Tehy ry - Kuntapäättäjätutkimus
Tiivistelmä keskeisistä löydöksistä

Taustaa tutkimuksesta
• Aula Research Oy toteutti Tehyn toimeksiannosta kyselytutkimuksen

kuntavaikuttajien parissa

• Tutkimuksella haettiin tietoa muun muassa seuraavista teemoista:
– Kuinka pitkällä kuntien valmistautuminen on sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
– Minkä kuntapalveluiden/hallinnonalojen mielletään jatkossa sisältyvän hyteen
– Miten yhteistyö kuntien ja hyvinvointialueiden välillä tulisi toteuttaa
– Millä keinoin sote-alan vetovoimaa voisi lisätä
• Kyselyn kohderyhminä olivat:
– Manner-Suomen kunnanvaltuutetut ja kunnanhallitusten jäsenet
– Kuntien sote-lautakuntien jäsenet
– Sairaanhoitopiirien valtuustojen ja hallitusten jäsenet
– Manner-Suomen kunnanjohtajat ja kuntien sote-virkamiehet
• Kyselytutkimuksen otos kerättiin sähköisesti 20.11. – 23.12.2020
• Kyselyyn vastasi yhteensä 870 kuntavaikuttajaa
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Taustatietoja vastaajista
Vastaajien tehtävänkuva

Kunnanvaltuutettu

Kunnan sosiaali- ja
terveyslautakunnan jäsenet kaikista
vastanneista valtuutetuista
811

Kunnanhallituksen
jäsen

182

Sairaanhoitopiirin
valtuusto

74

Sairaanhoitopiirin
hallitus

25

Kunnanjohtaja

20

Sote-virkamies

27
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Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät investoinnit nähdään
kunnissa tärkeinä myös sote-uudistuksen jälkeen
Sote-palveluiden siirryttyä kunnilta
hyvinvointialueille, kuinka tärkeinä pidät
terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä
investointeja kunnassasi?
(Kaikki vastaajat, n=870)

• Kuntavaikuttajista valtaosa pitää

kuntien hyvinvointiin ja terveyteen
liittyviä investointeja erittäin tai
jokseenkin tärkeinä myös soteuudistuksen jälkeen

• Hyvinvointia ja terveyttä edistävistä

keinoista tärkeimmiksi nostettiin

2% 1%

Liikunnan ja harrastamisen tukeminen
ja mahdollistaminen
– Sosiaalipalveluiden kehittäminen ja
resursointi
–

4%

• Lisäksi ikäryhmittäin tärkeinä

28%

keinoina hyten edistämisessä
pidetään

65%

Erittäin tärkeinä

Jokseenkin tärkeinä

En lainkaan tärkeinä

En osaa sanoa

11.2.2021

Lasten kohdalla: päivähoidon ja
koulutuksen kehittämistä ja
resursointia sekä koulujen toiminnan
kehittämistä ja resursointia
– Työikäisten kohdalla: työllisyyden ja
työhyvinvoinnin edistämistä
– Ikäihmisten kohdalla: asumista ja
elämää helpottavia ratkaisuja
–

En kovin tärkeinä
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Kuntien rooli ja vaikutusmahdollisuudet hyten
edistämisessä nähdään jatkossakin tärkeänä
• Vain pieni osa

Kun uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa,
millaisena näet kuntien roolin kuntalaisten
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä?
Rooli on merkittävä, kunta pystyy
vaikuttamaan hyvin kuntalaisten
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

35%

Rooli ja vaikutusmahdollisuudet edistää
kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia
ovat kohtalaiset

• Etenkin kuntavirkamiehet

näkevät kunnilla
jatkossakin tärkeän roolin

44%

– 54 % kuntavirkamiehistä

Rooli on vähäinen, kunnalla ei ole
jatkossa merkittävää roolia kuntalaisten
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

näkee roolin jatkossa
merkittävänä

16%

En osaa sanoa

2%

Jokin muu, mikä?

3%
0%
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kuntapäättäjistä näkee,
että kunnalla ei ole
jatkossa merkittävää roolia
kuntalaisten terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisessä

• Alle 5000 asukkaan

kunnissa kunnan rooli ja
vaikutusmahdollisuudet
nähdään vähäisempinä
– 20 % pienten kuntien
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Kaikki vastaajat (n=870)
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Kuntien ja hyvinvointialueiden välisessä
yhteistyössä tarvitaan monia keinoja
• Kuntien ja

Miten yhteistyö kuntien ja hyvinvointialueiden välillä tulisi
toteuttaa, jotta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimet
olisivat mahdollisimman tehokkaita sekä kunnissa että
hyvinvointialueilla? Voit valita useamman vaihtoehdon.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuuttaminen
kunnan strategisen johdon tasolla

62%

Ottamalla työhön mukaan hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistyötä tekevät järjestöt

56%

Vuosittainen keskustelu kuntien ja hyvinvointialueiden
välillä

50%

Kuulemalla hoitotyön ammattilaisten näkemyksiä
parhaista käytännöistä

49%

Perustamalla kuntaan tehtävä, jossa toimenkuvana on
varmistaa, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
on huomioitu kaikilla kunnan hallinnonaloilla
Muu, mikä?

hyvinvointi-alueiden
yhteistyössä mikään
keino ei korostu
ylitse muiden vaan
kaikkia keinoja
tarvitaan sujuvan
yhteistyön
varmistamiseksi
näiden välillä

44%
11%
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Kaikki vastaajat (n=870)
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Parhaat keinot sote-alan vetovoiman
lisäämiseksi
Mitkä olisivat mielestäsi parhaita keinoja sote-alan vetovoiman lisäämiseksi?
Valitse kaksi parasta keinoa.
Alhaisempi psyykkinen kuormitus (kiire, ei riittävästi
tukea tms.)

59%

Parempi palkka

57%

Mahdollisuus jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen

51%

Sopivammat työajat

18%

Alhaisempi fyysinen kuormitus

Jokin muu, mikä:
•
Laadukas johtaminen
•
Alan arvostuksen
lisääminen
•
Lisää joustavuutta työhön
•
Riittävä hoitajamitoitus /
työntekijämäärä

14%

Muu, mikä?

11%

Pienempi väkivallan uhka

9%

Sote-alan vetovoimaa ei tulisi lisätä
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70%

Parhaat keinot hoitajapulaan vastaamiseksi
Mitkä ovat mielestäsi parhaita keinoja vastata hoitajapulaan Suomessa? Voit
valita useamman vaihtoehdon.
Työolojen parantaminen

70%

Hoitoalan palkkojen
korottaminen

64%

Hoitoalan koulutusmäärien
lisääminen

47%

Hoitajavastaanottojen
lisääminen

26%

Ulkomaisen työvoiman
lisääminen

Jokin muu, mikä:
•
Alan arvostuksen lisääminen
•
Johtamisen kehittäminen
•
Lisää joustavuutta työhön
•
Koulutuksen lisääminen

25%

Jokin muu, mikä?
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80%

Suhtautuminen Tehyn tavoitteisiin
Miten suhtaudut seuraaviin väittämiin?
Kaikki vastaajat (n=870)

• Tehyn tavoitteisiin suhtaudutaan
•

Sote-palveluiden laatua pitää
kehittää

57%

Kustannussäästöjä ei saa toteuttaa
alibudjetoimalla hyvinvointialueita

36%

62%

5%

27% 5%

•

Naisten asemaa työelämässä pitää
parantaa nostamalla naisvaltaisen
sosiaali- ja terveysalan palkkatasoa

44%

30%

18% 5%

Hoitotyön johtajilla pitäisi olla
hoitotyön ammattilaisen tausta

44%

34%

11%8%

Sosiaali- ja terveydenhuollon
henkilöstön koulutustasoa ja
osaamista pitää nostaa

•

27%

44%

21% 7%
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Täysin samaa mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Täysin eri mieltä
11.2.2021

•

Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Luottamuksellinen

kuntavaikuttajien parissa erittäin
myönteisesti
Sote-palveluiden laatua halutaan
kehittää
Kustannussäästöjä ei haluta
toteuttaa alibudjetoimalla
hyvinvointialueita
Valtaosa näkee, että hoitotyön
johtajilla pitäisi olla hoitotyön
ammattilaisen tausta
Valtaosa näkee, että naisten
asemaa työelämässä pitää
parantaa nostamalla
naisvaltaisen sote-alan
palkkatasoa
Valtaosa näkee, että sotehuollon henkilöstön
koulutustasoa ja osaamista pitää
nostaa
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