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Strategia 2011-2014

Ylä-Savon SOTE aloitti toimintansa 1.1.2010 ja tämä on kuntayh-
tymän ensimmäinen strategia. Kuntayhtymä vastaa sosiaali- ja ter-
veydenhuollon sekä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuol-
lon palvelujen järjestämisestä Iisalmen ja Kiuruveden kaupungille 
sekä Sonkajärven ja Vieremän kunnille.

Strategian valmisteluprosessi toteutettiin vuorovaikutuksessa myös 
kuntayhtymän sidosryhmien kanssa. Valmistelu alkoi vuoden 2010 
keväällä ja valmistelun aikana työskentelyyn osallistui kuntayhtymän 
oman organisaation lisäksi jäsenkuntien edustajia, vapaaehtoisjärjes-
töjä, henkilöstön edustajia sekä muita sidosryhmiä ja yhteistyötahoja. 

Strategia kirjoitettiin tiiviiseen muotoon ja tausta-aineistona käytetyt 
toimintaympäristön muutosta kuvaavat aineistot ovat liitteinä. 

Strategia ohjaa kuntayhtymän toiminnan suunnittelua, tavoitteita, 
päätöksentekoa ja arjen toimintaa.  Keskeisenä toimeenpanevana 
suunnitelmana on palvelujen järjestämissuunnitelma ja vuosittaiset 
palvelusopimukset. Järjestämissuunnitelman laatimisesta vastaa Iisal-

men kaupungin organisaatiossa toimiva yhteislautakunta ja järjestä-
missuunnitelman hyväksyvät kaupunkien ja kuntien valtuustot sekä 
yhtymävaltuusto. Strategiaa seurataan hyvinvointikertomuksella, jo-
hon sisällytetään strategian tavoitteita kuvaavat indikaattorit. 

Ennakointi ja ennaltaehkäisevä toimintatapa painottuvat korjaavan 
toiminnan sijaan. Myös strategian toimeenpanossa korostetaan koko-
naisuuden hallintaa ja arviointia osaoptimoinnin sijaan. 

Strategia sisältää myös kuntayhtymän henkilöstöstrategian. Työhyvin-
vointi ja työkyvyn ylläpitäminen ovat keskeinen osa pidempiä työuria. 
Palvelujen turvaamiseksi on kehitettävä uudenlaisia toimintatapoja, 
sillä todennäköistä on, että kasvavaan palvelutarpeeseen ei ole käy-
tettävissä samassa suhteessa lisääntyviä resursseja. Siksi korostamme 
strategiassa myös hyvää johtamista kaikilla toiminnan tasoilla. 

Onnistumisen edellytyksenä on yhteisiin päämääriin ja luottamukseen 
perustuva yhteistyö niin kuntayhtymän omassa toiminnassa kuin sen 
toiminnan rahoittajien eli jäsenkuntien kanssa. 



Lähtökohdat

Kuntien toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viiden 
viimeisen vuoden aikana. Muutoksesta on tullut jatkumo, johon 
kuntayhtymän toiminta on sopeutettava joko lyhyellä tai pidemmällä 
aikavälillä.  Lähiajan merkittäviä muutoksia ovat uuden terveyden-
huoltolain vaatimukset, valmisteilla olevan sosiaali- ja terveydenhuol-
lon hallintolain muutokset sekä mm. tietohallintoon ja tietotekniik-
kaan sekä muuhun teknologiakehitykseen liittyvät mahdollisuudet. 

Väestökehityksen ja väestörakenteen muutokset edellyttävät meiltä 
ennakoivaa ja innovatiivista päätöksenteon ja toiminnan otetta. Myös 
selkeä työelämän haasteiden ja uuden työelämäkulttuurin omaksumi-
nen ovat selkeä haaste kuntayhtymälle työnantajana. Samalla edellä 
esitetyt muutokset edellyttävät osaavaa ja ammattimaista johtamista.  
Kuntayhtymän strategisten linjausten tulee noudattaa myös valtakun-
nallisia ja maakunnallisia linjauksia. 



Lähtökohdat
Nelikenttäanalyysi kuntayhtymän toimintaympäristöstä vahvistaa strategisten linjausten kohdentumista 

ennaltaehkäisevään ja terveyttä sekä hyvinvointia edistävään toimintaan.

Vahvuudet – kehitystä edistäviä asioita
Hyvät ja kattavat palvelut

Osaamista / Erityisosaamista

Yhteinen tahto 

Kehittämis- ja uudistumismyönteisyys

Verkostot

Henkilöstön sitoutuminen

Heikkoudet – vaikeuttavat tai hidastavat 
toimintaa
Henkilöstön ikärakenne

Ajattelutapa osittain kuntakohtaista tai omia lähtökoh-
tia korostavaa

Päätöksenteon moniportaisuus

Uhat – riskejä edistymiselle
Väestön ikärakenne

Väestökehitys aleneva

Työntekijöiden ikärakenne

Pula työntekijöistä

Työelämän uudet vaatimukset

Työttömyys

Kuntatalous

Valtion linjaukset kunta- ja palvelurakenteessa

Sosiaaliset ongelmat

Mahdollisuudet – edistävät kehitystä
Verkostomainen toimintatapa

Innovointia ja osaamista tukeva toimintaympäristö

Monituottajamallien edistäminen tukee julkista  
palvelutuotantoa (yksityinen, kolmas sektori)

Kustannustietoisuus ja toiminnan analysointi

SOTEn imago

Johtamisen kehittäminen ja päätöksenteko-
organisaation kehittämismyönteisyys

Palvelurakenteen kehittyminen

Paikallinen sosiaali- ja terveydenhuollon koulutustarjonta



Arvot

Avoimuus

Tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus

Vastuullisuus



Toimintaperiaatteet

Asiakaslähtöisyys 

Laadukkaat ja vaikuttavat palvelut 

Kustannustehokkuus ja taloudellisuus 

Innovatiivisuus 

Ammatillisuus 

Ympäristöystävällisyys 



Visio

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän palvelut ovat laadukkaita, nykyaikaisia ja 
vastaavat asiakkaiden tarpeita. 

Kuntayhtymä on toiminnassaan edelläkävijä ja ennakoi palveluiden muutostarpeet.

Kuntayhtymä on vetovoimainen ja arvostettu työnantaja.



Strategiset päämäärät

1. Hyvinvoiva kuntalainen (Hyvinvoiva Ylä-Savo)

Terveydenhuolto ja sosiaalihuolto muodostavat toiminnallisen, ehyen 
ja avohoitoa tukevan palvelukokonaisuuden

•	 Ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä toiminta

•	 Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen 

•	 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

•	 Palveluiden oikea-aikaisuus

•	 Syrjäytymisen ehkäiseminen

Toimenpiteet
•	 Huolehditaan palveluketjujen toimivuudesta

•	 Tuetaan kotona asumisen edellytyksiä kaikissa toiminnoissa

•	 Tuetaan ja edistetään eri ikäryhmien työllisyyttä

•	 Käytetään varhaisen puuttumisen mallia perheiden palveluissa



Strategiset päämäärät

2. Asiakaslähtöinen toiminta

•	 Potilaan ja asiakkaan aseman ja valinnanvapauden vahvistaminen

•	 Yhdenvertaisuuden ja osallisuuden lisääminen

•	 Palveluohjaus ja asiakaspalveluosaaminen

Toimenpiteet
•	 Lisätään potilaan ja asiakkaan valinnanvapautta  

mm. laajentamalla palvelusetelin käyttöä

•	 Pyritään joustavaan palveluiden yhteiskäyttöön yli  

kuntarajojen

•	 Otetaan käyttöön asiakaspalautejärjestelmä

•	 Mahdollistetaan asiakkaiden osallistuminen  

palvelujen kehittämiseen

•	 Laajennetaan palveluohjausmallia 



Strategiset päämäärät

3. Viihtyisä, terveellinen ja turvallinen ympäristö
 
Hyvä elinympäristö, luonnon monimuotoisuus ja 
hyvä ravinto ovat erittäin merkittäviä hyvinvoinnille

•	 Ihmisten ja eläinten hyvinvointi

•	 Luonnonvarojen kestävä käyttö

•	 Pintavesien ja pohjavesien hyvä tila

•	 Luonnon monimuotoisuus

•	 Turvallinen ympäristö ja ravinto 



Strategiset päämäärät

Toimenpiteet
•	 Ennaltaehkäistään ympäristön pilaantumista

•	 Vähennetään elinympäristön terveyshaittoja 

•	 Valvotaan elintarvikkeiden laatua 

Keinoja ovat neuvonta, lupien ja ilmoitusten käsittely sekä tarkastukset.  

Mittareina ovat ympäristön tilaa ja elintarvikkeiden laatua kuvaavat tekijät.

 

Eläinten hyvinvoinnin edistäminen

•	 Ennaltaehkäisevä eläinlääkintähuolto, neuvonta ja eläintenhoito 

•	 Kiinnitetään erityistä huomiota hyvään kohteluun

Eläinten hyvinvoinnin mittareina ovat eläinlääkintähuollon suoritteiden 

ja eläinsuojeluvalitusten määrä.



Kriittiset menestystekijät

1. Palvelukyky ja vaikuttavuus

Palvelu tukee asiakkaan hyvinvointia ja terveyttä sekä aktiivista terveyden ja 
toimintakyvyn edistämistä

•	 Arvioinnissa käytetään hyvinvointi-indikaattoreita

•	 Asiakastyytyväisyyttä arvioidaan palautejärjestelmällä 

Keskeiset palvelut, tavoitetaso ja palvelukyky
 
Ikääntyvien palvelut

Tavoitteena valtakunnallisten suositusten mukainen taso

•	 Kotona asuvien osuus

•	 Laitoshoidon osuus

•	 Palveluasumisen osuus

•	 Omaishoidon tuki



Kriittiset menestystekijät

Lasten ja nuorten sekä perheiden palvelut 

Perhekeskusmalli otetaan käyttöön

•	 palvelutarpeen arviointi tehdään suositusten mukaisesti

•	 kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on valtakunnallisen tason 

mukainen tai alle

Työllisyyden edistäminen

Tavoitteena valtakunnallisen ja maakunnallisen tason alittava työttömyysaste

•	 nuorisotyöttömyys

•	 pitkäaikaistyöttömyys



Kriittiset menestystekijät
2. Taloudelliset resurssit; riittävät oikein kohdennetut resurssit

Toiminnan ja talouden tasapaino

Jäsenkuntien tavoitetaso 
•	 Kustannuskehitys
•	 SOTE-menojen osuus kuntien budjeteista 
•	 Palvelutarpeen ja taloudellisten resurssien yhteensovittaminen 

Omistajaohjaus

Palvelusopimukset 
•	 Jäsenkuntien omistajaohjaus tapahtuu palvelusopimuksilla

Järjestämissuunnitelma
•	 Jäsenkuntien omistajaohjaus palvelurakenteeseen ja linjauksiin 

Toiminnan seuranta ja analysointi

Kuntamaiseman raportointi, palvelusopimusten toteutuminen
•	 Talousarvio
•	 Toteutumat 3 kk välein – osavuosikatsaukset
•	 Tilinpäätös
•	 Kuukausiraportit, talous ja keskeiset suoritteet

•	 Alueelliset ja valtakunnalliset vertailut



Kriittiset menestystekijät

3. Prosessit ja rakenteet; prosessit ja rakenteet tukevat toiminnan joustavuutta, 
palvelukykyä ja tehokkuutta

Palvelurakenteen linjaukset määritellään järjestämissuunnitelmassa

•	 Lähipalvelut

•	 Seudulliset palvelut 

Palvelut tuotetaan monituottajamallilla

Sähköinen asiointi ja teknologian hyödyntäminen 

Toiminnan ohjaus prosessien mukaan 

Tiedon hallinta, tiedon kulku ja tiedottaminen, viestintä osana toimintaa



Kriittiset menestystekijät

4. Henkilöstö; osaaminen, uudistuminen ja työkyvyn yllä-
pitäminen sekä työhyvinvoinnin edistäminen

Haluamme olla työnantaja, jolla on ammattitaitoinen, osaava, uu-
distuva ja työtyytyväinen henkilöstö, joka on sitoutunut 
kuntayhtymän arvoihin ja tavoitteisiin.

Johtaminen ja esimiestyö

Kannustava ja oikeudenmukainen esimiestyö varmistetaan

•	 riittävällä esimiesten koulutuksella 

•	 johtamisella, missä huomioidaan työntekijöiden  

moninaisuus ja erilaiset tarpeet sekä elämäntilanteet  

(diversiteettijohtaminen)

•	 vuorovaikutteisilla säännöllisillä ja dokumentoiduilla  

työpaikkakokouksilla

•	 säännöllisillä kehityskeskusteluilla

•	 jokapäiväisellä yhteistoiminnalla



Kriittiset menestystekijät

Ammattitaitoisen henkilöstön turvaaminen 

Ammattitaitoisen henkilöstön sitoutuminen ja saatavuus varmistetaan

•	 oikeudenmukaisilla ja joustavilla palvelussuhteen ehdoilla

•	 työyhteisötaidoilla

•	 osaamisen johtamisen työkaluilla 

•	 vakinaisilla palvelussuhteilla

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen työhyvinvointi

Osaava ja oma-aloitteinen sekä työkykyinen ja 

hyvinvoiva henkilöstö varmistetaan

•	 asianmukaisella ja riittävällä perehdyttämisellä

•	 mentoroinnilla

•	 työkiertomahdollisuuksilla

•	 varhaisella välittämisellä



Kriittiset menestystekijät

Työilmapiiri

Hyvinvoivat työyhteisöt sekä turvalliset ja kannustavat 

työyksiköt varmistetaan

•	 henkilöstön vahvalla osallistumisella ja sitoutuneisuudella

•	 ajanmukaisilla työvälineillä ja osaamisella

•	 toimivalla työterveyshuollolla ja työturvallisuustyöllä

•	     ilmeellä

Kannustava palkkausjärjestelmä ja työsuhteen ehdot

Kannustava palkitseminen sekä oikeudenmukaiset ja harmonisoidut palvelussuhteen 

ehdot varmistetaan

•	 työn vaativuuden ja henkilökohtaisen osaamisen huomioon ottavalla palkkauksella

•	 valtakunnallisesti kilpailukykyisellä palkkatasolla

•	 palkitsemisjärjestelmillä, jotka ovat haluttujen tulosten tukena

•	 tasapuolisella VES:n ja TES:n noudattamisella



Strategian toimeenpano

Strategian seuranta

Strategiaa toteutetaan palvelujen järjestämissuunnitelmassa, kuntien kanssa laadittavissa 
palvelusopimuksissa sekä talous- ja toimintasuunnitelmassa. 

Strategian toteutumista seurataan vuosittain laadittavalla hyvinvointikertomuksella, 
joka laaditaan yhteistyössä yhteislautakunnan ja jäsenkuntien kanssa. 



Pidä huolta itsestäs ja niistä, jotka kärsii.
Anna almu sille, joka elääkseen sen tarvii.
Muista siellä rakentaa, missä koti maahan sortuu.
Koeta niita rohkaista, jotka päätöksissään horjuu. 

Sillä jokainen, joka apua saa,
sitä joskus tajuu myös antaa,
tajuu myos antaa, tajuu myös antaa. 

Pidä huolta luonnosta, se susta huolen pitää.
Pidä kii päätöksistä, niistä voima itää.
Muista, vanhukset ei kuulu vanhainkotiin.
Toimi niin, ettei nuorukaiset joudu uusiin sotiin. 

Pave Maijanen




