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Kansal-linen koko-nais-kuva



Hallinto, talous ja tukipalvelut



Johtaminen ja Osaaminen



Valmiusaste



Hallinto, talous ja tukipalvelut











Pelastustoimi
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Hyvinvointialue-
strategia

Tilannekatsaus 27.4.2022

Hyvinvointialueen talousinfo

Juuso Tamminen, vastuuvalmistelija
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Strategiatyön tavoitteet – aluevaltuusto
2.3.2022 § 21

• Aluevaltuusto päättää käynnistää Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategiatyön valmistelun
yhteistyökumppanin kilpailutuksella. Yhteistyökumppanilta haetaan tukea strategiatyön fasilitointiin
ja asiakkaiden, työntekijöiden ja sidosryhmien osallistamiseen prosessissa.

• Tavoitteena on, että aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen strategiasta lokakuussa 2022.

• Strategiatyön tavoitteena on:

• Laatia Pohjois-Savon hyvinvointialueelle yhteinen, innostava visio ja strategia vuosille 2023-
2025.

• Tunnistaa strategiatyön tueksi skenaariot ja toimintaympäristön muutokset lyhyellä ja pitkällä
aikavälillä sekä tehdä tiivis nykytilan arviointi.

• Laatia strategian pohjalta konkreettinen toimintasuunnitelma.
• Osallistaa valmisteluun asiakkaat, henkilöstö ja sidosryhmät.
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Eteneminen

• Keskustelut neljän konsulttiyrityksen kanssa osallistavan strategian toteutuksesta viikolla 11

• Keskusteluissa osa yrityksistä toi esille huolen suunnitellusta aikataulusta
• Kolme yrityksistä toimitti ideapaperin osallistavan strategian prosessista, kustannuksista,

tarvittavista resursseista ja aikataulusta 31.3.2022 mennessä

• Konsulttipalveluiden hankintastrategiasta käytiin keskustelu Hanselin kanssa 8.4.2022

• Hallituksen evästykset strategiatyöhön 11.4.2022

• Työryhmätyöskentely

• Juuso Tamminen, vastuuvalmistelija, Leila Pekkanen, va. hyvinvointialuejohtaja, Jari Saarinen,
Jussi Lampi, Kati Kantanen, Petteri Alanko, Ritva Raatikainen, Hannu Tsupari
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Strategiaprosessin päävaiheet

Tiedon kerääminen

Aineiston yhdistäminen
ja analyysi

Tavoitetilan määrittely

Strategiset valinnat

Toimenpideohjelmien
rakentaminen

Toimeenpanon
tukeminen

11.4.2022 15



Käynnissä olevat toimenpiteet lähtötietojen
osalta

• Talouden nykytila-analyysi ja skenaariotyö
talouden vakauttamisen vaihtoehdoista

• Brändityö

• Osallisuusohjelma

• Yhteentoimivuuden tiekartta

• Valtionavustushankkeet

• Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus

• Kestävän kasvun Suomi –
Paremminvoiva Pohjois-Savo
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• Johtamisen käsikirja

• KYSin henkilöstön veto- ja
pitovoimankehittäminen

• Esior Oy:n selvitys akateemisuuden
merkityksestä hyvinvointialueelle

• TKKI toiminnan suunnittelutyö



Organisaatiorakenne

Strategia

Suunnitteluprosessi
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Kolme osaa, jotka kaikki liikkeessä saman aikaisesti.
Jotakin on pakko lukita.



Eteneminen
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• Taloussuunnittelu 2023 on prioriteetti ja toteutetaan suunnittelua varten tarvittavat toimenpiteet

• Strategiatyön laajuus vain vuoden 2023 suunnittelutyön tueksi

• Henkilöstökysely kevään 2022 aikana

• Käynnissä olevia tiedonkeruita ja selvityksiä jatketaan ja niitä hyödynnetään soveltuvilta osin vuoden
2023 taloussuunnittelussa. Laajamittaisempi hyödyntäminen vuoden 2023 alusta strategiatyön tukena.

• Osallistava laajamittainen keskustelu Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategista käynnistetään
vuoden 2023 alusta, jolloin sitä johtaa hallitus ja valtuuston puheenjohtajisto

• Henkilökunnan osallisuus on tärkeää, koska yhteinen strategiamatka on tärkeä

• Integraation edistämisen näkökulma vahvana strategiatyössä, kuten myös yliopistollisuuden
huomioiminen



Juuso Tamminen
Juuso.tamminen@kuh.fi

044 717 2111



KIITOS
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