
Avoin kysymys: Minkälaiset strategiset tavoitteet tai painotukset näette Päijät-Hämeen tulevalle hyvinvointialueelle 

keskeisimmiksi huomioiden nykytilanteen onnistumiset ja haasteet sekä muuttuvan toimintaympäristön vaikutukset? (N=10)

Kuntapäättäjäkysely: Kuntapäättäjät kokevat tärkeäksi, että palveluja on 

saatavilla kaikissa kunnissa, peruspalveluihin panostetaan ja hyte-työn 

merkitys tunnistetaan – lisäksi palvelujen tulee olla asiakaslähtöisiä

Lähde: Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kuntapäättäjäkysely, syksy 2021

Palvelujen saatavuuden 

turvaaminen kaikissa 

kunnissa

”Palvelupisteiden ja 

peruspalvelujen saatavuuden 

turvaaminen kaikissa kunnissa. 

Vähintään yksi sote-

keskus/kunta”

”Palveluiden nopea saatavuus 

riippumatta missä asuu”

”Palveluiden alueellinen 

saatavuus eli nykyinen 

palvelutaso säilytettävä. 

Palveluita saatavilla jokaisessa 

kunnassa, jonka vuoksi liikkuvia 

palveluita edelleen kehitettävä. 

Pelkät nettipalvelut eivät riitä”

Hyte-työn merkityksen 

tunnistaminen

Asiakkaiden tarpeisiin 

vastaavat palvelut

1 3 4

”Hyvinvoinnin, terveyden ja 

turvallisuuden edistäminen (hyte) 

ml. ehkäisevä työ tulee ottaa 

strategiseksi tavoitteeksi. Hyte-

työtä tulee toteuttaa laajassa 

yhteistyössä kuntien sekä muiden 

alueen toimijoiden (yritykset, 

järjestöt jne) kanssa. Hyte-työ on 

välttämätöntä, kun 

huomioidaan Päijät-Hämeen 

väestökehitys sekä sote-

uudistuksen tavoitteet.”

”[…] Erityisesti yhdyspinnat 

kuntien kanssa hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisessä ja 

kuntouttavassa työtoiminnassa 

tärkeitä järjestöyhteistyötä 

unohtamatta.”

”Asiakaskeskeisyys (palvelu 

vastaa asiakkaan tarpeisiin, 

asiakasta hoidetaan 

kokonaisvaltaisesti)”

”Strateginen tavoite pitää olla 

hyvinvointialueen asukkaiden 

kokema palvelu laadullisesti 

heitä tyydyttävää”

Peruspalveluihin 

panostaminen

2

”Peruspalvelupainotteisuus

(ongelmat pyritään ottamaan 

haltuun varhaisessa vaiheessa ja 

näin estetään ongelmien 

kasvaminen)”

”Talouden hallinta ei pitäisi 

tapahtua ainoastaan siitä 

näkövinkkelistä, että reuna-

alueiden palveluista karsitaan 

pikavoitonomaisesti, vaan 

tavoitteena pitää olla pitkällä 

aikavälillä tukevan kivijalan 

saaminen sosiaali- ja 

terveyspalveluihin kattavien 

perustason palveluiden kautta.”

Lainaukset ovat keskeisiä nostoja 

kuntapäättäjäkyselyn avoimista 

vastauksista



Avoin kysymys: Minkälaiset strategiset tavoitteet tai painotukset näette Päijät-Hämeen tulevalle hyvinvointialueelle 

keskeisimmiksi huomioiden nykytilanteen onnistumiset ja haasteet sekä muuttuvan toimintaympäristön vaikutukset? (N=10)

Strategiaan nousi useita näkemyksiä – keskisimpinä nostoina 

peruspalveluiden painotus ja alueellisten erityispiirteiden huomioiminen

Lähde: Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kuntapäättäjäkysely, syksy 2021

Paikalliset palvelut, 

laadukkaat 

asiakasprosessit, 

digitalisaatio, 

työhyvinvointi

Palveluiden alueellinen saatavuus eli 

nykyinen palvelutaso säilytettävä. 

Palveluita saatavilla jokaisessa 

kunnassa, jonka vuoksi liikkuvia 

palveluita edelleen kehitettävä. Pelkät 

nettipalvelut eivät riitä

Ennakoinnin ja 

Asiakasohjauksen 

kehittäminen niin, että uusi 

hoitotakuu toteutuu ja 

palvelut on 

asiakasystävällisiä

Ennaltaehkäisevien palveluiden 

saatavuuden parantaminen ja 

peruspalveluiden riittävä resurssointi. 

Mm. Omaishoidon palvelut, MT- ja 

kuntoutuspalvelut, päihdepalvelut

Kehittämistyö 

riittävä 

resurssointi 

osana 

organisaatiota

1. peruspalvelupainotteisuus (ongelmat pyritään ottamaan haltuun 

varhaisessa vaiheessa ja näin estetään ongelmien kasvaminen)

2. palvelujen vaikuttavuus ja laatu

3. palvelujen saatavuus ja saavutettavuus (eri palveluryhmien 

palvelunäkökulmasta tarkasteltuna)

4. asiakaskeskeisyys (palvelu vastaa asiakkaan tarpeisiin, asiakasta 

hoidetaan kokonaisvaltaisesti)

5. ennaltaehkäisy (pyritään ottamaan haltuun isoja tautiryhmiä (kuten 

diabetes)  ennakoivin toimenpitein ja ehkäisemään taudin puhkeaminen

Strateginen tavoite pitää olla hyvinvointialuuen 

asukkaiden kokema palvelu laadullisesti heitä 

tyydyttävää. 

1. Asukaskokemus 2. Terveysturvallisuustason 

ylläpito kustannustehokkaasti 3. Hyvinvointialue 

koetaan hyvänä yhteistyökumppanina alueen 

toimijoissa,  ympäröivien hyvinvointialueiden 

toimijoissa ja valtiovallan ja viranomaisten taholta.

Päätavoitteena tulee olla maakunnan ihmisten 

hyvinvoinnin selkeä lisääntyminen ja sairastavuuden 

selkeä lasku. Järjestäjä ja tuottaja on erotettava, jotta 

toiminnan tehokkuus lisääntyy jatkuvasti.

Palveluiden nopea 

saatavuus riippumatta 

missä asuu

Kustannustehokasta 

toimintaa

Laadukkaat, taloudelliset ja 

asukaslähtöiset palvelut. 

Ennaltaehkäisyyn ja perustason 

palveluihin painotusta. Erityisesti 

yhdyspinnat kuntien kanssa 

hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisessä ja kuntouttavassa 

työtoiminnassa tärkeitä 

järjestöyhteistyötä unohtamatta. 

Palvelutarpeet kasvavat ja 

henkilöstöpula on käsillä, tällöin 

tarvitaan uusia toimintatapoja ja 

kehittämistä, tähän on 

panostettava. Erityisesti lasten ja 

nuorten mielenterveys- ja 

päihdepalveluihin, kotihoidon 

kehittämiseen, ikääntyneiden 

asumispalveluihin sekä 

omaishoidon kehittämiseen 

enemmän panostusta

Palvelupisteiden ja 

peruspalvelujen 

saatavuuden 

turvaaminen kaikissa 

kunnissa. Vähintään 

yksi sote-keskus/kunta

Hyvinvoinnin, terveyden ja 

turvallisuuden edistäminen (hyte) 

ml. ehkäisevä työ tulee ottaa 

strategiseksi tavoitteeksi. Hyte-työtä 

tulee toteuttaa laajassa yhteistyössä 

kuntien sekä muiden alueen 

toimijoiden (yritykset, järjestöt jne) 

kanssa. Hyte-työ on välttämätöntä, 

kun huomioidaan Päijät-Hämeen 

väestökehitys sekä sote-

uudistuksen tavoitteet. 

Palveluiden riittävän saatavuuden ja 

saavutettavuuden varmistaminen, 

erityisesti heikoimmassa asemassa 

olevien palveluiden turvaaminen

Painotuksissa pitäisi voida ottaa huomioon 

maakunnan eri paikkakuntien erilaiset ongelmat 

Talouden hallinta ei pitäisi tapahtua ainoastaan 

siitä näkövinkkelistä, että reuna-alueiden 

palveluista karsitaan pikavoitonomaisesti, vaan 

tavoitteena pitää olla pitkällä aikavälillä tukevan 

kivijalan saaminen sosiaali-ja terveyspalveluihin 

kattavien perustason palveluiden kautta.

1. Nopeasti hoitoon ja vaikuttaviin hoitoketjuihin, sekä potilaan 

kokonaishoitaminen kuntoon 2. Perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja 

erikoissairaanhoidon saumaton integraatio kuntoon. 3. Kustannusten 

nousun voimakas hillitseminen 4. Ikäihmisten palvelut korkealle tasolle 5. 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut korkealle tasolle ja vaikuttavuus korkealle



Lähde: Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kuntapäättäjäkysely, syksy 2021

Aluedemokraattisen hallintomallin rakentamiseen ja toimintaan nousi 

monenlaisia ja osin toisistaan eriäviä näkemyksiä 

Kysymys: Hyvinvointialueen hallintomallissa siirrytään rakenteeseen, jossa aluevaltuusto ja sen asettamat aluehallitus ja 

toimielimet vastaavat hyvinvointialueen toiminnasta. Mitkä ovat keskeisimpiä asioita, jotka tulisi huomioida tämän 

maakunnallisen uuden aluedemokraattisen hallintomallin rakentamisessa ja toiminnassa? (N=10)

1 Hallintomalli

2 Edustus eri toimielimissä

3 Päätäntävalta

4 Sidosryhmien (kunnat, 3. sektori, 

kuntalaiset) vaikutusmahdollisuudet

Jotta työ on päättäjille 

mahdollinen työmäärällisesti, 

lautakuntamalli toimii 

paremmin

Mahdollisimman 

yksinkertainen poliittinen 

päätöksenteko – ei 

lautakuntia

1 1

Päättäjien vahva sitouttaminen, mitä 

edistää monipuoliset toimintamallit 

(valiokuntamalli, foorumit, infot, 

kyselytunnit ym. käytännöt)

1

Organisaatio on rakennettava 

siten, että hallitus ei ole ainoa 

päätösvaltainen toimielin, vaan 

sen alla on myös 2-4 lautakuntaa

1

Valiokuntamalli saattaisi palvella 

paremmin kuin lautakuntamalli, mutta 

valiokuntien pitää muodostua järkevistä 

palvelukokonaisuuksista, eikä tehdä 

erottelua esim sosiaali- ja terveyspuolelle. 

Tavoitteena kuitenkin on integraatio

1

Valiokuntamalli, jossa 

valtuutetut ovat mukana 

päätösvaltaa käyttävissä 

lautakunnissa tulee 

kirjata hallintosääntöön

1

Koko maakunnan kattava edustus 

hallinnossa mahdollisimman 

monipuolisella tavalla

2

Päättäjien ymmärrys sote- ja pela 

kokonaisuudesta ja maakunnan 

erityiskysymyksistä / ongelmista ja 

vaikuttavien ratkaisuvaihtoehtojen 

hahmottaminen

2

Alueen toimijoiden sitouttaminen 

toimintaan, eli mikäli kunnan alueelta ei 

pääse henkilöä aluevaltuustoon, niin 

hallituksessa ja lautakunnissa pitää 

huomioida kaikki alueet

2

Alue voidaan jakaa ns. 

aluepöytiin, jossa kansalaisia 

eri maakunnan alueilta voidaan 

osallistaa. Vrt. Lahden malli

2
Järjestäjä ja tuottaja on 

erotettava, jotta 

toiminnan tehokkuus 

lisääntyy jatkuvasti

3

Demokraattisesti valituilla 

valtuutetuilla tulee olla 

mahdollisuus vahvaan 

poliittiseen johtamiseen

3

Vahva hallitus ja 

vahvalla päätösvallalla 

olevat muut toimielimet

3

Puheenjohtajisto on 

resursoitava kokopäiväisiksi

3

Valtuuston on oltava 

vahva ja sillä on oltava 

merkittävästi suurempi 

päätösvalta kuin mitä 

nykyisellä 

yhtymäkokouksella on

3 Aluevaltuuston tulee  

kokoontua 8-10 kertaa 

vuodessa ja valtuutetuilla on 

oltava todellista päätösvaltaa

3
Hallintosääntö on 

rakennettava siten, että 

valtuuston, hallituksen ja 

lautakuntien päätösvalta 

on tasapainossa. Nykyisen 

Hykyn hallituksen 

päätösvalta on aivan liian 

suuri

3

HYTE-yhteistyön 

selkeyttäminen kuntien kanssa –

kuntien vaikutusmahdollisuudet 

varmistettava 

Palvelusopimusten 

selkeyttäminen kolmannen 

sektorin palveluiden kanssa

4

4

Kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet 

tulee turvata. Hyvinvointialueen 

toiminnan ja päätöksenteon tulee olla 

avointa

4



Avoin kysymys: Kuntien ja hyvinvointialueen vahva yhteistyö on yksi keskeinen menestystekijä hyvinvointialueen 

perustehtävissä onnistumisessa (hyvinvoinnin, turvallisuuden ja elinvoiman rakentaminen). Mitkä ovat keskeisimpiä 

yhteistyön osa-alueita tai yhteistyötapoja, joita tulisi mielestänne entisestään vahvistaa?  (N=10)

Yhteistyön osa-alueet Yhteistyön tavat

Keskeisiksi yhteistyön osa-alueiksi nostettiin mm. HYTE-työ ja työllisyyden 

hoito. Yhteistyömallien toimivuuden kannalta luottamus on keskeinen tekijä

Lähde: Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kuntapäättäjäkysely, syksy 2021

• Hyte

• Ennakoiva terveydenhoito; Nuorten ennakoiva hyvinvointityö

• Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut lähipalveluna

• Perhetyö

• Vanhusten kotona asumisen tukeminen

• Lähialueille keskitetyt palvelut (ainakin jossain muodossa) 

• Ambulanssien lähipalvelu

• Työllisyydenhoito on yksi elinvoiman tärkeimpiä osa-alueita ja 

siinä hyvinvointialueen on laitettava riittävät panostukset siihen, 

että yhteistyö toimii erityisesti kuntouttavan työtoiminnan osalta

• Lahden osalta huumeiden käyttäjiin kohdistuva turvattomuuden 

tunne keskusta-alueella vaatii yhteistyötä ja päihdehoidon 

muutosta, sillä tilanne ei tällä hetkellä toimi parhaalla tavalla

• Liikuntareseptien hyödyntäminen

• Keskeisiksi yhteistyön osa-alueiksi nostettiin mm. 

hyte-työ, ennakoiva terveydenhuolto, vanhusten 

kotona asuminen ja työllisyyden hoito

1

2

Yhteistyön tulee toimia matalalla kynnyksellä ja sen tulee olla konkreettista – ei 

vain työryhmiä/foorumeita vaan selkeät kuntakohtaiset yhteyshenkilöt

Maakunnassa on useita hyvin toimivia verkostoja, kuten LAPE-, 

vammaispalveluiden, ja IO-hankkeen verkostot. Toisaalta HYTE-työlle tulisi 

luoda uusi yhteistyömalli

3

Yhteistyömallit ja rakenteet tulee rakentaa siten, että eri osapuolten luottamus 

järjestelmään voi rakentua – roolit ja tavoitteet tulee kirkastaa

Lisäksi ehdotettiin kumppanuusmallia hyvinvointialueen ja kuntien sekä 

muiden toimijoiden välillä, ja viranhaltijayhteistyöryhmiä käytännön tasolla 

sekä viranhaltijajohdon ja poliittisen ohjauksen tasolla

4

5

Muita nostoja: Elinvoiman rakentamisen tulisi olla yrityslähtöistä, jotta alueelle 

saadaan palkattua henkilöitä kehittyviin yrityksiin ja heille verotukseen 

kelpaavaa tuloa 

6

Keskeisiä ovat myös lakisääteiset vuosittaiset neuvottelut sekä 

hyvinvointikertomus ja -suunnitelmatyö



90%

60%

60%

30%

20%

20%

10%

10%

Asiakas- ja potilasjärjestöjen sekä muiden järjestön 

vahvempi osallistuminen (n=1)

Kehittäjäasiakastoiminta: asiakkaat ja potilaat otetaan mukaan 

kehitystyöhön käytännössä (n=9)

Muu, mikä? (n=1)

Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen (n=6)

Asukaskyselyjen uudenlainen hyödyntäminen (n=2)

Asiakasnäkökulman tuominen kehittämistoimintaan palvelumuotoilun 

ja vastaavien menetelmällisten keinojen avulla (n=6)

Asukasraatien ja vastaavien ryhmien toiminta (n=3)

Vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston kautta (n=2)

Ensisijaisesti aluevaaleissa äänestäminen (n=0) 0%

Lähes kaikki vastaajat valitsivat kehittäjäasiakastoiminnan keskeiseksi 

tavaksi osallistaa asukkaat ja palvelun käyttäjät palvelujen kehittämiseen 

Kysymys: Yksi sote- ja pela-uudistuksen tavoite on, että asukkaat ja palvelujen käyttäjät otetaan entistä vahvemmin mukaan 

palvelujen kehittämiseen. Mitkä ovat mielestänne kolme keskeisintä tapaa yhteiseen kehittämiseen? 

Lähde: Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kuntapäättäjäkysely, syksy 2021


