Ajatuksia / sloganeita:
Tavoitteita hyvinvontialueelle
1. ”Enemmän terveyttä ihmisille”
Enemmän terveyttä aikaan saadaan toiminnan tehostamisella sekä työnjaon ja toimintamallien kehittämisellä, jolloin
ammattilaisten työaikaa saadaan enemmän kohdistettua ennaltaehkäisyyn, kuntoutukseen ja sujuvaan hoidon
toteuttamiseen. Ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen panostetaan yhdessä kuntien, varhaiskasvatuksen, koulujen,
työpaikkojen ja vapaaehtoistoiminnan kanssa.
2. ”Palautetaan ääni(oikeus) ihmisille”
Ihmisten tulee saada valita hoitopaikkansa, osallistua hoitokeskusteluihin ja häntä koskeviin päätöksiin, olla
yhteydessä hoitotiimin ja lääkärin kanssa hoidon edetessä, saada ohjeita ja palautetta häntä huolestuttaviin
kysymyksiin. Hänen terveyttään ja saamaa hoitoa tai palveluita seurataan aktiivisesti kysymällä niistä häneltä
itseltään esimerkiksi oman voinnin seurannan nettijärjestelmällä. Hoitopaikkojen palautteista informoidaan
läpinäkyvästi asukkaille.
3. ”Omalääkäri tarvitseville”
Palautetaan omalääkäri-järjestelmä aloittaen ikäihmisistä ja vammaisista sekä paljon palveluja tarvitseville ihmisille.
Omalääkärin voi tarvittaessa vaihtaa. Omalääkäri voidaan valita myös perheille niin halutessaan ja jos sille on
muutoin tarvetta, kun hoito koskee koko perhettä ja sen jäseniä. Omalääkäri voi ihmisen antaman suostumuksen
perusteella olla yhteydessä sovitusti myös läheisiin tai muihin keskeisiin henkilöihin esimerkiksi opettajiin.
4. ”Koko keho kerralla kuntoon”
Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä voidaan konsultoida moniammatillista hoitotiimiä ja tarvittaessa tietyn
erikoisalan asiantuntijoita. Jatkohoito voidaan suoraan ohjata erikoisalan asiantuntijalle viiveettä ja ilman
välivaiheita. Hoito suunnitellaan huomioiden yksilön eri tarpeet pilkkomatta hoidon suorittaminen erillisiin
kokonaisuuksiin monia eri palveluita tarvitsevien ihmisten kohdalla.
5. ”Tarkan talouden toimintatapa”
Hoitoa ei osaoptimoida siirtämällä ongelmien hoitoa toisille yksiköille.
Toimintatapaa kehitetään jatkuvaksi taloudellisesti tehokkaammaksi, yksilöiden saamaa hoitoa ja palvelua
inhimillisemmäksi sekä hoidon tai palvelun antaman ammattilaisen työtä arvostaen. Tehokkuus aikaan saadaan
digitaalisia palveluita kehittämällä, tiedon liikkumisen sujuvoittamisella, rutiinitehtävien automatisoinnilla sekä
tarpeettoman hallinnon purkamisella.
Selkeät ja läpinäkyvät mittarit ohjaavat palveluiden järjestäjää sekä palveluiden tuottajaa kehittämään omaan
toimintaansa tehokkaammaksi ja inhimillisemmäksi sekä henkilöstöstä huolehtimiseen.

Muuta:
Aluevaltuusto toteuttaa tehtäväänsä luomalla alueen hyvinvointistrategian, valitsemalla hyvinvointialueen
hallituksen strategian toimeenpanoon sekä seuraamalla ja ohjeistamalla hallituksen toimintaa.
Aluevaltuuston on pidettävä huolta asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Aluevaltuusto voi
asettaa toimielimiä valvomaan, kehittämään tai määrättyjä tehtäviä hoitamaan esimerkiksi huolehtimaan
omalääkärijärjestelmän toteuttamisesta tai digitaalisten palvelujen toteuttamisesta asukkaille.
Keskeisenä asiana on hyvinvointialueen tietopohjan luominen sekä yhteistoiminnan kehittäminen HUS-yhtymän sekä
naapurihyvinvointialueiden kanssa. Hoidon toteuttaminen tulee sujuvoittaa vaikka ihminen asuisi yhdessä ja
opiskelisi tai olisi töissä toisella hyvinvointialueella
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