
Hyvinvointialueen 

strategiassa keskeistä on…

Palvelujen saatavuus ja nopea 

hoitoon pääsy ovat tärkeitä niin sote-

palveluissa kuin pelastustoimessa

Asukkaat Henkilöstö Kuntapäättäjät Tuottajat Muut sidosryhmät

Palveluverkon kehittäminen 

etäisyydet ja palveluvalikoiman 

laajuus huomioiden
Digipalveluja tulee kehittää 

entisestään

Strategialla tulee tavoitella 

asiakaslähtöistä palvelukokonaisuutta 

ja tasa-arvoisia palveluja

Henkilöstö, hyvä johtaminen ja 

viestintä ovat strategiassa 

onnistumisen edellytykset

Digitaaliset palvelut halutaan laajemmin 

käyttöön potilastyöhön ja työyhteisön 

sisäisiin käyttötarkoituksiin

Asiakkaat ja potilaat tulee ottaa mukaan 

palvelujen kehitystyöhön käytännössä 

(asiakaskehittäjätoiminta) 

Strategiassa tulee huomioida alueen kuntien 

erityispiirteet – palveluita tulee olla saatavilla 

jokaisessa kunnassa

Strategian painotuksissa tulee 

näkyä peruspalvelut –

ennaltaehkäisyyn tulisi panostaa 

Kustannussäästöt ja hinnat eivät saa 

olla ainoa toimintaa ohjaava periaate

Yksityisen ja julkisen sektorin eri toimijoiden 

asiantuntijuutta tulee hyödyntää toiminnan 

suunnittelussa ja kehittämisessä

Päijät-Sotella on vahva rooli 

verkostojen rakentamisessa ja 

innovaatioiden kehittämisessä

Sote-työn houkuttelevuuteen tulee panostaa 

työvoiman saannin turvaamiseksi

Sote-järjestöt tulee nähdä voimavarana ja 

yhteiseen toiminnan suunnitteluun 

panostaa

Työmalleja tulee uudistaa ja avoimuutta 

edistää johtamisessa



Palvelujen saatavuus ja nopea hoitoon pääsy 

ovat tärkeitä niin sote-palveluissa kuin 

pelastustoimessa

Myös saavutettavuutta ja laatua pidetään tärkeinä

Asukkaat Henkilöstö Kuntapäättäjät Tuottajat Muut sidosryhmät

Palveluverkon kehittäminen etäisyydet ja palveluvalikoiman 

laajuus huomioiden

Toisaalta arvostetaan aukioloaikojen laajuutta ja asioiden hoitamista 

yhdellä kertaa ja ollaan valmiita matkustamaan pidempi matka. Toisaalta 

palveluja halutaan saada läheltä, vaikka odotusaika on pidempi ja kaikkia 

palveluita ei saisikaan samasta paikkaa

Digipalveluja tulee kehittää entisestään

Asukkailla on kiinnostus sekä valmius käyttää digipalveluita 

jatkossakin ja digitaalisia asiointitapoja halutaan kehittää 

laajasti itsepalvelusta etävastaanottoon.

Strategialla tulee tavoitella asiakaslähtöistä 

palvelukokonaisuutta ja tasa-arvoisia palveluja

Lisäksi henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen sekä 

palvelujen laadukkuuteen tulisi panostaa

Henkilöstö, hyvä johtaminen ja viestintä ovat 

strategiassa onnistumisen edellytykset

Tärkeää on myös riittävän ja osaavan henkilöstöresurssin 

varmistaminen

Digitaaliset palvelut halutaan laajemmin 

käyttöön potilastyöhön ja työyhteisön sisäisiin 

käyttötarkoituksiin

Digitaalisia ratkaisuja ollaan avoimia ottamaan käyttöön 

entistä laajemmin

Asiakkaat ja potilaat tulee ottaa mukaan palvelujen 

kehitystyöhön käytännössä (asiakaskehittäjätoiminta) 
Myös asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja 

asiakasnäkökulman tuominen kehittämistoimintaan mm. 

palvelumuotoilun kautta ovat tärkeitä palvelujen kehitystyössä

Strategiassa tulee huomioida alueen kuntien erityispiirteet –

palveluita tulee olla saatavilla jokaisessa kunnassa
On tärkeää, että liikkuvia palveluja kehitetään – pelkät digitaaliset palvelut 

eivät riitä

Strategian painotuksissa tulee näkyä 

peruspalvelut – ennaltaehkäisyyn tulisi panostaa 
Peruspalveluiden painottaminen on tärkeää huomioiden 

nykytilanteen onnistumiset ja haasteet sekä muuttuvan 

toimintaympäristön vaikutukset

Kustannussäästöt ja hinnat eivät saa olla ainoa 

toimintaa ohjaava periaate

Tuottajalla on oltava aito mahdollisuus varmistaa laatu ja 

tehdä investointeja alueelle

Yksityisen ja julkisen sektorin eri toimijoiden asiantuntijuutta 

tulee hyödyntää toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä

Tuottajilla on aito ymmärrys asiakasrajapinnasta ja palvelutarpeesta ja sen 

aito hyödyntäminen on kaikkien etu

Päijät-Sotella on vahva rooli verkostojen 

rakentamisessa ja innovaatioiden kehittämisessä

On tärkeää, että pienetkin tuottajat pääsevät mukaan 

sopimuksiin ja yrittäjyyttä tuetaan

Sote-työn houkuttelevuuteen tulee panostaa työvoiman saannin turvaamiseksi
Koulutuskeskukset ja oppilaitokset pitävät tärkeinä työn houkuttelevuuden edistämistä. Alasta tulisi 

viestiä positiivisesti ammattikunnan houkuttelemiseksi ja työvoiman saannin turvaamiseksi

Sote-järjestöt tulee nähdä voimavarana ja yhteiseen 

toiminnan suunnitteluun panostaa
Järjestöt ja yhdistykset haluavat tasa-arvoisemmin mukaan 

palveluiden tuotantoon. Yritykset korostaisivat yhteistä toiminnan ja 

hankintojen suunnittelua sekä asiantuntijoiden saatavuutta.   

Työmalleja tulee uudistaa ja avoimuutta edistää johtamisessa

Etujärjestöt ja ammattiosastot kokevat tiettyjen ammattiyhdyspintojen 

siiloutuneen ja työmalleja halutaan uudistaa. Johtamisesta tulee tehdä 

entistä avoimempaa, samoin henkilöstölle viestinnästä

Hyvinvointialueen 

strategiassa keskeistä on…



Strategiset teemat ja 

isot tavoitteet

Yhteistyön lähtökohdat 

hyvinvointialueelle

Elinvoiman ja henkilöstön 

pitovoiman edistäminen

Toimintaympäristön 

muutokset

Yritykset

• 2M-IT

• Fimlab laboratoriot

• Laitoshuoltopalvelut

• Osuuskauppa 

Hämeenmaa

• Harjun Terveys

• Päijät-Hämeen 

yrittäjät

• Asiantuntijoiden saatavuus

• Avoin yhteistyö yritysten kanssa

• Monituottajuus, hankinnat sekä 

reilu ja avoin kilpailu

• ESH-digitalisoinnin 

mahdollisuuksien hyödyntäminen 

• Vahva kuntayhtymärakenne 

edesauttaa yhteistyötä

• Onnistunut yrittäjien ja soten 

ostotiimin yhteistyö

• Yhteistyön tulisi olla 

avoimempaa ja kattavampaa

• Työnantajamielikuvan 

parantaminen

• Nuoren väestön pitovoiman 

ylläpitäminen

• Ositetut hankinnat pienemmät pk-

yritykset huomioiden

• Huoli siitä, että uudistuksen 

jälkeen budjettia ei jää toiminnan 

kehittämiseen vaan ainoastaan 

pyörittämiseen 

• Asiantuntijapula 

laboratoriopalveluissa

Etujärjestöt ja 

ammattiosastot

• Tehy

• SuPer

• JHL

• Lahden 

palomiesyhdistys

• Työmallien uudistaminen ja 

lähihoitajien yhteistyön 

kehittäminen muiden 

ammattiyhdyspintojen kanssa

• Järjestöjen näkeminen 

voimavarana resurssipulaan

• Avoimempi viestintä ja johtaminen

• Pelastajien määrän ja resurssien 

turvaaminen

• Hyvä ja avoin 

keskusteluyhteys yksiköiden 

ja ryhmien välillä

• Viestiketju johtotasolta ei 

tavoita aina henkilöstöä

• Työn suunnittelu työntekijöitä 

kuullen ja perheystävällisyys 

tulee huomioida vahvemmin

• Henkilöstöstrategia keskeinen 

vastaus elin- ja pitovoimaan

• Eri sukupolvien ja eri ikäisten 

työntekijöiden huomioiminen yhä 

vahvemmin

• Opiskelijoiden näkeminen uusina 

työntekijöinä

• Nuorten muuttuvat työelämän 

vaatimukset

• Hyvinvointiyhtymä tuo turvaa 

siirtymässä hyvinvointialueeseen 

ja toiminta ei suuresti muutu

• Ikääntyvät palomiehet ja sen 

vaikutus toimintakykyyn kentällä

Koulutus-

keskukset ja 

oppilaitokset

• Koulutuskeskus 

Salpaus

• LAB 

ammattikorkeakoulu

• Sote-työn houkuttelevuus ja 

yleisesti alasta positiivinen 

viestintä ammattikunnan 

houkuttelemiseksi

• Työvoiman saannin ja yhteistyön 

korostaminen

• Hyvin toimivat eri verkostot ja 

eri työryhmät

• Koulutuksen sisältöjen 

yhtenäisyys tavoitteissa

• TKI-toiminnan kannalta 

tavoitteiden yhtenäistäminen

• Kansainvälisten opiskelijoiden 

houkutteleminen alueelle

• Työharjoittelun vahvempi 

tunnistaminen pitovoiman 

kannalta

• Vahvempi tuntuma siitä, että 

halutaan palata takaisin alueelle

• Nuorten muuttuvat odotukset 

työntekoon ja työpaikan 

pysyvyyteen

• Kaupungistuminen ja sote-alan 

vetovoiman lasku pienemmillä 

paikkakunnilla

Muut alueelliset 

toimijat
• Maakuntaliitto

• Kumppanuusverkosto

• Vetovoiman kasvattaminen ja 

uudistumiskyvykkyys

• Selkeä yhdyspintojen ja vastuiden 

määritteleminen eri toimijoiden 

välillä

• Järjestö- ja yhdistyskentän tasa-

arvoisempi korostaminen muiden 

tuottajien rinnalla

• Vahvempi asiakaskeskeisyys

• HYTE-yhteistyö vahvalla 

pohjalla

• Selkeyttä työnjaossa HYTE-

yhteistyössä tulee parantaa ja 

roolit määritellä tarkemmin

• Opiskelupaikkojen ja 

monipaikkaisen etätyön 

huomiointi

• Ihmisten saaminen alueelle 

hyvien ja toimivien palveluiden 

kautta

• Omaehtoinen toiminta ja 

itseohjautuvuus yhdistyskentällä 

edistää alueellista elinvoimaa

• Vahva muuttoliike reunakunnista 

Lahteen

• Uusi aluehallinnon taso ja sen 

vaikutus päätöksentekokykyyn

• Ilmastonmuutoksen ja kestävä 

kehityksen vaikutus rahoitukseen

• Paikallisjärjestöjen väki ikääntyy 

ja haasteena saada uudet 

ihmiset innostumaan toiminnasta

Yhteistyön merkitystä korostetaan
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