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Hyvinvointialueen järjestäjän on
osattava monipuolisesti

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus tuo hyvinvoin-
tialueille laajat järjestämisen tehtävät. Niiden hoitaminen vaatii strate-
gista osaamista. Hyvinvointialueen toiminta on hahmotettava järjestä-
mistehtävinä, toimintaympäristön muutos ml. maakunnan väestökehitys
on otettava huomioon hyvinvointialue- ja palvelustrategioissa, teknolo-
gian murros ja uusi digiosaaminen on hyödynnettävä ja erilaista osaamis-
ta vahvistettava alueen asukkaiden hyväksi.

Strategista osaamista tarvitaan mm. toiminta-, palvelu- ja henkilöstöra-
kenteen hahmottamisessa ja talouden kokonaisuuden pitkän aikavälin
suunnittelussa. Tehokkaan ja vaikuttavan palvelurakenteen ja -verkoston
rakentamisessa olennaista on soten ja pelan nykytilan tuntemus, realisti-
sesti arvioidut resurssit ja kehittämistarpeet, asiakkaiden hoito- ja palve-
lutarpeiden muutoksen ja kustannuskehityksen huomioon ottaminen se-
kä niiden pohjalta rakennettu alueen yhteinen visio ja strategia.

Olennaista on, mikä hyvinvointialueen palvelujärjestelmässä on tärkeää,
mihin resurssit riittävät, jotta palvelut voidaan turvata yhdenvertaisesti
ja lompakon paksuudesta riippumatta sekä mistä voidaan luopua yhteis-
ten tavoitteiden hyväksi.

Realistisessa hyvinvointialuestrategiassa ja palvelustrategiassa luodaan
maakunnan väestöpohjalle tavoitteet ja keinot päämäärien saavuttami-
seksi. Strategia edellyttää monipuolista osaamista, asiantuntijoiden ja
asukkaiden mukaan ottamista sekä aitojen valintojen tekemistä.

Järjestäjän on luotava kustannustehokas- ja vaikuttava palvelurakenne ja
-verkosto.

Lisäksi sen on hallittava ja johdettava laajoja palvelukokonaisuuksia ja
nähtävä paitsi soten myös monialaisten palvelujen yhteensovittamisen
mahdollisuuksia. Palvelujen tulee olla asiakkaalle toimivia ja yhtenäisiä
palveluketjuja tai -kokonaisuuksia.
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Tämän rakenteen muodostamiseksi tarvitaan vahvaa erikoissairaanhoi-
don, perusterveydenhuollon sekä sosiaalihuollon ja sosiaalityön osaamis-
ta, mutta myös palvelujen käyttäjänäkökulman mukaan ottamista. Sote-
palvelujärjestelmän kehittämistyön, palvelujen ja asiakastyön laaja-
alainen ja syvä osaaminen korostuu. Tavoitteena on rakentaa inhimilli-
nen, kustannustehokas ja -vaikuttava palvelurakenne sekä laadukkaat
sote-palvelut.

Erityisesti on vahvistettava rapautunutta perusterveydenhuoltoa.

Järjestäjä tarvitsee talousosaamista. Hyvin yhteen toimivat tietojärjestel-
mät mahdollistavat analysoidun tiedon saamisen toiminnasta ja talou-
desta. Tämä on olennaista, jotta järjestäjä voi johtaa tietoperustaisesti.

Vahvalla järjestäjällä on ymmärrystä palvelujen tuottamisesta ja se osaa
hyödyntää julkisten palvelujen täydentäjänä sosiaali-, terveys- ja liikun-
tajärjestöjen sekä alueen pienyrittäjien arvokasta työtä terveyden ja sosi-
aalisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sote-yrityksillä ja mm. Seinäjoen ammattikorkeakoululla on uudistuk-
sessa vielä vähälle jääneen hyvinvointiteknologian ja digipalvelujen hyö-
dyntämisen osaamista.

Arto Rautajoki

kehitysjohtaja, YTT

SONet BOTNIA,

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
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