
Tehyn Muutosvoima-
malli tulevaisuuden 
sote-päättäjille
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”Muutosvoima on uskoa sote-alan 
parempaan tulevaisuuteen ja siihen, 
että asioita voi ja kannattaa muuttaa.”



Sote-uudistus näyttäytyy helposti hallinnollisena asiana, mutta sen ainoa tavoite on 
meidän kaikkien sote-palveluiden parantaminen. 

Palveluiden on oltava jokaisen saatavilla ja ne pitää tuottaa laadukkaasti ja 
kustannustehokkaasti.

Sote-uudistus on tähän asti ollut olemassa vasta paperilla. Siitä tulee totta, kun 
hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuonna 2023.
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Kevään aluevaaleissa on kyse 
paremmista sote-palveluista



Aluevaaleissa ratkaistaan, millaiset sote-palvelut meillä on 
tulevaisuudessa. Muutos parempaan voi toteutua vain, jos siihen on 
todellista tahtoa. 

Tarvitaan muutosvoimaa: aitoa uskoa sote-alan parempaan 
tulevaisuuteen ja siihen, että asioita voi ja kannattaa muuttaa.

Sitä me peräänkuulutamme kaikilta tulevilta sote-päättäjiltä.
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Aluevaaleissa vaaditaan 
muutosvoimaa
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Tehyn Muutosvoima-malli



Huolehdi 
asiallisista 
työoloista

Vaadi 
parempaa 
johtamista

Laita 
palkkaus 
kuntoon

Varmista 
riittävät 

resurssit

Paremmat sote-palvelut 
meille kaikille



Kun saamme sote-alalla palkkauksen ja 
työolot kuntoon, myös kaikkien arjessa 
tärkeistä palveluista tulee parempia. 

Tulevaisuuden sote-palvelut tarvitsevat 
parempaa johtamista ja resursointia.
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Palkkaus ja 
työolot kuntoon

Kumpi on tärkeämpää meille: parempi palkkaus 
vai paremmat työolot? Vastaus: toista ei ole 
ilman toista. 

Työn kuormittavuus johtuu paljolti siitä, että meitä 
ei ole tarpeeksi. Ja lisää ei tule, jos palkkaus ei 
vastaa työn vaativuutta.

Jatkuvasti paheneva hoitajapula on totta. Sen 
korjaaminen ei onnistu ilman hoitoalan 
vetovoiman kasvattamista. 

Tämä tarkoittaa parempaa palkkaa ja työoloja.

Muuten sote-uudistus menee nurin heti lähdössä 
– valitettavasti, mutta varmasti.
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Näin se 
tapahtuu
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Havahdu hoitajapulaan. Ratkaisu: sote-alan
palkkaus ja työolot kuntoon.

Älä tingi henkilöstöstä. Se aiheuttaa entistä
isomman laskun tulevaisuudessa.

Vaadi valtiovallalta rahoitus soteen. Koskee
erityisesti sote-alan ammattilaisten palkkausta.

Katso naapurimaita. Suomi käyttää OECD-
vertailun mukaan vähemmän rahaa sote-
palveluihin kuin muut Pohjoismaat.

Toteuta tasa-arvoa. Palkkatasa-arvo ei
käytännössä etene, ellei naisvaltaisen sote-alan
palkkatasoa nosteta.



Parempaa 
johtamista, 

riittävät 
resurssit

Hyvät palvelut vaativat hyvää johtamista – toimivaa 
yhteispeliä kaikkien sote-ammattiryhmien välillä, 
ehjiä hoitoketjuja ja asiakaslähtöistä ajattelua.

Tarvitaan myös tarpeeksi rahaa ja tarpeeksi
osaavaa henkilökuntaa.

Koulutustasosta ei ole varaa tinkiä: laadukas hoito 
onnistuu vain, jos sen tekijöinä on koulutettuja ja 
motivoituneita huippuosaajia.

Hoitotyön johtajilla pitää olla hoitoalan koulutus ja 
heitä tulee olla riittävästi kaikilla 
organisaatiotasoilla.
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Näin se 
tapahtuu
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Huolehdi hyvinvoinnista. Henkilöstön
hyvinvoinnin on oltava sote-johtamisen
lähtökohtana.

Pidä kiinni ammattitaitoisesta työvoimasta. On 
helpompaa pitää huolta nykyisistä ammattilaisista
kuin etsiä uusia. 

Vaadi laatua. Laadukas ja vaikuttava hoito tuottaa
kustannussäästöjä.

Luota koulutukseen. Jatkuvasti kehittyvän sote-
alan koulutustasoa ei saa laskea, vaan
pikemminkin nostaa.

Käytä osaaminen oikein. Sote-ammattilaisten
tiedot ja taidot on otettava täyteen käyttöön ja
palveluita parannettava työnjakoa uudistamalla.



Kiitos!
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