Hyvinvointialuestrategia
sekä palvelustrategia
Tule mukaan vaikuttamaan

Hyvinvointialueella on oltava valtuuston päättämä strategia
• Hyvinvointialuestrategiassa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja
talouden pitkän aikavälin tavoitteista ja ottaa huomioon seuraavat:
•
•
•
•
•
•

asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointialueen tehtäväalalla
palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset
hyvinvointialueen tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
omistajapolitiikka
henkilöstöpolitiikka;
asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

• Palvelustrategia ja palvelutasopäätös ovat kiinteä osa hyvinvointialuestrategiaa.
• Palvelustrategiassa asetetaan tavoitteet sote-palvelujen tarpeen mukaiselle
toteuttamiselle ja palvelutasopäätös kuvaa tavoitteita pelastustoimen osalta.
• Tavoitteiden tulee perustua tietoon asukkaiden hyvinvoinnista sekä toimintaympäristön
muutosajureista ja huomioida laissa säädetyt palvelutavoitteet
• Lisäksi laatimisessa on huomioitava kansalliset sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen tavoitteet

• Hyvinvointialueella laaditaan lisäksi paljon muitakin strategioita ja
ohjelmia

Vaiheet strategiavalmistelussa 2021-2023
10/2021- 2/2022

3/2022 – 5/2022

6/2022 – 12/2022 (2023→)

Tietopohjan täydentyminen ja osallisuuden varmistaminen

Pohjavalmistelu VATE-vaihe 2/22 saakka

Alustavien
arvojen,
periaatteiden
sekä muutosvaiheen
tavoitteiden
pohjatyöstö

Alustavat arvot, periaatteet ja
siirtymävaiheen linjaukset
henkilöstön osalta 2022-2023.
Esityöstäminen seuraavaa
vaihetta varten

Hallittu
siirtymä
hyvinvointialueelle
Yhteinen
suunta

Varsinainen
strategian
laatimisprosessi
vuosille 20232025

Strateginen,
tavoitteellinen
kehittäminen
mahdollistuu

Prosessi on jatkuva, arvioiva ja tarkentava. Ohjelmatyö jatkuu 2023

Ohjelmatyön
käynnistäminen

Palvelut
Omavalvonta
Valmius ja varautuminen
Investoinnit
Henkilöstö
Tietojohtaminen
Digipalvelut
Viestintä
Hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen
Kehittäminen
Hankinnat
Kumppanuudet jne

Mitä valmistellaan vuoden 2022 aikana
Tilannekuvaan perustuen

• Kuvataan ja arvioidaan alueen tilannekuva
• Arvioidaan toimintaympäristöä ja sen muutos- ja riskitekijät
• Kuvataan kehitysnäkymät erityisesti talouden ja väestön näkökulmasta

Strateginen
asemoituminen eli
hyvinvointialuestrategia
2023-2025

• Määritetään arvot ja periaatteet, jotka toimivat strategian pohjana
• Kiteytetään perustehtävä erityisesti asukkaan näkökulmasta
• Määritetään visio eli tavoitekuva sekä palvelulupaus asiakkaalle
• Määritetään toiminnan ja talouden tavoitteet

Toiminnan painopisteet
2023-2025 eli
palvelustrategia

• Asetetaan palvelustrategiset painopisteet, tavoitteet ja mittarit
• (Päivitetään palvelutasopäätös kun tähän liittyvän asetuksen muutokset tiedossa)
• Määritetään strategian pohjalta muut halutut kehittämis- ja muutosohjelmat,
niiden tavoitteet ja käynnistetään näiden työstäminen

Miten valmistellaan vuoden 2022 aikana
• Osallistetaan henkilöstöä, asukkaita ja eri sidosryhmiä
• Kerätään ja kuvataan alueen tietopohja eri teemoista
• Poliittiset toimielimet työstävät strategiaa seminaareissa ja
työpajoissa
• Valtuusto päättää strategiasta vuoden 2022 loppuun
mennessä
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Osallistamiskeino kevät ja alkukesä
2022
Osallistamiskeino syksyllä 2022

Osallistettava (sidos)ryhmä

Osallistamisen tavoitteet

• Henkilöstökysely

• Henkilöstökyselyt

Henkilöstö

• Mahdollistaa henkilöstön
näkemysten
tarkoituksenmukainen
toteutuminen strategiassa

• Eri foorumit/työpajat

• Eri foorumit ja työpajat

• Tiedotuskanavat

• Lausuntopyynnöt

• Saada selville asukkaiden
tietotarpeista ja toiveista
muutoksen aikana

• Asukaskysely

• Tiedottaa asukkaita käynnissä
olevasta muutostyöstä

• Osallisuustoimielimien
osallistaminen

Asukkaat

• Osallistavat työpajat eri aiheista
• Tiedotuskanavat

• Järjestökysely
Järjestöt

• Selvittää järjestöjen näkökulmia
• Järjestöfoorumit ja
hyvinvointialueen strategiatyöhön Kumppanuuspäivät
• Tiedotuskanavat

Päättäjät

• Saada poliittinen tuki ja ohjaus
muutosstrategialle

Yritykset

Selvittää yritysten näkökulmia
hyvinvointialueen strategiatyöhön

• Strategiaseminaarit
• Tiedotuskanavat ja
toimielinkäsittelyt

• Asukaskysely
• Osallistavat työpajat eri aiheista
• Osallisuustoimielimien
osallistaminen
• Järjestöfoorumit ja
Kumppanuuspäivät
• Lausuntopyynnöt
• Strategiaseminaarit
• Toimielinkäsittelyt

• Kysely

• Yritysfoorumit

• Yritysfoorumit

• Lausuntopyynnöt

• Tiedotuskanavat

Muut sidosryhmät

Selvittää muiden sidosryhmien
näkökulmia hyvinvointialueen
strategiatyöhön

• Eri foorumit
• Kyselyt

• Lausuntopyynnöt

