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Asiakas, palvelut ja yhteistoiminta-alue
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Strategiatyön perusta
•
•

Strategian perustana työ, joka on tehty yhdessä kuntalaisten, henkilöstön ja
luottamushenkilöiden kanssa
Strategiatyön teemana oli kuntalaisia kuunnellen, josta syntyi toimintaa
ohjaava ajatuksemme:
Olemme ASIAKKAITA VARTEN

•
•

Perustana kuntalaiskysely ja kuusi kaikille avointa strategiatyöpajaa, joihin
osallistui noin 260 henkilöä
Perustana yhteistyö ja yhteinen toteutustapa Ruoveden kanssa







Olemme uudistuva ja ketterä yhtiö, joka on perustettu palvelemaan Ruoveden ja Virtain
asukkaita
Tarjoamme vaihtoehdon suurille toimijoille ja haluamme kehittyä ja kehittää sosiaalija terveydenhuollon palveluitamme yhteistoiminta-alueen hyväksi, asiakaslähtöisesti
Toimintamme kivijalkoja ovat henkilöstö ja terve talous, jotka mahdollistavat
laadukkaat ja vastuullisesti tuotetut asiakaslähtöiset lähipalvelut.
Olemme onnistuva, uudistuva, vastuullinen ja kumppanien kanssa vahva
yhteistoiminta-alue, jossa on hyvä elää ja olla.
Kuka muu kuin me tunnemme oman alueemme ja sen ainutkertaisuuden parhaiten

Visio ja missio

• Keiturin Sote tuottaa Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja

terveydenhuollon palvelut alueen asukkaita varten
turvallisesti, laadukkaasti ja vaikuttavasti

• Tunnemme asiakkaamme ja toimintaympäristömme

parhaiten ja siksi olemme paras palveluntuottaja
alueella

12.03.2018

© Virtain kaupunki
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Keiturin Sotella on vahva arvolupaus

• Toimintaamme ohjaava arvo on tehdä arvokkaasti
hyvää, olla odotusten mukainen, täyttää lupaukset,
tehdä asioita ja ratkaisuja oikeaan aikaan, oikeassa
paikassa.
• Olemme Keiturin Sotessa Sinua varten

12.03.2018

© Virtain kaupunki
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KIVIJALAT
Henkilöstö
• Huolehdimme siitä, että palvelut tuotetaan ilolla ja
korkealla osaamisella
• Olemme oppiva yhtiö, joka kehittää jatkuvasti
johtamis- ja työntekijätaitojaan
• Meillä on töissä ammattitaitoinen, vastuullinen,
motivoitunut ja osaava henkilöstö ja johto
• Meillä on oikeat henkilöt, oikeilla paikoilla,
oikeaan aikaan
• Meillä on mittaristo, kehityskeskustelut ja hyvä
koulutusjärjestelmä
• Meillä on hyvä vuorovaikutus johdon ja henkilöstön
välillä
• Luotamme toisiimme, arvostamme toisiamme
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KIVIJALAT
Talous
• Pystymme kestävän, terveen talouden turvin
 tuottamaan laadukkaat palvelut kuntalaisille
 investoimaan yhdessä valittuihin kehittämiskohteisiin
 säilyttämään alueelle tärkeät palvelut

• Tuotamme palvelut kustannustehokkaasti
• Olemme kilpailukykyinen toimija maakunnan ja
muiden toimijoiden rinnalla
• Meillä on kilpailukykyinen hinnasto,
palvelurakenne ja monipuolinen henkilöstörakenne
• Mittaamme toimintaamme johtaaksemme
toimintaamme
• Kehitämme raportointiamme
• Käytämme meille osoitetut verovarat terveyden
edistämiseen
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Asiakaslähtöinen Keiturin Sote
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huomioimme palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa alueen
tarpeet
Panostamme monipuolisiin lääkäripalveluihin
Meillä on riittävä määrä asumispalvelupaikkojapaikkoja
Meillä on enenevässä määrin asumisen tukipalveluita
Panostamme palveluissa ennaltaehkäiseviin palveluihin
Toteutamme palveluitamme asukkaiden tarpeiden mukaan
Kuulemme asukkaita palveluiden suunnittelussa
Vaadimme yhteistyökumppaneiltamme hyvää palvelun laatua
Meillä on monituottajamalli
Kehitämme alueelle parempia palveluita
Kehitämme yhteydensaantia
Kehitämme asiakaspalautejärjestelmiä

 Panostamme asiakaslähtöisyyteen ja
asiakaspalveluun
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Kumppanien kanssa vahva asiakaspalvelija

Yhdessä tekeminen luo hyvää oloa ja iloa
meille kaikille

Keiturin Sote yhdistää eri toimijoita
•
•
•

•

•

•

Huolehdimme kuntalaisista tarjoamalla vastuullisesti sosiaali- ja
terveyspalveluja lähellä, yhteistyössä, Ruovedellä ja Virroilla
Teemme rajoja ylittävää pitkäkestoista yhteistyötä eri toimijoiden ja
hallintokuntien kanssa
Kehitämme yhteistyössä Tredun ja yritysten sekä yhdistysten kanssa
yhtiöstä joustavan toimijan, joka mahdollistaa uusia asukkaita
hyödyntäviä ratkaisuja
Teemme yhteistyötä TAMK:n ja yritysten kanssa, jotta Virroilla ja
Ruovedellä tarjotaan jatkossakin ammattikorkeakoulutusta ja
palveluiden tuotekehitystoimintaa
Tuotamme laadukkaita palveluja ja luomme uusia
elinkeinomahdollisuuksia yhdessä kolmannen sektorin ja yritysten
kanssa
Keiturin Sotessa ymmärrämme tukipalvelujen merkityksen
toiminnassamme ja näemme tukipalveluiden merkityksellisyyden
toimintamme kehittämisen kannalta
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Vastuullinen Keiturin Sote

Keiturin Sotessa Sinä olet tärkeä

Vastuunsa tunteva Keiturin Sote
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keiturin Sotena olemme sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajana
ketterä toimija, meillä on paikallinen päätöksenteko ja kyky toimia
yhteistyössä sopimuskumppaneiden kanssa
Keiturin Sotessa otamme yhä enemmän vastuuta hyvästä
johtamisesta ja hyvistä työyhteisötaidoista
Ymmärrämme, että meidänkin tulee muuttua, tuemme ihmisiä
muutoksessa
Huolehdimme palveluista yhteisöllisesti vahvojen paikallisten
kumppanien kanssa
Mahdollistamme liikkuvat monitoimipalvelut
Perustamme kumppaneiden kanssa yhteistoimintapisteen, jolla
parannetaan asukkaiden mahdollisuuksia saada palveluja yhdeltä
luukulta
Viemme palveluita yhä enemmän kotiin ja kehitämme kuntoutusta
Kehitämme digitaalisia palveluja hyödyntäen valokuidun
mahdollisuuksia
Huolehdimme kuntalaisten ja henkilöstön kuulemisesta ja
vaikuttamismahdollisuuksista
Huolehdimme, että jokaisella työntekijällä on käytettävissä kaikki
se tieto, mitä he tarvitsevat työnsä tekemiseen laadukkaasti ja
luotettavasti
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Uudistuva Rohkea Keiturin Sote

Keiturin Sote uskaltaa olla ketterä ja rohkea. Emme
pelkää kokeiluja, teemme asioita ilon kautta.

Uudistuva, kehittyvä Keiturin Sote
• Luomme uutta toimintakulttuuria yhdessä
asiakkaiden, henkilökunnan ja muiden
toimijoiden kanssa
• Hyödynnämme ja arvostamme muita toimijoita
ja ihmisiä
• Kehitämme hyviä toimintatapoja ja kerromme
avoimesti toiminnastamme
• Viestimme vastuullisesti
• Kehitämme brändiämme
• Onnistumme !
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Tavoitteiden seuranta

• Valittuja mittareita seurataan kuukausittain ja kumulatiivisesti
• Osastokohtaiset tavoitteet on linkitetty toimintasuunnitelmiin ja
aikataulutettu osatavoitteisiin

