomioidaan hiilijalanjälki niin tuotannossa kuin kuljetuksissakin.
Ruokahävikin vähentäminen säästää ympäristöä sekä kustannuksia.

Hyvinvointialueen investoinneissa huomioidaan rakennuskannan uusimisessa tilojen
muunneltavuus, koska toimintaympäristö ja palvelut muuttuvat ja kehittyvät

vuosikymmenten aikana. 
 

Rakentamisessa otetaan huomioon rakennuksen koko elinkaaren aikainen hiilijalanjälki.
Kuljetuksissa pyritään siihen, että palvelu liikkuu haja-asutusalueelle sen sijaan, että sieltä
asukkaat liikkuvat tai heitä kuljetetaan yksitellen palvelun piiriin keskuksiin, jollei se ole

välttämätöntä. 
 

Uusien ajoneuvojen hankintoja tehtäessä kartoitetaan mahdollisuus käyttää
liikkumisvoimana sähköä, vetyä tai biokaasua. Kotimaassa tuotettuina nämä auttavat

meitä irrottautumaan öljyriippuvuudesta ja vähentävät hiilijalanjälkeämme sekä
suuntaavat rahat kotimaisille toimijoille. 

 
Kestävä taloudenpito turvaa ihmisten hyvinvoinnin ympäristön kantokyvyn rajoissa.

 
Kestävää ja uudistuvaa hyvinvointialuetta rakentamassa

 
 


