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Yhdyspintarakenne, ehdotus

10.12.2021



Tulevassa hyvinvointialuemallissa kuntien rooli ja sen myötä HYTEn ja muun yhdyspintatyön rooli muuttuu merkittävästi.

Johdanto: Miksi yhdyspintarakenne* on valmisteltu?

Kuntien omistajaohjaus ja edustuksellisuus poistuu, jolloin yhdyspintatyö tulee olemaan 

hyvinvointialueen ja kuntien sekä muiden alueellisten toimijoiden tärkein yhteistyöfoorumi

1. Muodostettava yhdyspintarakenne mahdollistaa alueen yhteisen foorumin. Tuleva hyvinvointialue(organisaatio) ja kunnat 

tekevät itsenäisesti päätöksiä luottamushenkilö- ja viranhaltijatoimielimiensä kautta, mutta yhdyspintarakenne mahdollistaa 

yhteisen vuoropuhelun, alueellisen keskustelun sekä yhteisten painopistealueiden suunnittelun.

2. HYTE-työtä tehdään mm. kunnissa, hyvinvointialueilla, järjestöissä itsenäisesti sekä kaikkien näiden yhdyspinnoilla. HYTE-työ 

on sekä osa yhdyspintatyötä sekä yhdyspintatyötä laajempi käsite.

3. Yhdyspintatyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä erityisesti kuntien, hyvinvointialueorganisaation sekä järjestöjen toiminnallisilla 

yhdyspinnoilla tapahtuvaa työtä, jolla tavoitellaan päijäthämäläisen asukkaan parempaa hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta

laajasti määriteltynä. Yhdyspintatyö linkittyy siis vahvasti HYTE-työhön.

4. Yhdyspintarakenteen muodostaman yhteistyöfoorumin (neuvottelukunta) tavoitteena on varmistaa alueellisten 

näkökulmien ja painopisteiden huomioiminen, lain edellyttämien alueellisten suunnitelmien laatiminen, olennainen tiedonkulku,

sekä tarjota foorumi yhteiselle alueelliselle suunnittelulle ja toteutuksen tuelle. Käytännössä kunnat ja hyvinvointialue tekevät 

lopulliset päätökset omia organisaatioitaan koskevissa asioissa. Neuvottelukunta ei käsittele hyvinvointialueorganisaation 

sisäistä HYTE-työtä.

*Terminologiassa on päädytty käyttämään yhdyspintarakennetta. Kun puhutaan yhdyspinnoista, on eri toiminnot, joita käsitellään, mahdollista ymmärtää laajemmin. Toisaalta HYTEä 

toteutetaan käytännössä kaikilla yhdyspinnoilla kuten myös kuntien ja hyvinvointialueen toiminnoissa ilman yhdyspintojakin. Osa suunniteltua yhdyspintarakennetta on monitoimijainen 

poikkisektoraalinen HYTE-yhteistyöryhmä.



Asukas: Hyvinvoiva päijäthämäläinen

Yhdyspintarakenne:

Neuvottelukunta

Valmisteluryhmä

Yhdyspintakohtaiset tai yhdyspinnat ylittävät muut monitoimijaiset verkostot ja työryhmät

Yhdyspintarakenteeseen liittyvät toimijat ylätasolla

Yhdyspintarakenne muodostaa foorumin, jolla eri tahoja edustavat toimijat voivat tuoda esiin näkökulmansa, jotta kaikki 

toimijat voisivat toimia paremmin yhteisen tavoitteen (hyvinvoiva päijäthämäläinen) eteen

Alueellinen HYTE-yhteistyöverkosto
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Lisäksi hyvinvointialueorganisaation sisälle ollaan suunnittelemassa HYTE-lautakuntaa. Tämä rakenne ei ota kantaa kyseisen HYTE-lautakunnan toimintaan. Tehtävät jaetaan, jotta ne 

eivät ole päällekkäisiä, mutta niillä on yhteys toisiinsa.



Yhdyspintarakenteen muodostumisen kuvaus

• Sijoittuminen hyvinvointialueorganisaation alaisuuteen, mutta kulut jaetaan esim. hyvinvointialueorganisaatio työvalinehankinnat ja jokin kunta tilat

• Muoto ensisijaisesti neuvottelukunta (tärkeää saada vahva edustus ja riittävä painoarvo)

• Raportoi hyvinvointialueen hallitukselle

• Neuvottelukunta muodostuu kuntaedustajista (luottamushenkilöt ja virkamiehet), aluevaltuuston jäsenistä ja varajäsenistä, hyvinvointialueen edustajista (mm. 

palvelutuotannon johtoryhmästä) ja 3. sektorin edustajista

• Neuottelukunnan puheenjohtajuus on kunnilla (luottamushenkilöillä)

• Luottamushenkilöt valitaan kerran vaalikaudessa. Nimeäminen: Kunnanvaltuustot/ -hallitukset nimeävät omat edustajansa (luottamushenkilöitä ja virkamiehiä), 

aluevaltuusto/-hallitus nimeää luottamushenkilöt ja järjestöedustajat, sekä hyvinvointialue ja 3. sektori nimeävät omat edustajansa

• Jäseniä noin (15-)20: Kun kaikkien kuntien edustus mukana sekä sekä luottamushenkilöitä että virkamiehiä, jäsenmäärä nousee heti. 3. sektorilla 2-3 paikkaa.

• Kiertävä puheenjohtajuus, jonka ehdotetaan olevan asemassa 6 kk riittävän sitoutumisen ja toisaalta osaamisen kerryttämisen varmistamiseksi

• Neuvottelukunnan tehtävänä on muodostaa yhteinen yhdyspintaymmärrys, määritellä painopistealueet ja tukea toimijoiden välistä yhteistyötä, mutta ei

tee päätöksiä kuntien puolesta tai hyvinvointialueen puolesta 

• Toimintaa ja valmistelua koordinoidaan valmisteluryhmän toimesta

• Neuvottelukunta ei tee päällekkäistä työtä mahdollisen hyvinvointialueorganisaation HYTE-lautakunnan kanssa tai alueellisen HYTE-yhteistyöryhmän 

(verkosto) kanssa, mutta näiden toimijoiden toiminnot linkittyvät toki toisiinsa. Tämä yhdyspintarakenne ei ota kantaa hyvinvointialueorganisaation alaiseen HYTE-

lautakuntarakenteeseen

Neuvottelukunta

Yhdyspintakohtaiset tai yhdyspinnat ylittävät monitoimijaiset verkostot ja työryhmät

Yhdyspintarakenne

Valmisteluryhmä

• Ensisijaisena tehtävänä päätettävien tai keskusteltavien alueellisten asioiden valmistelu tai valmistelutyön koordinointi (jos valmistelun toteuttaa 

alatyöryhmä) neuvottelukunnalle. Valmisteltavat asiat koskevat siis niitä teemoja, jotka määritellään neuvottelukunnan tehtäväksi. Ei valmistele teemoja, 

jotka ovat hyvinvointialueorganisaation alaisen HYTE-lautakunnan valmistelussa

• Vakituinen virkavastuussa oleva esittelijä (hyvinvointialueorganisaation työntekijä) ja toimintaa koordinoiva henkilö nimetään ryhmästä

• Vakituinen työsuhteessa oleva työryhmä 4+1 (hallintosihteeri + 4 valmistelijaa): lähtökohtaisesti hyvinvointialueen työntekijöitä, jotka voivat olla myös 

virkavapaalla kunnista. Henkilöitä, joilla HYTE-/yhdyspintaosaamista /-kokemusta

• Ehdotetaan asemoitumaan neuvottelukunnan alaisuuteen 

• Työryhmä kokoaa alaverkostostoista HYTE-/yhdyspintakohtaisen lisätuen valmisteluun, mikäli tarpeen (ei välttämättä aina tarpeellista)

Alueellinen HYTE-yhteistyöverkosto

H
a
ll
in

n
o

ll
in

e
n

 r
a
k
e

n
n

e

S
u

b
s
ta

n
s
s
i-

ra
k
e
n

n

e



• HYTE-työryhmä on valmistellut HYTE-/yhdyspintatoimintaa sekä HYTE- ja yhdyspintatyöskentelyä tukevaa rakennetta. Tämän 
valmistelun lopputulos on tässä esityksessä

• Samaan aikana koko hyvinvointialueen rakennetta on valmisteltu Yleishallinto- ja johtaminen työryhmän alatyöryhmässä

• On tärkeää ja tarkoituksenmukaista yhdistää ja yhdenmukaistaa eri ryhmissä ja eri tasoilla tehtävää valmistelutyötä

• Aiemmin HYTE-työryhmän valmistelemassa ehdotuksessa HYTE-toimielimeksi on kirjoitettu hyvinvointialueen, kuntien ja 
järjestöjen edustajista muodostuva työvaliokunta tai vastaavaa. Johtamisjärjestelmä ja -rakennevalmistelussa tälle 
yhdyspintatoimielimelle työnimeksi on tulossa neuvottelukunta, jossa on vastaavan kaltainen kokoonpano. Tässä esityksessä 
yhdyspintarakenteen toimielimen nimi on muutettu yhdenmukaistamisen hengessä neuvottelukunnan muotoon

• HYTE-työryhmän ehdotuksessa oleva yhdyspintavalmisteluryhmä voidaan tämän hetken tiedon mukaan pitää ennallaan ja se 
valmistelee tehtäviä edellä kuvatulle neuvottelukunnalle

• Neuvottelukunnan puheenjohtajuus on kunnilla (luottamushenkilöillä)

• Tämän lisäksi hyvinvointialueorganisaation luottamushenkilötoimielimiin on suunniteltu tulevan erillinen HYTE-valiokunta, joka 
on puhtaasti luottamushenkilötoimielin, ja jonka toimenkuvaan ja tehtäviin kuuluu HYTE-/yhdyspinta- ja 
kokonaisturvallisuusasiat

• Edellä kuvatun yhdyspintavalmisteluryhmän sekä HYTE-valiokunnan tehtävät tullaan eriyttämään (ne eivät tee päällekkäistä 
työtä)

• Johtopäätös: Tästä syystä voisi olla perusteltua eriyttää nykyinen HYTE-työryhmä yhdyspintatyöryhmäksi, joka 
valmistelee neuvottelukunnan sekä valmisteluryhmän toimenkuvaa ja rakennetta, sekä SOTE-HYTE-työryhmäksi, joka 
valmistelee HYTE-valiokunnan toimenkuvaa ja rakennetta

HYTE ja yhdyspintatyöskentelyn ehdotettu jatko kevään 

2022 osalta



• Sijoittuminen hyvinvointialueorganisaation alaisuuteen, mutta kulut jaetaan esim. hyvinvointialueorganisaatio työvalinehankinnat ja jokin kunta tilat

• Muoto ensisijaisesti neuvottelukunta (tärkeää saada vahva edustus ja riittävä painoarvo)

• Raportoi hyvinvointialueen hallitukselle

• Neuvottelukunta muodostuu kuntaedustajista (luottamushenkilöt ja virkamiehet), aluevaltuuston jäsenistä ja varajäsenistä, hyvinvointialueen edustajista (mm. 
palvelutuotannon johtoryhmästä) ja 3. sektorin edustajista

• Neuottelukunnan puheenjohtajuus on kunnilla (luottamushenkilöillä)

• Luottamushenkilöt valitaan kerran vaalikaudessa. Nimeäminen: Kunnanvaltuustot/ -hallitukset nimeävät omat edustajansa (luottamushenkilöitä ja virkamiehiä), 
aluevaltuusto/-hallitus nimeää luottamushenkilöt ja järjestöedustajat, sekä hyvinvointialue ja 3. sektori nimeävät omat edustajansa

• Jäseniä noin (15-)20: Kun kaikkien kuntien edustus mukana sekä sekä luottamushenkilöitä että virkamiehiä, jäsenmäärä nousee heti korkeaksi. 3. sektorilla 2-3 paikkaa.

• Kiertävä puheenjohtajuus, jonka ehdotetaan olevan asemassa 6 kk riittävän sitoutumisen ja toisaalta osaamisen kerryttämisen varmistamiseksi

• Neuvottelukunnan tehtävänä on muodostaa yhteinen yhdyspintaymmärrys, määritellä painopistealueet ja tukea toimijoiden välistä yhteistyötä, mutta ei tee 
päätöksiä kuntien puolesta tai hyvinvointialueen puolesta 

• Toimintaa ja valmistelua koordinoidaan valmisteluryhmän toimesta, joka asettuu neuvottelukunnan alaisuuteen

• Neuvottelukunta ei tee päällekkäistä työtä mahdollisen hyvinvointialueorganisaation HYTE-lautakunnan kanssa tai alueellisen HYTE-yhteistyöryhmän (verkosto) 
kanssa, mutta näiden toimijoiden toiminnot linkittyvät toki toisiinsa. Tämä yhdyspintarakenne ei ota kantaa hyvinvointialueorganisaation alaiseen HYTE-
lautakuntarakenteeseen

• Merkittävässä roolissa alueellisen HYTE-yhteistyön koordinoimisessa. Tärkein kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyöfoorumi. Rooli asemoitava suhteessa alueelliseen 
HYTE-yhteistyöverkostoon sekä hyvinvointialueorganisaation HYTE-lautakuntaan

• Hyvinvointialueorganisaatio (tai sen tukiorgaisaatio) vastaa yhdyspintatoimielimen työvälinehankinnoista

• Yhdyspintatoimielimen fyysinen sijainti lähtökohtaisesti jossain muualla kuin hyvinvointialueorganisaation tiloissa. Kokouspalkkioiden maksaja tulee määritellä

• Ehdotetaan aloittavan mahdollisimman pian, mikäli mahdollista

Neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tarkempi kuvaus



Valmisteluryhmän tarkempi kuvaus: 

Rakenne, kokoonpano ja tehtävät

• Sijoittuminen suoraan neuvottelukunnan alle

• Vakituinen virkavastuussa oleva esittelijä 

(hyvinvointialueorganisaation työntekijä) ja toimintaa 

koordinoiva henkilö nimetään ryhmästä

• Vakituinen työsuhteessa oleva työryhmä 4+1 

(hallintosihteeri + 4 valmistelijaa): lähtökohtaisesti 

hyvinvointialueen työntekijöitä, jotka voivat olla myös 

virkavapaalla kunnista. Henkilöitä, joilla HYTE-

/yhdyspintaosaamista /-kokemusta

• Ehdotetaan asemoitumaan neuvottelukunnan 

alaisuuteen 

• Työryhmä kokoaa alaverkostostoista HYTE-

/yhdyspintakohtaisen lisätuen valmisteluun, mikäli tarpeen 

(ei välttämättä aina tarpeellista)

Valmisteluryhmä

Rakenne ja kokoonpano

• Ensisijaisena tehtävänä päätettävien tai keskusteltavien alueellisten asioiden valmistelu 

tai valmistelutyön koordinointi (jos valmistelun toteuttaa alatyöryhmä) neuvottelukunnalle

• Valmisteltavat asiat koskevat niitä teemoja, jotka määritellään neuvottelukunnan tehtäväksi

• Ei valmistele teemoja, jotka ovat hyvinvointialueorganisaation alaisen HYTE-lautakunnan 

valmistelussa. Hyvinvointialueorganisaation sisälle ollaan suunnittelemassa HYTE-lautakuntaa. 

Tässä esitetty rakenne ei ota kantaa kyseisen HYTE-lautakunnan toimintaan tai rakenteisiin. 

Tehtävät jaetaan, jotta ne eivät ole päällekkäisiä, mutta niillä on yhteys toisiinsa

• Oleellisena tehtävänä järjestöyhteistyön tukeminen erityisesti kuntien ja järjestöjen välisessä 

yhteistyössä, mahdollisesti järjestöjen pienimuotoinen taloudellinen tukeminen sekä järjestöjen 

tuki rahoitushakemusten laatimisessa tarpeen mukaan (alkuvaiheessa painotus tässä) ja 

yhdessä sopien

• Järjestöyhteistyö vaatii selkeät jopa hyvinvointialueen hallitustasolla määritellyt 

pelisäännöt ja sopimista sekä kansallisia linjauksia, lisäksi resursointi selvitettävä

• Koordinoi järjestöneuvottelukuntaa (ehdotus)

• Tehtävänä todennäköisesti alueellisten hyvinvointikertomusten ja -suunnitelmien laatiminen / 

laatimisen koordinointi (mikäli tätä ei aseteta jollekin muulle taholle)

• Tehtävänä mahdollisesti muun yhteisen HYTE-/yhdyspintatiedon koonti maakunnan alueella

Tehtävät



Alueellinen HYTE-yhteistyöverkosto
• Verkostomainen alueellinen HYTE-yhteistyöryhmä on edelleen tarpeellinen. Tällaisella ryhmällä on laaja alueellinen poikkisektoraalinen monitoimijainen 

näkökulma

• Ryhmään kuuluu mm. edustajat hyvinvointialueorganisaatiosta, kunnista, maakunnasta, Kelasta, TE-keskuksesta, valtion paikallisista organisaatioista, 

korkeakouluista ja oppilaitoksista, paikallisista uskonnollisista yhteisöistä, kansalaistoiminnasta, alueen järjestöistä ja yrityksistä

• Ryhmä on osa alueen muita verkostomaisia ryhmittymiä, jotka tuovat substanssinäkökulmaa hallinnolliseen rakenteeseen, mutta se on kuvattu tässä erikseen laajan 

HYTE-näkökulmansa vuoksi. Monet muut verkostot ryhmittyvät tietyn spesifimmän yhdyspinnan ympärille

Yhdyspintakohtaiset tai yhdyspinnat ylittävät monitoimijaiset verkostot ja työryhmät
• Lukuisat verkostot ja työryhmät, jotka on muodostettu poikkisektoraalisesti ja monitoimijaisesti yksittäisen tai useamman yhdyspinnan ympärille

• Voivat kattaa mm. seuraavia yhdyspintoja:

Substanssirakenteen tarkempi kuvaus

Arjen turvallisuuden edistäminen
• Keskeisten toimijoiden koordinointi sekä yhteisistä 

painopisteialueista sopiminen

• Turvallisuussuunnitteluun osallistuminen

• Alueellinen vastuu koordinaatiossa määritettävä

Ehkäisevä työ
• Alueellinen vastuu koordinaatiossa määritettävä

Osallisuuden edistäminen
• Alueellinen koordinointivastuu ehdotettu 

(yhdyspinta)neuvottelukunnalle
Ikäihmisten toimintakyvyn tuki 
• Alueellinen vastuu koordinaatiossa määritettävä

Lapsiperheiden hyvinvoinnin tuki

• Alueellinen vastuu koordinaatiossa määritettävä

Elintapaneuvonta ja toimintakyvyn edistäminen

• Alueellinen vastuu koordinaatiossa määritettävä

Sote-palveluiden saavutettavuus

• Alueellinen vastuu koordinaatiossa määritettävä

Palveluverkon yhteys kaavoitukseen, maankäyttöön 

ja asumiseen

• Joustavan ja sosiaalisen asumisen koordinointi 

kuntien, hyvinvointialueen, 3. sektorin ja yritysten 

kesken (tukien hakeminen, kehittämistehtävien 

koordinointi)

• Alueellinen koordinointivastuu ehdotettu 

(yhdyspinta)neuvottelukunnalle

Työllisyyden edistäminen

• Alueellinen koordinointivastuu ehdotettu 

(yhdyspinta)neuvottelukunnalle

Kotouttaminen

• Erityisesti maahanmuuttoon ja työllisyyteen liittyvät 

näkökulmat

• Alueellinen koordinointivastuu ehdotettu 

(yhdyspinta)neuvottelukunnalle

HYTE yleisesti
• Alueellinen koordinointivastuu ehdotettu 

(yhdyspinta)valmisteluryhmälle

• Maakunnallisten suunnitelmien ja 

hyvinvointikertomusten laatiminen / laatimisen 

koordinointi

Yhdyspintakohtainen poikkisektoraalinen koordinointivastuu on määriteltävä ainakin (yhdyspinta)valmisteluryhmän, alueellisen HYTE-

yhteistyöverkoston sekä mahdollisen tulevan hyvinvointialueen sisäisen HYTE-lautakunnan kesken.



Koonti Päijät-Hämeen 

yhdyspinnoilla toimivista 

verkostoista

10.12.2021

Tämä verkostokartoitus luo pohjaa substanssinäkökulmalle tulevan hyvinvointialueen 

yhdyspintarakennetta varten. Verkostokartoitukseen on pyritty keräämään kaikki alueella 

toimivat pääasiallisesti monitoimijaiset ja poikkisektoraaliset verkostot ja työryhmät. 

Verkostot voivat olla eri kokoisia ja –tasoisia. 

Materiaalia kannattaa hyödyntää siltä osin, kun pohditaan tarvetta uusien verkostojen 

luomiselle, mieluummin siis hyödynnetään olemassa olevia. Myös verkostojen yhdistäminen 

tai osan lopettaminen voi tulla kyseeseen. Materiaalia kannattaa päivittää siltä osin, mikäli 

verkostojen olemassa olo ei ole ajan tasalla.



Koonti Päijät-Hämeen yhdyspinnoilla toimivista verkostoista (luonnos)

Arjen turvallisuuden 

edistäminen

• Asiakas- ja potilas-

turvallisuus-yhdys-

henkilö –verkosto

• Asiakas- ja 

potilasturvallisuusyhd

yshenkilö-verkosto

• Kunnalliset 

liikenneturvallisuustyö

ryhmät

Ehkäisevä työ
• Kuntien ja kaupunkien ehkäisevän työn verkostot

• Ehkäisevän työn seutukoordinaatioryhmä

• Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn 

asiantuntijaryhmä

• Pelihaittojen ehkäisyn asiantuntijaryhmä

• Kuuluuko asiakkaan ääni? -foorumi

• Huumetyön verkosto

• Mielen hyvinvoinnintoimijoiden verkosto & 

Päihdetoimijoiden verkosto eli ehkäisevän 

mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijaryhmä

Osallisuuden edistäminen
• Alueellinen vanhus- ja vammaisneuvosto

• Alueellinen nuorisovaltuusto

• Alueellinen järjestöneuvottelukunta

• Kumppanuusverkosto

• Päijät-Hämeen Yhdistysfoorumi

• Yhdistysten lapsiperhetoimijat verkosto

• Kylien yhdistysten verkosto

• Vammaisjärjestöjen verkosto

• Kokemusasiantuntijaverkosto

• Kokemustoimintaverkosto

• Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan verkosto

Ikäihmisten toimintakyvyn tuki 
• Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö

• Ikäihmisten parissa toimivien verkosto

• Maakunnallinen muistihoitajien verkosto

• Ikäihmisten palveluohjauksen verkosto

Lapsiperheiden hyvinvoinnin tuki

• Kuntien ja kaupunkien LAPE-ryhmät, maakunnallinen LAPE-

yhteistyöryhmä

• Eroauttajien verkosto

• Parisuhdetoimijoiden verkosto

• Kohtaamispaikkatoimijoiden verkosto

• Vauvaverkko

• Lasten kulttuuriverkosto, kulttuuripalvelujen seudullinen yhteistoiminta

• Sivistystoimen seudullinen kehittämisverkosto

• Varhaiskasvatuksen kehittämisryhmä

• Oppilas- ja opiskelijahuollon ja oppimisen tuen kehittämisryhmä

• Opetussuunnitelmauudistuksen toteuttamiseen ja seurantaan perustettu 

ryhmä

• Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan kehittämisryhmä

• Arvioinnin kehittämisryhmä

• Toisen asteen koulutuksen kehittämisryhmä

• Kirjasto- ja tietopalveluiden kehittämisryhmä

Elintapaneuvonta ja toimintakyvyn edistäminen

• Ravitsemusterveyden edistämisen työryhmä

• Varhaiskasvatuksen ruokakasvatusverkostot

• Maistuva koulu Päijät-Häme –verkosto

• Ikääntyneiden vajaaravitsemustyöryhmä

• Syödään yhdessä -verkosto

• Seudullinen kuntien liikuntatoimesta vastaava verkosto

• Seudullinen liikuntaneuvojien verkosto

• HYTE-koordinaattoriverkosto

• Liikkuva varhaiskasvatus verkostot

• Lasten hyvinvoinnin koordinaattorit

• Liikkuva koulu ja opiskelu verkostot

• Päijät-Hämeen liikuntaseurat

• Liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kehittämisryhmä
• Vammaisjärjestöjen verkosto

• Päihdetoimijoiden verkosto

Sote-palveluiden saavutettavuus

• Digituen verkosto

• Potilasjärjestöjen OLKA-

toiminta

• Sosiaaliasiamiesten aamukahvit

• Kylien yhdistysten verkosto

• Päijät-Hämeen 

vapaaehtoistoiminnan verkosto

• Heinolan Sosiaali- ja 

Terveyskontakti (SoTeKo)

Palveluverkon yhteys kaavoitukseen, maankäyttöön ja asumiseen

• Päijät-Hämeen maakunnan liikennejärjestelmäryhmä

• Ekologinen verkosto

• Kuntajohtajien työvaliokunta

• Kuntien sosiaalisen asumisen yhtiöiden hallintuksen puheenjohtajat & 

toimitusjohtajat

• Lahden, ARA:n ja muiden yleishyödyllisten vuokranantajien verkosto

Työllisyyden edistäminen

• Työkykykoordinaattori-verkosto

• Lahti, Asikkala, Hollola, Kärkölä ja Orimattila

• Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP-johtoryhmä)

• PHLU ja Päijät-Hämeen yhdistykset

• Hanketyöntekijöiden verkosto

• Työllisyystoimijoiden verkosto

• Työ- ja elinkeinopalvelujen & Soten yhteistyöryhmä

Kotouttaminen

• Kuntien yhteinen koordinaatioryhmä

• Kotoutumisen edistämisen verkosto (ELY, Lahti, P-H 

liitto)

• Maahanmuutto-ohjelman seuranta/ valmisteluryhmä

• ELY:n seudullinen maahanmuuttotyöryhmä

• Lahden sivistystoimen ja PHHYKY:n 

maahanmuuttotyön yhteistyö

• Street-ryhmä: Radikalismin ja väkivaltaisen 

ekstremismin ennaltaehkäisy

• Moku-tiimi: Monikulttuuriset lapset ja nuoret 

varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

• Maahanmuuttajakoulutustyöryhmä (Päijät-Hämeen 

maahanmuuttokoulutus)

HYTE yleisesti

• HYTE-koordinaattoriverkosto

• Hyvinvointikertomusta ja –suunnitelmaa valmisteleva 

työryhmä

• Muutosohjelma 2.1 työryhmä

• HYTE-valmistelutyöryhmä

Kulttuurihyvinvointi

• Kulttuurihyvinvoinnilla ei ole alueellista toimivaa poikkitaiteellista /  

kulttuurista järjestäytymistä tai vakioitua poikkitaiteellista verkostoa. 

Merkittävoin rooli Kauno Ry:llä



Tarkempi yhdyspinnan 

taso

Ohjelma johon liittyy Verkostot Päijät-Hämeen 

alueella

Koordinaatiovastuu/ 

vastuuhenkilö

Asiakas- ja potilasturvallisuuden 

edistäminen

Asiakas- ja 

potilasturvallisuusyhdyshenkilö-

verkosto

PHHYKY

Turvallisuussuunnittelu Päijät-Hämeen sopimuspalokunnat 

Kunnalliset 

liikenneturvallisuustyöryhmät

Arjen turvallisuuden edistäminen

YHDYSPINTA:

Havainto: Täältä puuttuu selkeästi 

nykyisellään verkostomainen toimintatapa, 

esim. kotitapaturmien ehkäisy ei kuulu oikein 

kenenkään vastuulle.



Tarkempi yhdyspinnan 

taso

Ohjelma johon liittyy Verkostot Päijät-Hämeen 

alueella

Koordinaatiovastuu/ 

vastuuhenkilö

Ehkäisevä päihdetyö, edistävä 

mielenterveystyö, pelihaittojen sekä 

perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy

Päijät-Hämeen ehkäisevän työn 

toimintasuunnitelma 2021-2025 

(alueellinen, hyväksytään 13.12.2021)

Ehkäisevän työn seutukoordinaatioryhmä 

(alueellinen)

Kuntien ja kaupunkien ehkäisevän 

työn verkostot

Pelihaittojen ehkäisyn asiantuntiverkosto

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn verkosto

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso 

/ PHHYKY

Kuntien ehkäisevän työn 

koordinaattorit

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso 

/ PHHYKY

Lahden ensi- ja turvakoti ry

Mielenterveys- ja päihdetyö Kuuluuko asiakkaan ääni? –foorumi 

(alueellinen)

PHHYKY:n ja kuntien työntekijöiden, Päijät-

Hämeen alueella toimivien yhdistyksien mm.: 

Mente Palvelut, Miete ry, Eskot ry Lahden 

Klubitalo, Omaiset Finfam, Mielenterveysseura 

SOS yhteinen foorumi.

Huumetyön verkosto

Mielen hyvinvoinnintoimijoiden verkosto & 

Päihdetoimijoiden verkosto

Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen 

säätiö sr / Mente

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso 

/ PHHYKY

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Ehkäisevä työ

YHDYSPINTA:
Havainto: Alueellinen suunnitelma on pian 

tulossa hyväksyntään

Havainto: Koko alueen kattava verkosto on 

olemassa



Tarkempi yhdyspinnan 

taso

Ohjelma 

johon liittyy

Verkostot Päijät-Hämeen alueella Koordinaatiovastuu/ 

vastuuhenkilö

Vaikuttamistoiminta Alueellinen vanhus- ja vammaisneuvosto

Alueellinen nuorisovaltuusto

Alueellinen järjestöneuvottelukunta (ehdotus 

yhdyspintarakenteen alle)

PHHYKY, perhe- ja sosiaalipalvelut, 

ikääntyneet ja kuntoutus

Yhdessä tekemisen ja verkostoitumisen 

edistäminen

Kumppanuusverkosto (toiminnan jatko auki 11/21)

Yhdistysfoorumi

Yhdistysten lapsiperhetoimijat verkosto

Kylien yhdistysten verkosto

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry

Yhteisvastuullinen (yhdistysten välinen 

verkosto)

Päijät-Hämeen Kylät & Päijänne-Leader ry

Vammaisjärjestöjen yhteistyö Vammaisjärjestöjen verkosto LINK Lahden järjestökeskus ry

Kokemustoiminnan ohjausryhmä Kokemusasiantuntijaverkosto

Kokemustoimintaverkosto

ESKOT ry

Finfami ry

Vapaaehtoistoiminnan yhteisfoorumi Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan verkosto Lahden Lähimmäispalvelu ry

Osallisuuden edistäminen

YHDYSPINTA:

Havainto: Yhdyspintaneuvottelukunnan on 

ehdotettu koordinoivan tätä yhdyspintaa



Tarkempi yhdyspinnan 

taso

Ohjelma johon liittyy Verkostot Päijät-Hämeen 

alueella

Koordinaatiovastuu/ 

vastuuhenkilö

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn 

tukeminen

Suunnitelma ikääntyneen väestön 

tukemiseksi (alueellinen)

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö 

(tarkennettava myöhemmin)

Ikäihmisten parissa toimivien 

verkosto (tarkennettava myöhemmin)

Maakunnallinen muistihoitajien 

verkosto

Yhteisvastuullinen (yhdistysten välinen 

verkosto)

Päijät-Hämeen Muistiyhdistys, 

Neurologian poliklinikka ja Geriatrian 

keskus

Suunnitelma ikääntyneen väestön 

tukemiseksi

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 

tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista

PHHYKY

Ikäihmisten palveluohjaus Ikäihmisten palveluohjauksen 

verkosto

PHHYKY

Ikäihmisten toimintakyvyn tuki

YHDYSPINTA:



Tarkempi 

yhdyspinnan taso

Ohjelma johon liittyy Verkostot Päijät-Hämeen alueella Koordinaatiovastuu/ 

vastuuhenkilö
Lasten, nuorten ja perheiden 

hyvinvoinnin edistäminen ja 

kehittäminen (sisältäen 

perhekeskustoimintamallin 

kehittämisen)

Maakunnallinen lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelma (alueellinen)

Kuntien ja kaupunkien LAPE-ryhmät, maakunnallinen LAPE-

yhteistyöryhmä

Eroauttajien verkosto Lahden Ensi- ja turvakoti

Parisuhdetoimijoiden tukeminen Parisuhdetoimijoiden verkosto Yhteisvastuullinen (yhdistysten välinen 

verkosto)

Kohtaamispaikkatoimijoiden 

tukeminen

Kohtaamispaikkatoimijoiden verkosto PHHYKY

Vauvaperhetoimijoiden verkosto Vauvaverkko Yhteisvastuullinen (yhdistysten välinen 

verkosto)

Lasten kulttuuri Lasten kulttuuriverkosto, kulttuuripalvelujen seudullinen 

yhteistoiminta

Lahden kaupungin kulttuuripalvelut

Sivistystyö Sivistystoimen seudullinen kehittämisverkosto

Varhaiskasvatuksen kehittämisryhmä

Oppilas- ja opiskelijahuollon ja oppimisen tuen kehittämisryhmä

Opetussuunnitelmauudistuksen toteuttamiseen ja seurantaan 

perustettu ryhmä

Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan kehittämisryhmä

Arvioinnin kehittämisryhmä

Toisen asteen koulutuksen kehittämisryhmä

Kirjasto- ja tietopalveluiden kehittämisryhmä

Päijät-Hämeen kuntien johtavista  

sivistystoimen viranhaltijoista koostuva 

ohjausryhmä

Lapsiperheiden hyvinvoinnin tuki

YHDYSPINTA:
Havainto: Koko alueen kattava verkosto on 

olemassa



Tarkempi yhdyspinnan taso Ohjelma johon liittyy Verkostot Päijät-Hämeen alueella Koordinaatiovastuu/ vastuuhenkilö

Ravitsemusterveyden 

edistäminen

Päijät-Hämeen ravitsemusterveyden 

edistämisen suunnitelma 2021-2025 

(alueellinen)

Ravitsemusterveyden edistämisen työryhmä

Varhaiskasvatuksen ruokakasvatusverkostot

Maistuva koulu Päijät-Häme –verkosto

Ikääntyneiden vajaaravitsemustyöryhmä

Syödään yhdessä -verkosto

PHHYKY

Terveysliikunta/liikunta Päijät-Hämeen liikunnan, elämysten 

ja hyvinvoinnin tiekartta 2020-2030 

(liiton vastuulla)

Seudullinen kuntien liikuntatoimesta vastaava 

verkosto

Seudullinen liikuntaneuvojien verkosto

HYTE-koordinaattoriverkosto

PHLU

PHLU / PHHYKY

PHHYKY

Liikkuminen läpi elämän Valtakunnalliset Liikkuva ohjelma 

kokonaisuudet (kansallinen)

Liikkuva varhaiskasvatus verkostot

Lasten hyvinvoinnin koordinaattorit

Liikkuva koulu ja opiskelu verkostot

PHLU

PHLU

Liikuntatoimijoiden yhteistyö Päijät-Hämeen liikuntaseurat

Liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kehittämisryhmä

PHLU

Vammaisjärjestöjen yhteistyö Vammaisjärjestöjen verkosto LINK Lahden järjestökeskus ry

Päihdetoimijoiden yhteistyö Päihdetoimijoiden verkosto Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Elintapaneuvonta ja toimintakyvyn edistäminen

YHDYSPINTA:



Tarkempi yhdyspinnan 

taso

Ohjelma johon liittyy Verkostot Päijät-Hämeen 

alueella

Koordinaatiovastuu/ 

vastuuhenkilö

Sähköisen asioinnin, palveluiden ja 

laitteiden käytön tukeminen

”Digituki”, Digi- ja väestötietoviraston 

hanke. (Hanke päättynyt, mutta 

tavoitteena verkoston jatkuvuus).

Digituen verkosto

Potilaiden sairauteen sopeutumisen 

tuki, vapaaehtoistoimintaa sekä 

teemapäiviä.

Hankerahoitus Potilasjärjestöjen OLKA-toiminta LINK Lahden järjestökeskus ry

Sosiaalialan työntekijöiden foorumi Sosiaaliasiamiesten aamukahvit PHHYKY

Alueellinen yhteistyö Kylien yhdistysten verkosto

Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan 

verkosto

Heinolan Sosiaali- ja Terveyskontakti 

(SoTeKo)

Päijät-Hämeen Kylät & Päijänne-Leader

ry

Sote-palveluiden saavutettavuus

YHDYSPINTA:
Havainto: Pitäisikö 

yhdyspintaneuvottelukunnan koordinoida tätä 

yhdyspintaa?



Tarkempi yhdyspinnan 

taso

Ohjelma johon liittyy Verkostot Päijät-Hämeen 

alueella

Koordinaatiovastuu/ 

vastuuhenkilö

Fyysisen saavutettavuuden 

parantaminen

Päijät-Hämeen liikennejärjestämis-

suunnitelma (alueellinen)

Päijät-Hämeen maakunnan 

liikennejärjestelmäryhmä

Päijät-Hämeen liitto

Alueellinen maankäyttö ja kaavoitus Ekologinen verkosto

Kuntajohtajien työvaliokunta

Alueellinen yhteistyö Kuntien sosiaalisen asumisen 

yhtiöiden hallituksen puheenjohtajat 

& toimitusjohtajat

Lahden, ARA:n ja muiden 

yleishyödyllisten vuokranantajien 

verkosto

Lisätään koordinoiva taho myöhemmin

Lisätään koordinoiva taho myöhemmin

Palveluverkon yhteys kaavoitukseen, maankäyttöön ja asumiseen

YHDYSPINTA:

Havainto: Yhdyspintaneuvottelukunnan on 

ehdotettu koordinoivan tätä yhdyspintaa



Tarkempi yhdyspinnan 

taso

Ohjelma johon liittyy Verkostot Päijät-Hämeen 

alueella

Koordinaatiovastuu/ 

vastuuhenkilö

Osatyökykyisten työkyky käyttöön Pähee 2.0 (hanke, osana Tuetusti 

Työhön ja Osallisuuteen -hanketta)

Työkykykoordinaattori-verkosto Sosiaalialan osaamiskeskus Verso

Työllistymisen edistäminen Työllisyyden kuntakokeilu (Työ- ja 

elinkeinoministeriön kokeilu)

Työllisty hyvässä seurassa (alueellinen)

Lahti, Asikkala, Hollola, Kärkölä ja 

Orimattila

Työllistymistä edistävä monialainen 

yhteispalvelu (TYP-johtoryhmä)

PHLU ja Päijät-Hämeen yhdistykset

Lahden kaupunki

Hanketyöntekijöiden tukeminen Hanketyöntekijöiden verkosto Yhteisvastuullinen (yhdistysten välinen 

verkosto)

Työllisyystoimijoiden yhteistyö Työllisyystoimijoiden verkosto

Työ- ja elinkeinopalvelujen & Soten 

yhteistyöryhmä

Dila

PHHYKY

Työllisyyden edistäminen

YHDYSPINTA:

Havainto: Yhdyspintaneuvottelukunnan on 

ehdotettu koordinoivan tätä yhdyspintaa



Tarkempi yhdyspinnan taso Ohjelma johon liittyy Verkostot Päijät-Hämeen alueella Koordinaatiovastuu/ vastuuhenkilö

Maahanmuuttajien kotoutumisen 

edistäminen

Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittinen 

ohjelma (alueellinen)

Kuntien yhteinen koordinaatioryhmä

Kotoutumisen edistämisen verkosto (ELY, 

Lahti, P-H liitto)

Maahanmuutto-ohjelman seuranta/ 

valmisteluryhmä

ELY:n seudullinen maahanmuuttotyöryhmä

Lahden sivistystoimen ja PHHYKY:n 

maahanmuuttotyön yhteistyö

Street-ryhmä: Radikalismin ja väkivaltaisen 

ekstremismin ennaltaehkäisy

Moku-tiimi: Monikulttuuriset lapset ja nuoret 

varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Maahanmuuttajakoulutustyöryhmä (Päijät-

Hämeen maahanmuuttokoulutus)

Päijät-Hämeen liitto

ELY

Poliisi

Lahden kaupungoin sivistystoimi

Alipi / Lahden kaupunki

Turvapaikanhakija- ja 

maahanmuuttajaperheiden tuki

Maakunnallinen yhteistyöryhmä

ALIPI (alueellinen maakunnan 

neuvontapalvelu)

Uskonnollisten ryhmittymien omat 

uskonnolliset yhteisöt

Osaamiskeskus Verso

Lahden kaupunki

Kotouttaminen

YHDYSPINTA: Havainto: Yhdyspintaneuvottelukunnan on 

ehdotettu koordinoivan tätä yhdyspintaa



Tarkempi yhdyspinnan 

taso

Ohjelma johon liittyy Verkostot Päijät-Hämeen 

alueella

Koordinaatiovastuu/ 

vastuuhenkilö

HYTE-työn edistäminen HYTE-koordinaattoriverkosto

Hyvinvointikertomusta ja –

suunnitelmaa valmisteleva työryhmä

Muutosohjelma 2.1 työryhmä

HYTE-valmistelutyöryhmä

PHHYKY

Päijät-Hämeen maakuntaliitto (Saila 

Juntunen)

PHHYKY (Risto Kuronen)

Monitoimijainen (pj. Rinna Ikola-

Norrbacka)

HYTE yleisesti

YHDYSPINTA:

Havainto: Monitoimijainen poikkisektoraalinen 

alueellinen HYTE-yhteistyöverkosto puuttuu, 

ehdotettu tulevaan rakenteeseen



Tarkempi yhdyspinnan 

taso

Ohjelma johon liittyy Verkostot Päijät-Hämeen 

alueella

Koordinaatiovastuu/ 

vastuuhenkilö

Kulttuurihyvinvointi Kulttuurihyvinvoinnilla ei ole alueellista 

toimivaa poikkitaiteellista /  kulttuurista 

järjestäytymistä tai vakioitua 

poikkitaiteellista verkostoa.

Vahvin rooli kulttuurihyvinvoinnin ja 

lakisääteisen taiteen 

saavutettavuuden ja saatavuuden 

edistämisessä vapaan kentän osalta 

Hyvinvointialueella on ollut Kauno 

ry:llä.  

Kulttuurihyvinvointi

YHDYSPINTA:


