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Johdanto
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmassa (2015) korostetaan terveyden edistämista ja
varhaista tukea poikkihallinnollisessa päatöksenteossa, kaikissa palveluissa ja tyoelämässa.
Terveyden ja hyvinvointierojen kaventumista vaestössä tavoitellaan seuraavien vuosien aikana
aktiivisesti. Samalla korostetaan myos en ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydestaan.
Julkinen palvelulupaus määritellään yhteiskunnan kantokyvyn puitteissa ja ihmisten valintoja
erilaisissa elämäntilanteissa tuetaan. Hallitusohjelman mukaisina tavoitteina ovat:
lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja voimavarojen vahvistuminen
ikaantyneiden ihmisten kotiin saatavien palvelujen painottaminen
sosiaaliturvan uudistuminen osallistavaksi ja tyohon kannustavaksi
jarjestotyo ja vapaaehtoistoiminta helpottuvat
-

-

-

-

Hallituksen karkihankkeina nostetaan esille en ikäisen väestOn palvelujen parantaminen
seutaavasti:
palvelujen saaminen entistä asiakaslahtOisemmäksi
eriarvoisuuden vähentaminen ja terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
lapsi- ja perhepalvelujen uudistaminen lapsen etu ja perheiden monimuotoisuus
huomioiden
ikäihmisten kotihoidon kehittäminen
omaishoidon vahvistaminen kaikissa ikäryhmissä
osatyokykyisten tyohon osallistumisen parantaminen
-

-

-

-

-

-

Merkittävä rakennepoliittinen uudistus hallituskaudella on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja
kustannusten hallinta. Uudistus toteutetaan palveluiden taydellisella horisontaalisella ja
vertikaalisella integraatiolla järjestajien kantokykya vahvistamalla. Tavoitteena mittavassa
uudistuksessa on vãestön hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeiden palveluketjujen saumaton
kokonaisuus.
Hallitus valmistelee sosiaali- ja tenveyspalveluiden (SOTE) järjestämisratkaisun kuntaa suunempien
itsehallintoalueiden pohjalta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaavia alueita on
enintään 19. SOTE-alueet tuottavat alueensa palvelut ja voivat käyttaa palveluiden tuottamiseen
yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluntuottajia. Palvelutuotannon tehokkuutta ja Iaatua
arvioidaan laadittavan mittariston avulla.
SOTE-järjestämislain valmistelun ensimmäisessä vaiheessa selvitetään rahoituksen vaihtoehdot
kuntien ja/tai valtion rahoitusmallit huomioon ottaen perustuslain säätämissä rajoissa. Toisessa
vaiheessa siirrytaãn yksikanavaiseen rahoitusmalliin tyoterveyshuollon asema huomioiden.
Haapajarven ja Pyhajanven kaupungit sekä Reisjärven kunta muodostavat yhteisen peruspalveluja
tuottavan kuntayhtyman, jonka vastuulla on jarjestãä jsenkuntiensa väestOlle lain säätämät
sosiaali- ja terveyspalvelut (perusterveydenhuollon palvelut ja erikoissairaanhoidon palvelut
tarvittavin osin). Kuntayhtymän vastuulla on järjestäã myös ympanistoterveydenhuollon,
ymparistonsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Nãmä
palvelut tuotetaan myos Kãrsämäen kunnalle osajasenyyssopimuksella. Kuntayhtyman toiminta
penustuu jäsenkuntien valtuustojen hyvaksymiin Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen
penussopimukseen ja siihen liittyviin taustamuistioihin vuonna 2008.
Kuntayhtymän paivitetyssa strategiassa lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa (2015) tehdyt
sosiaali- ja terveydenhuollon linjaukset sekä tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen
järjestämisratkaisu. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiset Iinjaukset vuoteen 2020 ja
maakunnallisen hyvinvointistrategian linjaukset on huomioitu strategiassa, jonka tarkoituksena on
turvata väestOn tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttaminen kuntayhtymãn alueella
tulevina vuosina ja tukea kuntayhtyman toimintaa tulevissa sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksissa.
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Sosiaali- ja terveyspofitilkan strategia
Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020
Scsi aali- ja terveysministeric kiteyttaa scsiaali- ja terveyspolitlikan suunnan vuoteen 2020 kolmeen
strategiseen Iinjaukseen, jotka sisältävät erilaisia tavoitteita, toimenpidelinjauksia ja toimeenpanon
painotuksia (Sosiaali- ja terveysministeriO, 2011).
1. Hyvinvoinnille vahva perusta
• Terveys ja hyvinvointi osaksi kaikkea paatOksentekoa
• Pidempiä tyouria tyohyvinvoinniila
• Eläman en osa-alueet tasapainoon
• Sosiaaliturvan rahoitus kestäväksi
2. Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin
• Vahennetaän hyvinvointi- ja terveyseroja
• Asiakaskeskeisyys palvelujen Iähtökohdaksi
• Uudet palvelujen rakenteet ja toimintatavat
• Vahva sosiaalinen yhteenkuuluvuus
3. Elinymparistö tukemaan terveytta ja turvallisuutta
• Vahvistetaan ympariston elinkelpoisuutta
• Varmistetaan yhteiskunnan toimivuus erityistilanteissa
www. stm .fi/stm/toim inta a talous/strateg ia

Maakunnallisen hyvinvointistrategian linjat
Pohjois-Pohjanmaan Iiitto on Iaatinut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman toimintamallin
vuosille 2008 2017. Hyvinvointiohjelman toimintamallissa kuvataan maakunnallinen
hyvinvointivisic, strategiset paamaarat, toimijatahot ja verkostot sekä hyvinvoinnin kärkihankkeet.
Namä kokonaisuudet nivoutuvat yhteen hyvinvointisopimuksen ja koordinaatiotoimiston toiminnan
tuella.
—

j
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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman toimintamalli

STRATEGISET PAAMAARAT
I. Ihmisiflä hyva terveys ja
toimintakyky etamänkaaren en
vaiheissa
2. Ihmisten osallisuus ja yhteisollisyys
vahvistuvat ja syrjaytyminen
vähenee
3. Alueella on asiakaslähtöiset a
monitoimijaisia yhteistyoverkostoja
hyödyntavat palveluratkaisut
4. Hyvinvointialalla on toimivat
markkinat ja innovatiivinen
kehitysymparisto
5. AIueetIa on huippuluokan osaamista
ja ammattiosaajien saatavuus on
turvattu

‘If
TOIMIJATAHOT/-VERKOSTOT

C
-

-

-

-

-

kunnatja kuntayhtymat
alueiden hyvinvoinnin
kehittämisverkostot
tutkirnus-, koulutus- ja
kehittamisyksikot
yksittaiset toimijatahot
mahdollistajatahot

POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VISIO 2017

Pidämme huolta itsestämme,
toisistamme ja ymparistöstämrne!
Olemme edelläkävijoita ihmisen
hyvinvoinnin toteutumisessa.

Hyvinvointi
sopimus ja
koo rd I na atio
toimisto

KARKIHANKKEET JA MUUT TOIMET
1.
2.
3.
4.

Maakunta liikkeelle
Terveysvalmennus riskiryhmitle
Ikäntyneiden hyvinvointi
Nuorten elamänhallinta
Uudet omahoidon palveluratkaisut

6.

Palvelumarkkinan avaarninen

7.

Yritysten markkinoifle paäsy

8. Hyvinvoinnin huippututkimus
9. Hyvinvoinnin osaamisverkosto
10. Yhdessä hyvinvointia
11. Hyvinvoinnin tilaja tulevaisuus
+ aluelden esitykset, hyvat kaytannotja
erilaiset toimennidesuositukset

}

Kuvic 1. Maakunnallinen hyvinvointiohjelman toimintamalli (Pohjois-Pohjanmaan Iiitto)

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen
strategian Iinjaukset
Peruspalvelukuntayhtyma Selänteen strategia nojaa kansallisiin, maakunnallisiin ja alueellisiin
sosiaali- ja terveyspoliittisiin ohjelmiin ja Iinjauksiin. Jäsenkuntien omat strategiset Iinjaukset
ohjaavat Peruspalvelukuntayhtyma Selanteen suunnittelua ja toimintaa. Perussopimuksen
mukaisesti Selänteen ylinta päätösvaltaa kayttävat jäsenkuntien valtuustot.
Strategiassa kuvataan kuntayhtyman vislo, toiminta-ajatus, Iinjataan strategiset painopistealueet ja
kriittiset menestystekijat. Strategia tulee olemaan samanaikaisesti toimenpideohjelma, joka ohjaa
peruspalvelukuntayhtymä Selänteen toimintaa ja konkretisoi tavoitteet. Strategian tarkoituksena on
antaa tietoa kuntalaisille, poliittisille päattajille, kuntayhtyman henkilöstolle seka ulkopuolisille
tahoille palveluiden tuotannon kehittamiselle asetetuista tavoitteista vuosille 2016-2020.
Palvelustrategian toteuttaminen mahdollistaa myos kuntatalouden tavoitteiden saavuttamisen
se rannan.
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Peruspalvelukuntayhtyma Selänteen palvelustrategia linjaa Selänteen ydin- ja tukipalvelujen
kehittämisen suuntaa vuoteen 2020 seuraavasti:
Palvelujen keskiössä on asiakas ja asiakkaan palveluohjaus
Palvelujen toteuttamisessa painotetaan ennalta ehkäisevãä tyota ja kuntouttavaa tyootetta
Palveluja kehitetaän yhteistyossä en tahojen kanssa järjestot ja kolmas sektori mukaan
lukien
Palvelut tuotetaan taloudellisesti ja kustannustehokkaasti kestavän kehityksen
periaatteiden mukaisesti
Henkilstön osaamista yllapidetaan ja kehitetäan
Tyohyvinvoinnista huolehditaan
Toimintatapoja ja tyokaytantoja kehitetään
-

-

-

-

-

-

-

Mittarit palvelulinjakohtaisten tavoitteiden saavuttamisen arviointiin esitetäan
vuosisuunnitelmassa. Saatavaa arviointitietoa hyodynnetaan toiminnan seurannassa,
uudistamisessa sekä tulevien palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Tavoitteet
tullaan tarkentamaan vuosittain vuosisuunnitelman ja taloussuunnittelun yhteydessä.

Palvelustrategia
Tasapainotettu mittaristo
Peruspalvelukuntayhtymã Selanteessa kaytetaan BSC (Balanced Score Card) strategiaperustan,
strategian Iaadinnan, toteuttamisen, mittaamisen, seurannan ja arvioinnin vHtekehysta. BSC:n
tarkoituksena on tukea kuntayhtymän suorituskyvyn seurantaa ja siinä tapahtuvaa kehitystä
aineettoman paaoman osalta. Mittariston avulla organisaation visio ja strategia muutetaan
tavoitteiksi ja toimintasuunnitelmiksi. BSC antaa neljä näkokulmaa strategisten tavoitteiden
asettamiseen seuraavasti:
•
•
•
•

Asiakasnäkokulma
Sisãisten prosessien näkökulma
Oppimisen ja kehittämisen näkökulma
Taloudellinen näkökulma

Lähtökohtana ovat taloudelliset tavoitteet, joiden saavuttamisen keinot arvioidaan asiakas
näkOkulmassa, sisäisten prosessien näkökulmassa ja oppimis- ja kasvunäkOkulmassa. Tämän
perusteella syntyy strategiakartta (syys-seurauskartta), jonka perusteella voidaan luoda mittareita
ja seurata vision ja strategian toteutumista kuntayhtymassa.

Arvot
Kaikessa toiminnassa sekä päätoksenteossa että palveluissa edistetään kuntalaisten
hyvinvointia, terveytta ja omatoimisuutta. Arvomme ovat oikeudenmukaisuus, asiakaslahtoisyys,
inhimillisyys ja tuloksellisuus.
—

-

Oikeudenmukaisuus

Ju

—
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Oikeudenmukaisuus toteutuu, kun palvelut toteutuvat tasapuolisesti huomioiden
väestörakenne ja asukkaiden erilaiset tarpeet, hyvän hallinnon vaatimukset sekà
yhtenainen henkilöstöpolitiikka.
-

Asiakaslähtêisyys
Paiveluprosessit perustuvat asiakkaan tarpeisiin ja ajantasaiseen tietoon, joita
arvioidaan säännöllisesti. Prosesseissa asiakas on aktiivinen toimija ja vastuussa
omalta osaltaan hyvinvoinnistaan ja elinympäristonsa turvallisuudesta. Erityisen tuen
tarpeessa olevat huomioidaan Ja palvelut turvataan palveluohjauksen avulla.

-

lnhimillisyys
Palvelut ja palveluprosessit ovat ihmiskeskeisiä, laadukkaita ja perustuvat hyviin
ohjaus-, hoito-Ja hoivakaytantoihin kunnioittaen asiakkaan omia arvoja.

-

Tuloksellisuus
Tuloksellisuudella tarkoitetaan palvelutoiminnan asiakkaiden näkökulmasta saatua
oikeaa palvelua oikeassa paikassa ja oikea aikaisesti. Palvelu- ja toimintaprosessit
kuvataan ja niiden tulokset arvioidaan. Toiminnalla tavoitellaan kestävää kehitystä.
Saatua arviointitietoa hyodynnetaan toiminnan jatkuvassa suunnittelussa,
kehittam isessa ja toteutuksessa.

Visio 2020

Peruspalvelukuntayhtyma Selänne on yhtenäinen kuntayhtymä, Jolla on yhteinen tahto toteuttaa
perustehtavaansa. Kuntayhtymällã on valmius osallistua muutoksen tekemiseen palvelujen
parantamiseksi ja ennakoida tulevaa.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne vaikuttaa osaltaan tuottamillaan hyvinvoinnin palveluilla alueen
säilymiseen vetovoimaisena asukkaille. Se kykenee tuottamaan kustannustehokkaasti laadukkaita
lakisääteisiä palveluja kehittämällä jatkuvasti toimintaansa. Alue tunnetaan aktiivisesta
hyvinvoinnin edistämisesta. Selänne on arvotettu alueellinen vaikuttaja ja maakunnallisesti haluttu
yhteistyOkumppani. Alueen asukkailla on mahdollisuus osallistua kehittämistoimintaan. Asukkailla
on vastuu omasta terveydesta, jota Selänne tarvittaessa tukee.

Toiminta-ajatus
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tehtãvänä on vahvistaa alueensa asukkaiden fyysista,
psyykkistä ja sosiaalista terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tuottamalla kustannustehokkaasti
näihin Iiittyviã palveluja. Kuntayhtyma jãrjestää asukkailleen lain säätämät tarvittavat sosiaali- ja
perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon palvelut, ymparistoterveydenhuollon,
ympäristOsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korJausneuvonnan palvelut sekã huolehtii
palveluihin liittyvästä tiedottamisesta.
Palvelustrategian mukaiset lähipalvelut mãaräytyvat väestOrakenteen tarpeen mukaan. Toiminnan
uunnittelussa Ja päätOksen teossa kaytetaan EVA -arviointia (ennakkovaikutusten arviointi).

(
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Asiakaspalautejãrjestelmã ja kokemusasiakas toiminta otetaan kayttöon ja sen antamaa tietoa
hyOdynnetaan palvelujen suunnittelussa, toteuttamisessa ja johtamisessa.
Palvelurakennetta vahvistetaan yhdistamalla erillisten organisaatioiden, yksikoiden ja toimijoiden
voimavarat hyodyntäen teknologisia ratkaisuja ja mahdollisia Iaadunhallinta- tai toiminnan
ohjausjärjestelmiä. Palveluketjut ja tyomenetelmat kehitetään toimiviksi ja tuloksellisiksi
uudistamalla prosesseja jatkuvan arvioinnin ja toiminnan uudistamisen avulla yhdessä henkilöstön
kanssa. TäIIã varmistetaan peruspalveluiden saatavuus alueen asukkaille joustavasti, kattavasti ja
tasapuolisesti Selänteen alueen yhtenaisyytta korostaen. Asiakaslähtöinen palvelutuotanto ylittäã
joustavasti en palvelulinjat ja kuntarajat. Lähi- ja keskitettyjen palvelujen tarvetta ja tarjontaa
tarkennetaan vuosisuunnitelman yhteydessä. Palvelutuotannon perusteena on Selänteen
hallituksen hyväksymä vuosisuunnitelma ja talousarvio sekä niihin sisältyvãt henki!oresurssit.
Selänteen omaa palvelutoimintaa täydennetaän suunnitellusti ja hallitusti verkostoitumalla,
mahdollisilla kumppanuussopimuksiHa, ostopalveluilla ja palveluseteleillã.

Tavoitteet
Selänteen tavoitteena on edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia kaikessa toiminnassa.
Tavoitteita toteutetaan yhdessa asukkaiden kanssa edistämällä heidän toimintakykyään, ennalta
ehkäisemällä sairauksia ja syrjäytymista yhteiskunnasta.
Vaikuttavuus
Toiminnalla pyritaan palvelujen vaikuttavuuteen. Palvelut kohdentuvat oikein, ovat monipuolisia ja
laadukkaita. Palvelujen toteuttamisessa käytetäan tutkittuja ajantasaisia menetelmiä. Palvelut ovat
Iaaja-alaisesti hyvinvointia edistäviä ja ennalta ehkãisevää toimintaa painottavia. Palvelut
toteutetaan yhteistoiminnassa en tahojen kanssa siten, että asiakkaan palvelujen tarve tulee
huomioiduksi kokonaisvaltaisesti.
Asiakasnäköku I ma
•
•
•
•
•

Asiakkaan saama hyoty ja tyytyväisyys tarvitsemfinsa palveluihin
Palveluiden valinnan mahdollisuus yhteisesti sovittujen periaatteiden
mukaisesti
Palveluohjauksen toimivuus
Asiakkaan osallisuuden tukeminen ja asiakaspalautejärjestelman
hyödyntaminen
Tasavertaiset ja oikeudenmukaiset palvelut

Sisäiset prosessit
•
•
a

Asiakaslähtöiset, teknologiaa hyödyntävat ja vahvaan osaamiseen
perustuvat palveluprosessit
Palveluprosessien arviointi ja kehittäminen
Jatkuva asiakaspalaute ja kokemusasiakkuus

Oppiminen ja kehittäminen henkilöstö
• Muuttuviin palvelutarpeislin vastaava riittâvä, osaava, innovatiivinen ja
sitoutunut henkilOstO
• Vuorovaikutteinen johtaminen ja toimiva tyOyhteiso (esimies- ja
tyOyhteisOtaidot, tyotovenuus)
• HenkilöstOn Iiikkuvuus eni tyOyksikOiden vãlillä
• Muutoksenhallinta
-

Talous
•

Toimivat, yhtenaiset, kustannustehokkaat ja tulokselliset palveluvalikoimat
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•
•

Kumppanuuksien, ostopalveluiden ja palvelusetelijärjestelmän
hyodyntäminen
Kestävãn kehityksen näkökulman huomioimnen toiminnassa

Kriittiset menestystekijat
1. Palvelut tuotetaan yksilOllisesti, asiakas/potilaslähtOisesti ja Iaadukkaasti
2. Palvelujen toteuffamisessa painotetaan ennalta ehkäiseviä ja avopalveluita,
kuntouttavalla tyootteella rajapinnat tunnistamalla ja hyOdyntamalla
3. Palveluja ja palveluprosesseja kehitetään ja uudistetaan teknologiaa
hyodyntamalla
4. Henkilostön osaaminen ja saatavuus turvataan/varmistetaan tyohyvinvointia,
koulutusta ja tyOssä jaksamista kehittämälla ja tukemalla
5. Talouden kehitykseen vaikutetaan kohdentamalla resurssit oikein ja
parantamalla kokonaisuuden hallintaa
6. Panostetaan sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen
7. Yllapidetaan elinympariston terveytta ja turvallisuutta, myäs erityistilanteissa

Hyvi nvointipalvelut
Strateginen päämäärä: Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja
syrjaytymisen ehkäisy.
Toimenpiteet palveluyksikoittain (suluissa olevat numerot viittaavat kriittisiin
menestystekijoihin)

Neuvola ja opiskeluteiveydenhuolto
1. Erityisongelmien ennaltaehkäiseminen ja —varhainen puuttuminen (1,2,3,4,5,6)
2. Työhyvinvoinnin kehittäminen (3,4,5,6)
3. Lasten ja nuorten terveellisten elamantapojen ja osallisuuden edistäminen (1, 2,
3,6)
4. Palveluohjauksen kehittäminen (1,2,5,6,7)
Lastensuojelu, lastenvalvojan tehtävät ja perhetyO
1. Painopisteen siirtäminen ennalta ehkäisevään tyohon ja avohuollon palveluihin
(1,2,3,5)
2. Monipuolisten ja toimivien työmenetelmien kayttö lapsen etu huomioiden (
1,2,3,4,7)
3. Moniammatillisen yhteistyon hyodyntäminen, työyhteisOn kehittäminen:
johtaminen, esimiestyo, tyohyvinvointi ja tyoyhteisöllisyys (2,3,4,5,6,7)
4. Palveluohjauksen kehittäminen (1,2,3,4,5,6,7)
Aikuissosiaalityo
1. Omatoimisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkaiseminen (1,2,3,4,5,6)
2. Nuorten, työttomien aikuisten ja pitkäaikaistyOttOmien aktivointi (1,2,3,4,5,6,7)
3. Palveluohjauksen kehittäminen (1,2,3,4,5,6,7)
4. Moniammatillisen yhteistyon hyodyntaminen, tyoyhteisOn kehittäminen:
johtaminen, esimiestyo, tyohyvinvointi ja tyoyhteisOllisyys (3,4,5,6,7)
Vammaispalvelut
1. Palveluohjauksen kehittäminen (1,2,3,4,5,6,7)
2. Asiakkaiden voimavarojen ja erityistarpeiden tunnistaminen sekä toimintakyvyn
tukeminen ja palveluiden järjestaminen elämänkaaren kaikissa vaiheissa
(asumispalveluiden kehittäminen). (1,2,3,4,5,6,7)
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3. Tyoyhteisön kehittäminen: johtaminen, esimiestyo, tyohyvinvointi ja
tyoyhteisollisyys (6,7,8,9,10,2,13,14)
4. Teknologian hyodyntäminen palvelujen toteuttamisessa (kirjaaminen). (3,4,6,7)
Terapiapalvelut
1. Erityisongelmien ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen (1 2,3,4,5,6,7)
2. Palveluiden helposti saatavuus (1,2,3,4,5,6,7)
3. Tyohyvinvoinnin kehittäminen (3,4,5,6)
4. Palveluohjauksen kehittaminen (1,2,3,4,5,6,7)

Terveys- ja vanhuspalvelut
•

Strateginen päämaara: Perusterveydenhuollon ja hoivapalveluiden
saatavuuden turvaaminen alueen kuntalaisille ja asiakkaidenlpotilaiden
hyva hoito.

Toimenpiteet palveluyksiköittäin (suluissa olevat numerot viittaavat kriittisiin
menestystekijoihin)
Kotiin annettavat palvelut
1 .Kotihoidon systemaattinen kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita
(1,2,3,4,5,6)
2. Palveluohjauksen kehittäminen (1,2,3,4,5,6)
Vanhusten asumispalvelut
1.Kuntouttavanja virikkeellisen tyootteen vahvistaminen (1,2,4)
2. Eritasoisten hoitopaikkojen tasapaino hoidonporrastuksen
mahdollistamiseksi (1,2,3,5)
Vuodeosasto
1. Kuntouttavan työotteen kehittàminen ja kotiutuskaytäntojen parantaminen
(1,2, 3,4,5)
2, Asiantuntijapalveluiden (mm. laakärit, kuntoutushenkilostö, monialainen yhteistyo)
turvaaminen kaikille vuodeosastoille (1,2, 3,4)
A vovastaanotto ja taydenta vat pa/ye/ut
1. Vastaanottotoiminnan kokkonaisvaltainen kehittäminen (2,3,4,5,6,7)
2. Erityisongelmien ennaltaehkaisy ja varhainen puuttuminen (1, 2,3,4)
Kuntoutus (Et, ptja Iääk.kunt.)
1. Kuntalaisten toiminta- ja tyokyvyn yllapitaminen ja parantaminen elãmänkaaren
kaikissa vaiheissa (1,2,3,5,)
2. Erityisongelmien ennaltaehkaisy ja varhainen puuttuminen (1,2,3,4)
Tyotetveyshuolto
1. Erityisongelmien ennaltaehkaisy ja varhainen puuttuminen (1,2,3,4,5)
2. .Selvitetããn tyoterveyshuollon palvelujen järjestäminen huomiolden lain vaatimat
muutokset (1,2, 3,5,)
Suun- ja hampaiden teiveydenhuolto
1. Suun ja hampaiden terveyden edistamisen suunnitelman toteuttaminen
(1,2,3,4,5,6)
2. Moniammatillisen ja monialaisen yhteistyön hyodyntäminen Selänteessä ja myos
Oulun Eteläisellä alueella (1,2,3,5)
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Erikoissairaanhoito
1. Oman toiminnan taydentaminen suunnitelmallisesti ostopaiveluilla ja muilla
kumppanuuksilla huomioiden tehty esh-seivitys (1,2,3,5)
2. Erikoisairaanhoidon palveluiden kaytOn hallinta (1,2,3,4,5)

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut
Strateginen tavoite: Turvallisen, terveellisen ja viihtyisän asuin- ja
elinympäriston sekä hyöty- ja kotieläinten terveyden ja hyvinvoinnin
turvaaminen ja edistäminen.
Toimenpiteet palveluyksiköittain (suluissa olevat numerot viittaavat kriittisiin
menestystekijöihin)
Ympäristotetveydenhuolto (ymparistoterveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto)
1. Ympäristoterveyden vaivonnan, ilmoitus- ja lupamenettelyn, tarkastuksien,
neuvonnan ja ohjauksen, tiedottamisen sekä erityistilannevalmiuden
toteuttaminen ja tietojärjesteimien hyOdyntaminen (1,2,3,6,7)
2. Peruseläinlääkintähuollon ja elintarvikkeiden turvallisuuden vaivonnan ja
erityistilannevaimiuden turvaaminen (1,2,3,5,7)
3. Moniammatillisen ja monialaisen yhteistyOn hyodyntaminen (1,2,3,4,5,6,7)
4. HenkilostOn osaamisen jatkuva kehittaminen ja rekrytointitarpeen jatkuva
seuranta (4,5,7)
5. Riskinarvioon perustuvat ja oikein kohdennetut valvontasuunnitelmat (1,2,5,6,7)
Ymparisto- ja maa-ainesvalvonta
1. Ymparistönsuojelun edistäminen sekä ympariston pilaantumisen ehkaisy,
eritystilannevalmiuden toteuttaminen (1,2,5,7)
2. Ymparistönsuojeiun valvonnan, lupamenettelyn, tarkastuksien, neuvonnan,
ohjauksen ja tiedottamisen toteuttaminen sekä tietojãrjesteimien tehokas
hyodyntaminen (1,2,3,6,7)
3. Moniammatillisen ja monialaisen yhteistyOn hyOdyntaminen (1,2,3,4,5,6,7)
4. Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen, rekrytointitarpeen seuraaminen
(4,5,7)
5. Riskinarvioon perustuva ja oikein kohdennettu valvontasuunnitelma (1,2,5,6,7)
Rakennusvalvonta ja korjausneuvonta
1. Rakennusvalvonnan, lupamenettelyn, tarkastuksien, neuvonnan ja ohjauksen
toteuttaminen ja vãestötietojärjestelmän yllapito (1,2,3,6,7)
2. Moniammatillisen ja monialainen yhteistyön hyOdyntaminen (1,2,3,4,5,6,7)
3. HenkilostOn osaamisen jatkuva kehittäminen (4,5,7)

Tukipalveluyksikkö Selma
•

Strateginen päämäärä: talous-ja henkilästöhallinnon sekä It-palvelujen
tuottaminen Selänteelle ja jäsenkunnille

Toimenpiteet (suluissa olevat numerot viittaavat kriittisiin menestystekijoihin)
1. Sãhköisten toimintojen Iaajentaminen talous- ja henkilöstohallinnossa Selman ja
yhteistyökumppaneiden välillä (3)
2. Prosessien ja toimintaketjujen kehittäminen (3)
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3. Osallistuminen uusien it —palvelujen ja ratkaisujen suunnitteluun ja kayttöönottoon
Selänteen alueella (3)
4. HenkilöstOn osaamisen jatkuva kehittäminen (4)
5. Resurssien olkea kohdentaminen (5)
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