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Strategiakokonaisuuden muodostuminen 

keskeisten dokumenttien näkökulmasta
• Hyvinvointialueen toimintaa 

johdetaan aluevaltuuston 

hyväksymän hyvinvointi-

aluestrategian ja siinä 

päätettyjen toiminnan 

talouden pitkän aikavälin 

tavoitteiden mukaisesti.

• Soten palvelustrategia 

laaditaan osana hyvin-

vointialuestrategiaa. Se 

asettaa tavoitteet sote-

palvelujen toteuttamiselle.

• Aluevaltuusto päättää 

pelastustoimen palvelu-

tasosta, joka määrittelee 

toiminnan tavoitteet, käytet-

tävät voimavarat, tuotetta-

vat palvelut ja niiden tason

• Taloussuunnitelmassa

hyväksyttyjen toiminnan 

ja talouden tavoitteiden 

on toteutettava hyvinvointi-

aluestrategiaa.



Valmisteluprosessi tähän mennessä 

on ollut vahvasti osallistava

Esivalmistelu

• Kysely väestölle

• Muutosohjelman 

väliarviointi

• Valmisteluprosessin 

tarkan tason 

suunnit-telu, 

koordinointi ja 

kokoava pohjatyö

Osallistava sisältötyö

• Eri sidosryhmien kuule-

minen ja näkemyksien 

koostaminen

• Relevanttien sisältöjen 

syntetisointi eri lähteistä

• Luonnosversion 

kirjoittamisen aloitus

Lähete-

keskustelut ja 

dokumentointi

• Lähetekeskustelut 

strategian luonnoksesta 

poliittisen seurantaryhmän 

ja Vaten kanssa

• Alustava strategialuonnos 

dokumentoitu ja tiivistetty 

esitysversio

Aluevaalit 

23.1.2022

Aluevaltuusto 

aloitti 1.3.2022
Strategian Lähetekeskustelu 

hallituksessa 14.3.2022

Strategian valmistelu ja käsittely

• Strategiapäivä 21.3.

• Hallituksen strategiaseminaari 

4.4.2022

• Aluevaltuuston 1.käsittely 

25.4.2022

• Strategiaseminaari

• Aluevaltuuston 2. käsittely
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Alustavan strategialuonnoksen valmistelussa on 

kuultu ja haettu näkemyksiä laajasti eri sidosryhmiltä

703
Asukas-

kyselyn 

vastausta

191
Henkilöstö-

kyselyn 

vastausta

1400
Henkilöstö-

strategian 

kyselyvastausta

114
Monituottajuus-

strategian 

kyselyvastausta

10
Työpajaa

16
Johdon 

haastattelua

10
Kuntapäättäjä-

kyselyn 

vastausta

13
Sidosryhmä-

haastattelua

20+
Analysoitua 

strategista 

taustadokumenttia

• Toteutettu avoin ja osallistava valmisteluprosessi, jossa kuultu laajasti eri sidosryhmiä.

• Hyödynnetty olemassa olevasta strateginen dokumentaatio 
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Nostoja eri sidosryhmistä: 

Asukaskyselyn keskeiset tulokset

• Asukaskyselyn tulosten perusteella asukkaille tärkeintä sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen 

palveluissa ovat palvelujen saatavuus ja nopea hoitoon pääsy. 

• Palveluverkon näkökulmasta asukkaille ideaalia on saatavuuden ja saavutettavuuden samanaikainen 

optimointi. Tärkeää ovat laajat aukioloajat ja asioiden kerralla hoitamisen mahdollisuus, vaikka 

etäisyys olisi pidempi. Toisaalta tärkeää on palvelujen saaminen läheltä, vaikka joutuisi odottamaan 

pidempään tai kaikkia palveluja ei läheltä saisikaan.

• Asukaskyselyssä nousi lisäksi asukkaiden kiinnostus ja myönteisyys digipalvelujen käyttämiseen. 
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1 3 42

Nostoja eri sidosryhmistä: 

Kuntapäättäjäkyselyn keskeiset tulokset

1.

Palvelujen 

saatavuuden 

turvaaminen 

kaikissa kunnissa

2.

Perus-

palveluihin 

panostaminen

3.

Hyte-työn 

merkityksen 

tunnistaminen

4.

Asiakkaiden 

tarpeisiin 

vastaavat palvelut
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Kiitos

Olli Tolkki



Päijät Hämeen hyvinvointialueen 

alustavan strategialuonnoksen esittely

Marina Erhola, ma. hyvinvointialuejohtaja

21.3.2022



Alustavan strategialuonnoksen Missio ja Visio

Hyvinvointialueen missio: 

Olemme vahva 

järjestäjä ja joustava 

palvelujen tuottaja.

Missio kuvaa Päijät-Hämeen 

hyvinvointialueen peruolemassastehtävän

eli sen, miksi hyvinvointialue on.

Päijät-Hämeen visio: 

Elinvoimaisen Päijät-Hämeen 

hyvinvointialue rakentaa 

hyvinvointia ja turvallisuutta 

vahvana edelläkävijänä.

Visio kuvaa Päijät-Hämeen asukkaille alueen 

tavoiteltavan tulevaisuudenkuvan.
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Alustavan strategialuonnoksen arvot on koostettu 

dialogissa eri sidosryhmien kanssa ja niissä painottuvat 

asukas- ja henkilöstökyselyissä nousseet näkemykset

• ROHKEUS on rohkeutta tehdä avointa ja luottamuksellista yhteistyötä eri

kumppaneiden kanssa; rohkeus on kyky uudistaa totuttua, rohkeutta pyrkiä

edelläkävijyyteen; rohkeus on haasteiden ja vaikeiden asioiden

ennakkoluulotonta kohtaamista

• VÄLITTÄMINEN on ihmisten kohtaamista ihmisinä erilaisissa tilanteissa;

välittäminen on samaistumista toisen asemaan ja kiinnostusta ymmärtää toisen

näkökulma; välittäminen näkyy arvostuksena niin asiakkaiden, henkilöstön kuin

kumppaneiden suuntaan

• OIKEUDENMUKAISUUS on yhdenvertaisten palvelujen toteuttamista kaikille

päijäthämäläisille; se on yhteisten resurssien kohdentamista niitä eniten

tarvitseville ja palvelujen perustumista tarpeisiin; oikeudenmukaisuus on

rehellistä ja tasapuolista asukkaiden ja henkilöstön kohtelua
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Alustavan strategialuonnoksen 

päätavoitteet ja edellytykset

1. Vaikuttavat ja 

kustannustehokkaat 

palvelut erinomaisella 

asiakaskokemuksella

Edellytys: jatkettu 

palvelutuotannon rohkeaa 

uudistamista ja systematisoitu 

asiakaspalautteen 

hyödyntäminen.

2.  Vakiintunut asema 

alan parhaana julkisena 

työpaikkana

Edellytys: onnistuttu 

henkilöstön kanssa 

henkilöstöohjelman 

toimeenpanossa 

täysimääräisesti.

3.  Sujuva yhteistyö 

rakentuu luottamuksesta 

valtion ja alueen kuntien 

kanssa

Edellytys: muodostettu 

maakunnallista ajattelua 

tukeva uusi 

aluedemokraattinen 

hallintomalli.
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Päätavoitteista johdetut 

toiminnan painopisteet (1/3)

i. Asiointi on sujuvaa ja asiakkaita ohjataan erinomaisesti.

Tavoitteessa onnistutaan, kun asiakkaiden omaehtoisiin, kevyisiin ja 

ennaltaehkäiseviin palveluihin ohjautumista vahvistetaan, digitaaliset 

asiointikanavat ovat muiden rinnalla laajasti käytettävissä ja paljon 

palveluja tarvitsevien monipalveluasiakkaiden palveluintegraatioon 

panostetaan.

ii. Integroidut kustannustehokkaat palvelut ovat hyvin saatavissa ja 

saavutettavissa. Tavoitteessa onnistutaan, kun perustason palveluihin 

panostamista jatketaan laaja-alaisesti, integroidut toimintamallit ja 

erilainen osaaminen toimivat yhteen perus- ja erityistason välillä ja 

digipalvelujen mahdollisuudet hyödynnetään täysimääräisesti 
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Päätavoitteista johdetut 

toiminnan painopisteet (2/3)

iii. Yhteistyötä ja asiakaskokemusta arvostetaan ja arvioidaan.

Lähtökohtana tavoitteelle on alueen eri toimijoiden yhteistyön tuottaman 

arvon tunnistaminen ja aito, onnistunut hyödyntäminen Päijät-Hämeen 

hyvinvointialuestrategian päätavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän 

painopisteeseen kytkeytyy vahvasti myös asiakaskokemustiedon 

hyödyntämisen systematisointi ja eri palveluntuottajien joustava 

hyödyntäminen.

iv. Hallintomalli sekä johtaminen palvelevat tavoitteita. Tavoitteessa 

onnistutaan, kun kolme keskeistä kokonaisuutta toimivat: maakunnalliseen 

ajatteluun tähtäävä aluedemokraattinen hallintomalli, vahva tietojohtaminen 

ja toimitilojen, tukipalvelujen ja kehittämistoiminnan johtaminen
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Päätavoitteista johdetut 

toiminnan painopisteet (3/3)

iv. Alan paras julkinen työpaikka Suomessa tarjotaan Päijät-Hämeessä.

Tavoitteessa onnistutaan, kun jo laaditun henkilöstöohjelman 

toimeenpanossa onnistutaan täysimääräisesti yhdessä henkilöstön 

kanssa. Henkilöstöohjelman kehityskärjet on kuvattu kappaleessa 5.3.

v. Kokonaisturvallisuuden osaaminen on vahvaa ja siihen luotetaan.

Tavoitteessa onnistutaan, kun pelastustoimen ja sosiaali- ja 

terveydenhuollon osaaminen yhdessä ja erikseen, varautuminen ja 

jatkuvuudenhallinta turvaa kriittisten tehtävien hoitamisen ja asukkaiden 

turvallisuuden kaikissa olosuhteissa
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Strateginen tavoiteasetanta



Kiitos

Marina Erhola
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