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ARVOT
Vastuullisuus: Asiat hoidetaan loppuun asti osaamisen, vastuullisen 
asenteen ja läpinäkyvyyden avulla. 
Kilpailukykyisyys: Keskussairaalan toiminta on vetovoimaista, orga-
nisoitua, kustannustehokasta ja mitattavissa olevaa.

PÄIVITETTY STRATEGIA VUOSILLE 2017 -  2018 

Toimintaympäristömuutokset, kuten potilaan valinnan-
vapaus ja tulevat sote-linjaukset edellyttävät laajempaa 
perspektiiviä toiminnan kehittämiseen. Sama koskee tule-
vaisuuden sairaalan suunnittelua; emme suunnittele van-
haa toimintaa uuteen rakennukseen vaan tarkastelemme 
kriittisesti miten nykyistä toimintaa voidaan kehittää, jotta 
se parhaalla mahdollisella tavalla vastaisi tulevaisuuden 
haasteisiin.  

Päivitetyn strategian ydinviesti on se, että ainoastaan ke-
hittämällä toimintaamme entistä houkuttelevammaksi, laa-
dukkaammaksi ja kilpailukykyisemmäksi voimme varmistaa 
palvelujen saatavuuden alueella jatkossakin. Tavoitteena 
on kasvu  - ei nykytilan säilyttäminen tai toiminnan alas-
ajo. Tulevaisuuden sairaalalla on menestyessään mm. mer-
kittävä vaikutus alueen elinvoimaisuuteen. Strategisten 
tavoitteiden toteutuminen edellyttää entistä läheisempää 
yhteistyötä mm. Tays:n kanssa.  Emme pois sulje ketään kun 
kartoitamme tulevaisuuden terveydenhuollon palvelukes-
kuksen potentiaalisia yhteistyökumppaneita; tämä koskee 
myös yksityisiä toimijoita. 

Päivitetyssä strategiassa korostuu myös alueellisen yhteis-
työn tiivistäminen Oma Häme -hankkeen kautta. 

Sairaanhoitopiirin strategiaa vuosille 2017 - 2018 on valmisteltu aiemman strategian päivityksenä. Strategian 2015-2016 tukipilarit: asia-
kaspalvelu, yhteistyö ja talous ovat edelleen toiminnan kivijalkoja ja kehittämisen keskipisteitä. Päivitetyssä strategiassa korostuu mm. 
yhteistyön merkitys potilaille tarjolla olevien palvelujen kehittämisen näkökulmasta ja mitattava tavoitteellisuus. 
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Erikoissairaanhoidon osaaminen ja palvelut 
osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä 

sekä maakunnan elinvoimaisuutta.

Lisäresursseja kasvun kautta. Kasvustrategia kehittämisen 
kivijalkana. Nykytila saattaa johtaa toiminnan ja päätös-
vallan heikkenemiseen. Talouden tasapaino edellytys 
sairaalarakentamiselle.

Ainutlaatuinen asiakaspalveluohjelma luodaan yhdes-
sä  yhteistyökumppaneiden kanssa. Mallia otetaan myös 
muilta toimialoilta. Fokus laadussa, saatavuudessa ja 
kokemuksessa.   

Hoitopolkuihin perustuvat kumppanuudet. Syvenevää 
yliopistosairaalayhteistyötä sekä uusia kumppanuuksia 
yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.  
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STRATEGIAN TUKIPILARIT

Yhteistyö
Kolmesta teemasta keskeisin on yhteistyö. Asiakaspalvelu ja talous 
ovat yhteistyötä. Yhteistyöllä tarkoitetaan mm. työyhteisön keskuu-
dessa tapahtuvaa yhteistyötä ja maakunnallista yhteistyötä sekä nii-
den kehittämistä. Rakentava yhteistyö ja itsensä likoon laittaminen 
edellyttää suvaitsevaa, avointa ja tiimihenkistä organisaatiokulttuu-
ria. Toimintaamme on kehitettävä yhteisvoimin ja määrätietoisesti, 
eikä osaamisen pidä rajoittua yhteen henkilöön. Tietotaito, joka luo 
pohjan organisaatiomme inhimilliselle pääomalle, kuuluu kaikille ja 
sitä on enenevissä määrin syytä hyödyntää laajasti. 

Yhteistyö on myös muuta kuin yhdessä tehtyä työtä – yhteistyö 
on asenne. Asenne on luonteeltaan positiivinen, sitä ohjaa määrä-
tynlainen halu toimia ja sen tukena toimii ymmärrys siitä, että yhdes-
sä olemme vahvempia.

Asiakaspalvelu
Edellä mainitut teemat liittyvät läheisesti myös asiakaspalveluun. 
Ydintoimintamme, eli hoito- ja palvelutyön on oltava mahdollisim-
man osaavaa, dynaamista ja organisoitua ollakseen asiakaslähtöistä. 
Asiakaspalvelun kehittämisen ehtona toimii yhteistyö, johon kuuluu 
onnistumiset ja epäonnistumiset. 

Asiakaspalvelussa on ensisijaisesti kyse henkilökuntamme, asi-
akkaittemme ja yhteistyökumppaneittemme välisestä toiminnas-
ta. Asiakaspalvelu on kuitenkin laajempi kokonaisuus, johon liittyy 
mm. mielikuvia. Myönteinen mielikuva edellyttää yhteistyön tavoin 

läpinäkyvyyttä, uskottavuutta, luottamusta, läsnäoloa ja tasa-arvoa. 
Asiakaspalvelussa on aivan kuten yhteistyössä pohjimmiltaan kyse 
asenteesta. Asenne on asiakaslähtöinen.

Talous
Kumppanuuksilla, dynaamisella yhteistyöllä ja toimivalla asiakas-
palvelulla on myönteiset vaikutukset sairaanhoitopiirin talouteen. 
Tavoitteemme on hyvä hoito ja tyytyväiset asiakkaat. Hyvä talous on 
hyvän hoidon, yhteistyön ja tyytyväisten asiakkaiden tulos. Kestävän 
talouden kivijalkana toimivat siis asiakaspalvelu ja yhteistyö. 

Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on syksyllä 2013 järjestetyn henkilökunnan kehittämiskyselyn pohjalta valinnut kolme laajempaa aihekoko-
naisuutta organisaatiotasolla eteenpäin vietäviksi. Aiheet ovat yhteistyö, asiakaspalvelu ja talous.  Teemat toimivat sairaanhoitopiirin stra-
tegian kehyksenä.
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Potilas ensin -ajattelu, akuuttisairaala, järkevät puitteet, 
päiväsairaala,  läsnäolo ja avoimuus, osaaminen, 
työnantajakuva, ennakointi, kumppanuus, talous

Korkealaatuista 
kokonaisvaltaista palvelua 

tarjoava sairaala

Osaavaa 
asiakaslähtöistä 

erikoissairaanhoitoa,
Sinua kuunnellen

•

•

Vastuullisuus, 
kilpailukykyisyys•

MISSIOKorkealaatuista kokonaisvaltaista palvelua tarjoava sairaala





KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

Potilas ensin -ajattelu: Potilas ensin   
-toimintafilosofia toimeenpannaan kou-
lutuksen ja esimerkin avulla. 

Akuuttisairaala: Keskussairaala on yksi 
keskeisistä suomalaisista akuuttisairaa-
loista.

Järkevät puitteet: Keskussairaalan toi-
mintaa ja tilojen arkkitehtonista olemus-
ta leimaavat viihtyisyys ja prosessilähtöi-
syys.

Päiväsairaala: Päiväsairaalatoimintaa ke-
hitetään sekä Hämeenlinnan että Riihi-
mäen yksiköissä.

Läsnäolo ja avoimuus: Kuuntelemme, har-
joitamme avointa ja läpinäkyvää työyhtei-
söviestintää ja olemme läsnä kuntalaisten 
arjessa.

Osaaminen: Erikoissairaanhoidon osaa-
miskeskuksena panostamme henkilökun-
tamme osaamiseen, tutkimukseen ja kou-
lutusyhteistyöhön. 

Työnantajakuva: Keskussairaala on veto-
voimainen ja tunnistettava työnantaja, 
joka huolehtii työntekijöistään. 

Ennakointi: Ajan tasalla pysyminen edel-
lyttää ennakointiin perustuvaa ketterää 
toimintaa. 

Kumppanuus: Kumppanuuksiin panos-
tetaan ja sote-organisaatioiden vuonna 
2019 tapahtuvaa integraatiota valmistel-
laan aktiivisesti. 

Talous: Talous- ja toimintaluvuista rapor-
toidaan ajantasaisesti, palvelut toteute-
taan laadukkaasti, kustannustehokkaasti 
ja hoitoon pääsy on nopeaa.

VISIOOsaavaa asiakaslähtöistä erikoissairaanhoitoa, Sinua kuunnellen



Potilas ensin
Potilas on asiakas ja asiakas on syy olemassaoloomme. Asiakasta kuunnellaan aina. Po-
tilaan tarve ohjaa toimintaamme. Kysymme aina ennen toteutusta mitä mikäkin asia 
tarkoittaa potilaan kannalta. Asiakaslähtöisyys on asenne, joka ilmenee asiakasta kun-
nioittavana käytöksenä. Käytöstä edistetään Potilas ensin -ajattelun voimin. Potilas en-
sin -ajattelua tuetaan ja ylläpidetään mm. koulutuksen ja esimerkin avulla. Potilas en-
sin -ajattelun laatukriteerit löytyvät Potilas ensin -ohjekirjasta. Organisaation jokainen 
työntekijä on sitoutunut Potilas ensin -ajatteluun. 

Järkevät puitteet
Tilaratkaisut ohjaavat sairaalan käytännön toimintaprosesseja. Järkevät puitteet tarkoit-
tavat esteettömyyttä, muunneltavuutta, houkuttelevuutta ja tehokkuutta. Puitteet ovat 
työntekijöittemme työväline, organisaatiomme käyntikortti ja merkittävä osa asiakkai-
demme mielikuvaa meistä. Panostamme olemassa oleviin tiloihin, unohtamatta tulevai-
suuden sairaalan toiminnan asettamia tilatarpeita. Uusien tilaratkaisujen on tuettava 
sairaalan toimintaa pitkällä aikavälillä. Järkevien puitteiden kehittämistyössä konsul-
toimme ja teemme yhteistyötä kumppaneittemme kanssa. 

Akuuttisairaala
Sairaala on ympärivuorokautinen päivystävä sairaala. Päivystysyksikkö on kuntalais-
ten keskuudessa luottamusta herättävä, akuuttilääketieteen osaamiskeskus. Ketterästi 
toimiva akuuttisairaala tukee muuta sairaalatoimintaa. Kehittämistyössä huomioidaan 
akuuttisairaalan kasvava merkitys tulevaisuuden sairaalatoiminnassa.

Päiväsairaala
Päiväsairaalan prosessien kehittämistyö on avarakatseista, ennakkoluulotonta ja inno-
vatiivista. Erikoissairaanhoidon painopisteen siirtyessä entistä enemmän päiväsairaala-
toimintaan, on päiväsairaalan ja muiden yksiköiden välinen yhteistyö ja henkilöstön liik-
kuvuus joustavaa. Päiväsairaalan toimintaa kehitetään yhdessä akuuttisairaalan kanssa.

Osaaminen
Osaaminen on laatua. Laatu on mm. hyvä asiakaspalvelu, lääketieteellinen huippuosaa-
minen ja yhteistyötaidot. Osaamista kehitetään määrätietoisesti tulevaisuuden tarpei-
siin. Lääketieteellisen ja hoitotieteellisen huippuosaamisen takaa koulutusmyönteinen, 
osaamiseen panostava ja maineeltaan houkutteleva sairaala. Asiakaspalveluosaamisen 
lähtökohtana toimii sekä yksilön asiakaslähtöinen asenne että asiakkaan merkitystä 
korostava organisaatiokulttuuri. Ainoastaan hyvällä yhteistyöllä ja kumppanuuksilla ta-
kaamme korkeatasoisen osaamisen.



Läsnäolo ja avoimuus
Seuraamme ympäristöämme, kuuntelemme ja harrastamme aktiivista viestintää. Ker-
romme asioista avoimesti ja kuuntelemme ennakkoluulottomasti jokaista asiakasta. 
Varmistamme myös, että potilas ymmärtää mitä me viestimme. Tämä edellyttää, että jo-
kainen potilastapaaminen on yksilöllinen. Kehitämme toimintaamme asiakaspalautteen 
perusteella. Läpinäkyvyys pitää sairaalan kehittämistyön jatkuvassa liikkeessä. Talous- 
ja toimintaluvuista raportoidaan selkeästi ja säännöllisin väliajoin kuntalaisille, yhteis-
työkumppaneille ja työntekijöille.

Ennakointi
Sairaalan toiminta on joustavaa. Reagoimme toimintaympäristössä tapahtuviin muutok-
siin. Joustava toiminta on myös ennakoivaa toimintaa. Ennakointi edellyttää rohkeutta 
ja uskallusta tarttua asioihin. Virheiden hyväksyminen ja virheistä oppiminen kuuluvat 
ketterän, ennakoivan ja ajan hermolla olevan sairaalan toimintamalliin. 

Kumppanuus
Kumppanuudet ovat sairaalan toiminnan kannalta välttämättömiä. Kumppanuuksilla 
turvaamme sekä hoidon korkean laadun että taloudellisesti pitkälle kantavan toimin-
nan. Kumppanuuksia yhdistäviä tekijöitä ovat yhteistyön miellekkyys, järkevyys ja 
kannattavuus. Maineemme, osaamisemme ja usko itseemme tekee meistä haluttavan 
kumppanin.

Talous
Talous on toimintaa. Tuotantoprosessit ja tuotteet ovat taloutta. Tarpeet, kysyntä ja lain 
asettamat vaatimukset toimivat talouden kivijalkana. Palvelun laatu ja prosessien dynaa-
misuus määrittävät palvelujen kysynnän. Taloudellisia haasteita ei ratkaista taloudella, 
vaan toiminnalla. Toiminnan on oltava kilpailukykyistä ja tästä viestitään avoimesti. Kil-
pailukykyisen sairaalan prosessit ovat järkeviä, läpinäkyviä ja mitattavissa olevia. Toi-
mintaprosesseja kyseenalaistetaan säännöllisin väliajoin kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.  

Työnantajakuva
Työnantajana tavoitteenamme on, että jokainen keskussairaalassa työtä tekevä yksilö 
kokee olevansa osa tärkeää ja vaikuttavaa kokonaisuutta. Arvostamme jokaisen yksilön 
työpanosta, osaamista ja positiivista asennetta ja luomme kannustavalla otteella edel-
lytyksiä onnistumisille ja koko työyhteisön menestymiselle. Henkilöstön johtamisessa 
korostuvat oikeudenmukainen ja tasapuolinen henkilöstön kohtelu sekä reilu ja suora 
palautteen antaminen. Työrooleihimme keskeisenä osina kuuluvat yhdessä tekeminen, 
vastuu työilmapiiristä, oman osaamisen ylläpitäminen sekä omasta hyvinvoinnistamme 
huolehtiminen. Palvelevuus, ystävällisyys ja vastuullisuus kaikissa vuorovaikutustilan-
teissa organisaation kaikilla tasoilla rakentavat luottamusta.
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