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Tausta 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1. 2017. Soite on 

maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteen liittävä 

kuntayhtymä. Alusta saakka organisaatio edistänyt potilaiden ja asiakkaiden yhdenvertaisuutta palve-

luissa. 

Vuonna 2017 johtoryhmän nimeämä yhdenvertaisuustyöryhmä on valmistellut tämän asiakirjan, Yh-

denvertaisuuden toteutuminen arvioinnissa, hoidossa, kuntoutuksessa ja ohjauksessa, tukemaan        yh-

denvertaista palvelukokemusta potilaille ja asiakkaille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Tämä 

asiakirja pohjautuu henkilöstölle suunnattuun kyselyyn yhdenvertaisuuden toteutumisesta Soiten 

palveluissa. 

Työryhmän jäsenet: 

Johtajaylihoitaja Pirjo-Liisa Hautala-Jylhä, puheenjohtaja (2017–2019) 

 Ylilääkäri Matti Kaivosoja, puheenjohtaja (2020) 

Johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell 

Resurssijohtaja Seppo Filppula 

 Lähihoitaja Eeva Hakala 

Palveluesimies Niina Kivinen 

Sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka  

Kehittämisjohtaja Jussi Salminen 

Sosiaali- ja potilasasiamies Tina Sandström 

Sairaanhoitaja Monika Sivula 

Laatupäällikkö Sari Timonen 

Palvelualuejohtaja Nina Wikström 

Kehittämissuunnittelija Saara Lång, sihteeri 

”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan”. 

Ihmisoikeuksien julistus, Artikla 1  
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Yhdenvertaisuus 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten arvot ovat: 

 Ihminen keskiössä 

• arvostava kohtaaminen 

• avoimuus 

• osallisuus 

• vastuullisuus 

• yhdenvertaisuus 

Yhdenvertaisuus potilaan ja asiakkaan tarvitsemissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa merkit-

see sitä, että avun tai tuen tarvitsijaa ei kohdella huonommin kuin toista jonkin henkilökohtaisen syyn 

perusteella. Häntä ei aseteta tällaisesta syystä sellaiseen asemaan, että hän jäisi saamatta tarvitse-

maansa arviointia,  hoitoa, kuntoutusta tai ohjausta. 

Organisaation strategiset periaatteet yhdenvertaista palvelua tukemassa 

- Ihminen keskiössä - 

Soiten toiminnan ja kehittämisen keskiössä on Ihminen, inhimillisyys sekä innovatiivisuus. 

Strategisia periaatteita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio, lähellä ihmisen arkea oleva mo-

niammatillinen asiantuntijuus. Tähän liittyy kotona asumisen ja elämisen tukeminen sekä palvelujen 

saatavuus, päivystävä keskussairaala alueella. 

Strategisia periaatteita tukevat ehjien palveluketjujen luominen ja peruspalveluiden vahvistaminen. 

Tarvittavan tiedon tulee liikkua, vastuutahon vaihtuminen ei saa näkyä palveluprosessissa eikä poti-

las/asiakasrajapinnassa. 

Palveluiden laadun, saatavuuden ja palveluhenkisen toimintakulttuurin kehittäminen on organisaa-

tiossa tärkeää ja ne ovat osa imagoa. Tähän liittyy olennaisena osana osaamispääoman varmistami-

nen ja strategisia tavoitteita tukeva henkilöstöpolitiikka, palvelun laatua kuvaavien mittareiden kehit-

täminen ja kaikkien esimiestasojen sitoutuminen strategisiin tavoitteisiin.  
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Syrjintä, häirintä ja stigma 

Syrjintä 

Syrjintää on ihmisen kohtelemista huonommin jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. 

Syrjintä on välitöntä, jos kahta samanlaisessa, vertailukelpoisessa tilanteessa kohdellaan eri tavoin. 

Syrjintä on välillistä, jos näennäisesti yhdenvertainen sääntö, peruste tai käytäntö saattaa jonkun 

muita epäedullisempaan asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella 

Häirintä 

Henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiallisesti loukkaava käyttäytyminen on häirintää. Käyt-

täytymisellä luodaan häntä kohtaan halventava, nöyryyttävä tai uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä 

ilmapiiri1. 

Stigma 

Stigmalla tarkoitetaan yhteisön hyvin kielteistä asennoitumista henkilöön häpeäleimaa, joka vaikeut-

taa palvelujen saatavuutta ja niiden käyttöä. Stigmatisoituminen aiheuttaa kärsimystä ja itsearvostuk-

sen vähenemistä sen kohteeksi joutuneessa2 

Soiten yhdenvertaisuuden periaatteet 

Tavoitteena on Soitessa läpäisyperiaatteella toimiva syrjimätön toimintakulttuuri 

1. Jokainen palveluun hakeutuva potilas/asiakas saa yhdenmukaisen, kunnioittavan kohtelun. Häntä 

ei syrjitä välillisesti tai välittömästi eikä häntä stigmatisoida. 

2. Jokaisen palveluun hakeutuva potilas/asiakas saa tarvitsemansa arvioinnin, hoidon, kuntoutuksen 

ja ohjauksen yhdenvertaisuuden periaatteella. 

Erityisesti pidetään huolta, että ketään ei syrjitä iän, sukupuolen, etnisen taustan, ennakkoleiman, 

äidinkielen, poliittisen tai uskonnollisen vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen, taloudelli-

sen aseman, vamman tai kehitysvammaisuuden, psyykkisen tai somaattisen sairauden, alkoholi- 

tai huumeongelman, ylipainoisuuden tai PKV-lääkkeiden ongelmakäytön vuoksi. 

 

1 Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 
2 Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014  
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Periaatteita tukevat käytännöt 

1. Palvelurakenne, palvelut ja toimintakäytänteet tukevat yhdenvertaisuutta palvelussa. 

2. Organisaation johto ja henkilöstö sitoutuvat yhdenvertaisen palvelukokemuksen luomiseen poti-

laalle/asiakkaalle. 

3. Potilaalle/asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus yhdenvertaisesti saada tietoa, tukea ja ohjausta var-

mistamalla tulkkaus- ja apuvälinepalvelut tarvittaessa 

4. Yhdenvertaisuuden periaatteiden toteutumista seurataan laatujärjestelmässä, yksikkökohtaisissa 

auditoinneissa 

Periaatteita tukevat toimenpiteet 

Toimenpiteet pohjautuvat henkilöstölle suunnatussa kyselyssä tulleisiin kehittämisehdotuksiin (liite 

1). 

1. Varmistetaan moniammatillinen yhteistyö eri toimi-, palvelu- ja vastuualueiden välillä 

2. Varmistetaan yhdenvertaiset toimintatavat organisaatiossa 

3. Varmistetaan selkeät ohjeet henkilöstölle yhdenvertaisesta toimintakulttuurista palveluissa 

4. Ohjeistetaan esimiehet yhdenvertaisen toimintakulttuurin valvontaan ja ohjaukseen, sekä syrjin-

täkulttuuriin puuttumiseen 

5. Lisätään osaamista yhdenvertaisten palveluiden tuottamiseen (henkilöstö) ja varhaiseen puuttu-

miseen syrjintätilanteissa (esimiehet) 

6. Kiinnitetään huomiota henkilökunnan jaksamiseen ja työkykyyn työssään 

7. Varmistetaan selkeät opasteet palveluihin ja mahdollistetaan esteetön liikkuminen erityisryhmät 

huomioiden 

8. Yhdenvertainen palvelukulttuuri organisaatiossa on mukana palaute- ja laatujärjestelmässä. Seu-

ranta on systemaattista ja kytkeytyy organisaation laatujärjestelmän 

9. Näitä toimenpiteitä tarkennetaan toimi- ja palvelualuekohtaisilla ohjeilla johtoryhmän toimeksi-
annolla  
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Liite 1 
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