Tulevan hyvinvointialueen suunnitelma tulevaisuuteen
Pohjois-Karjalan tulevan hyvinvointialueen suunnittelutyö on käynnissä. Valmisteluun on osallistettu
tähän mennessä niin aluevaltuutettuja, lautakuntia, vaikuttamistoimielimiä kuin Siun soten
henkilöstöä.
Työ käynnistyi huhtikuussa aluehallituksen seminaarissa ja on edennyt luonnosvaiheeseen sekä
lausuntokierrokselle.
Lausuntokierroksen aikana on tärkeää saada hyvinvointialueen asiakkaiden ja asukkaiden ääni
kuuluviin. Tämän kyselyn tarkoitus on osallistaa hyvinvointialueen asukkaat ja asiakkaat
tulevaisuuden suunnittelutyöhön.
Eri tahojen lausuntokierros päättyy 15.8.2022. Tavoitteena on, että hyvinvointialueen suunnitelma
etenee aluevaltuuston hyväksyttäväksi syys-lokakuussa 2022. Tämän jälkeen etenemme työssä
kohti konkreettisen toiminnan suunnittelua, johon asukkaat ja asiakkaat pääsevät vaikuttamaan
tulevien kuntakierrosten yhteydessä.
Lisätietoja ja kyselyn toimitusosoite: 8.8.2022 mennessä postiin tai paikan päälle toimitettuna
12.8.2022 mennessä, Maarita Mannelin, Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymä, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, 050 591 2580, maarita.mannelin@siunsote.fi
1. YHTEISET PERUSPERIAATTEET
Yhteiset perusperiaatteet ohjaavat tulevan hyvinvointialueemme toimintaa suhteessa
asiakkaisiin, henkilöstöön ja sidosryhmiin.
Asiakaslähtöisyys (Olemme asiakkaita varten. Toimintamme on inhimillistä, arvostavaa ja
osallistavaa.)
Vastuullisuus (Toimintamme on vaikuttavaa ja auttaa yksilöitä vastaamaan omasta
hyvinvoinnistaan. Työnantajana toimimme vastuullisesti. Yhteistyö on toimivaa, luotettavaa ja
osallistavaa. Toimintamme täyttää vastuullisuuden ja eettisyyden kriteerit niin sisäisesti
työntekijöiden kuin ulkoisesti asiakkaiden sekä sidosryhmien ja ympäristön suhteen.)
Turvallisuus (Henkilöstömme on ammattitaitoista. Saavutettavat, laadukkaat ja luotettavat
palvelumme vahvistavat turvallisuutta.)
Yhdenvertaisuus (Tarjoamme tarpeenmukaiset palvelut kaikille väestöryhmille. Toimimme
tasa-arvoisesti henkilöstön, sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa).
Avarakatseisuus (Toimintakulttuurimme on avoin, muutoksiin valmis ja ennakkoluuloton.)
Aseta yhteiset perusperiaatteet tärkeysjärjestykseen
Numeroi tärkeysjärjestykseen 1-5
Asiakaslähtöisyys
Vastuullisuus
Turvallisuus
Yhdenvertaisuus
Avarakatseisuus

4. TULEVAISUUDEN TOIMINTA
Alla on esitetty erilaisia toimia, joiden avulla tuleva hyvinvointialue tavoittelee sitä, että meillä
on "Yhdessä tehden vaikuttavimmat palvelut."
Valitse neljä tärkeintä ja aseta ne tärkeysjärjestykseen 1-4
Johtamisemme ja toimintakulttuurimme luovat yhdenmukaiset toimintatavat.
Monikanavainen palveluverkkomme vastaa palvelutarvetta
Monipuolisen kumppanuuden ja yhteistyön avulla turvaamme hyvinvoinnin tasapuolisesti
asukkaita osallistaen.
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.
Kaikessa päätöksenteossa huomioidaan päätösten vaikutukset lasten ja vammaisten asioihin.

Kiitos vastauksestasi!
Tulemme tiedottamaan kyselyn tuloksista ja strategiatyön etenemisestä Siun soten verkkosivulla.

Hyvää kesää!

