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TYÖVALIOKUNTA KOROSTAA YHTEISTYÖTÄ

Kuntien ja Hyvinvointikuntayhtymän keskeisimpänä tavoitetilana tulee 
olla yhteisen tilannekuvan, toimintaperiaatteiden ja etenemisaskelien 
määrittely molemminpuolisen työrauhan, luottamuksen sekä 
pitkäjänteisen suunnittelun toteuttamisen pohjaksi.

Tavoitetilan toteuttamiseksi kuntien ja Hyvinvointikuntayhtymän
ylimmän johdon sekä muutosjohtajan tulee tavata mahdollisimman 
pian.



YHTYMÄLLE ASETETUT TAVOITTEET OVAT 
PYSYNEET ENNALLAAN
• Alkuperäiset, hyvinvointikuntayhtymälle asetetut tavoitteet ovat edelleen 

ajankohtaisia:
• Lisätä ihmisten kokemaa hyvinvointia sekä tehostaa ja optimoida palvelutuotantoa, 

jotta käytettävissä olevilla verovaroilla ja asiakasmaksuilla saadaan rahoitettua 
laadukas hoiva, välttämättömät kalliit hoidot sekä muut lakisääteiset peruspalvelut

• Terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta hyötymällä järjestäjien 
integraatiosta 

• Ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeä palveluketjujen saumaton 
kokonaisuus.

• Palvelut tuotetaan monituottajamalliin pohjautuen tasalaatuisina keskitetysti 
ohjatussa palveluverkossa. Palveluverkko perustuu lähipalveluihin ja yhteisiin 
palveluihin. 

1. Tehdään taloudellisesti kestävällä tavalla, jotta pitkäjänteinen toiminta kyetään takaamaan
2. Tehdään oikeita asioita, joilla on näkyviä vaikutuksia koko väestöön ja toimintaympäristöön
3. Tehdään asiakaslähtöisesti



YHTYMÄLLE ASETETUT TAVOITTEET OVAT 
PYSYNEET ENNALLAAN
• Kokonaisvastuunottoon ja uudistamiseen kykenevä hallitus (poliittinen 

johtaminen)

• Vahvaan uudistamiseen ja toiminnan kehittämiseen perustuva johtaminen 
ja uudelleenorganisointi (operatiivinen johtaminen eri tasoilla)

• Henkilöstön mukaan saaminen ja sitoutuminen uudistamiseen ja 
muutokseen laaja-alaisesti (osaamisen hyödyntäminen kokonaisvaltaisesti)

• Kansalaisten mukaan ottaminen valmisteluun ja toimintatapojen 
muutokseen avoimesti ja aktiivisesti

• Onnistunut tiedottaminen  

• Perustasovetoisuus (perusterveydenhoito vs. erikoissairaanhoito)



TYÖVALIOKUNTA KOROSTAA SELKEITÄ 
TOIMINTAPERIAATTEITA JA LUOTTAMUSTA
• Luottamuksen palauttamisen näkökulmasta lakien ja perussopimuksen noudattaminen 

on ehdottoman tärkeää. 

• Kuntia on kuultava laajoissa muutoksissa ja kuntalaisten kuuleminen toteutettava 
Kuntalain mukaisesti 

• Realistinen budjetointi korostuu kuntien ennakoinnin näkökulmasta; tulojen budjetoinnin 
tulee perustua vain sellaisiin tuloeriin, joiden varmistaminen on riippuvainen yhtymän 
omista toimenpiteistä ja joiden ennakointi perustuu realismiin

• Omaisuuden realisointi ja investointien toteutus tulee toteuttaa yhteistyössä kuntien 
kanssa siten, että myös tulevia vaikutuksia arvioidaan laaja-alaisesti 

• Jatkuvaan, ajantasaiseen tilannekuvaan ja sen viestimiseen työvaliokunnalle, 
kuntien päättäjille ja asukkaille tulee panostaa keskeisenä luottamusta 
vahvistavana elementtinä

• Työvaliokunnan edustaja tulee ottaa mukaan toimitusjohtaja-valintaprosessiin



TYÖVALIOKUNNAN NÄKEMYS TALOUDESTA

• Yhtymän talouden tarkasteluperspektiivi tulee laajentaa vuoteen 2023 
(koska valtakunnallinen sote-uudistus viivästyy).
• Tarkastelussa tulee ennakoida palveluvelvoitteiden laajennukset, joihin poliittisesti 

on jo sitouduttu (mm. hoitajamitoitus) ja joilla on merkittäviä taloudellisia 
vaikutuksia

• Kunnilta tulee pyytää lausunto pitkäjänteisestä tasapainotusohjelmasta

• Uudistamisessa tulee erityistä huomiota kiinnittää prosessien 
uudistamiseen ja tähän työhön tulee valjastaa koko henkilöstö ja sen 
osaaminen laaja-alaisesti

• Ulkopuolisen tarkastelutarpeen/asiantuntijuuden hyödyntäminen erikseen 
tarkasteluun nostettavien ydinkysymysten sekä prosessien arvioinnin ja 
tehostamisen osalta on perusteltua. Samalla se varmistaisi myös 
toimenpiteiden oikean kohdentamisen (objektiivisuus/vertailu) 
ja näin lisäisi omistajakuntien luottamusta



SEURAAVAT ASKELEET

1. Yhteinen tapaaminen: yhteinen tilannekuva, toimintaperiaatteet ja 
eteneminen = yhteisen näkemyksen ja tahtotilan muodostaminen
• Muutosjohtajan roolin kirkastaminen ja siitä viestiminen
• Edunvalvonta: sotekustannukset/tehty työ/maakunnan rahoituspohja

2. Eteneminen – keskeiset toimenpiteet: mitä tehdään ja miten –raportoinnin ja 
tiedottamisen kytkeminen valmisteluun ja toteutukseen
• Pidemmän aikajänteen taloudellinen tasapainotussuunnitelma esitelty kunnille toukokuun 

puoliväliin mennessä, yhteisen sitoutumisen tavoite
• 2019/2020-2023/toimenpiteet, joihin keskitytään
• Ulkopuolinen arviointi/asiantuntijuus/kytkentä valmisteluun
• Erillisselvitettävät kysymykset (mm. johtamisjärjestelmä ja tietohallinnon kokonaisuus, tiedolla johtaminen)
• Tietotuotanto, seuranta ja raportointi

3. Säännöllisistä tapaamisista sopiminen
• Hyväksytyn ohjelman seuranta ja tietoisuuden ylläpitäminen


