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Onko 

strategialuonnoksen 

visio selkeä, 

ymmärrettävä ja 

omaksuttava? 

Miten sitä pitäisi 

tarkentaa tai kirkastaa?

Visio:

Elinvoimaisen Päijät-

Hämeen hyvinvointialue 

rakentaa hyvinvointia ja 

turvallisuutta vahvana 

edelläkävijänä.



1. Onko strategialuonnoksen visio selkeä, ymmärrettävä ja omaksuttava? 

Miten sitä pitäisi tarkentaa tai kirkastaa?

Puhutteleeko riittävästi asiakas- ja 

henkilöstönäkökulmasta?
Vision sanoituksesta yksinkertaisempi 

Edelläkävijyyden tavoittelun 

merkittävyys jakaa mielipiteitä

• ”Kenelle hyvinvointia ja turvallisuutta 

rakennetaan?”

• ”Voisi näkyä asiakas/potilas/kansalais

näkökulma”

• ”Asiakas keskiöön”, nyt ”ei puhuttele 

henkilöstöä eikä asiakkaita”

• ”Päättäjille ja asiantuntijoille visio on 

selkeä ja erinomainen”

• Mahdollisuus kansankielistää niin että on 

kaikille ymmärrettävä?

• Osin toiveena lisää konkretiaa ja 

yksinkertaisuutta

• Lauserakenteen yksinkertaistaminen ja 

yksittäisten sanojen kehitysehdotukset

• ”Liian pitkä lause. Hieman liian isosti 

sanottu, ymmärtääkö maallikko?”

• Onko edelläkävijyys visiotason 

strateginen tavoite, aukeneeko se 

asukkaille? 

• ” Tarviiko edelläkävijyyttä korostaa, vai 

pitäisikö olla itsestäänselvyys?”

• Toisaalta monessa kehitysehdotuksessa 

edelläkävijyys on teemana mukana

Koonti



1. Onko strategialuonnoksen visio selkeä, ymmärrettävä ja omaksuttava? 

Miten sitä pitäisi tarkentaa tai kirkastaa?

• Kaipaa selkeyttä, liian puiseva -> tiivistys!

• Vision tekstiä tulisi selkeyttää enemmän 

”kansankielelle”

• Vahvana  -> mitä tarkoittaa -> olisiko kuvaavampaa

• Hyvinvoiva Päijät-Häme

• Edelläkävijyys arvona!

• Edelläkävijyys on tärkeä viesti, mutta onko se 

strategian tavoite?

• Asiakas keskiöön

• Huumoria mukaan esimerkkejä elävästä elämästä

• Selkeä

• Jättää konkretian epäselväksi

• Liian pitkä lause. Hieman liian isosti sanottu, 

ymmärtääkö maallikko?

• Itsestäänselvyyksiä liikaa. Voiko joku alue visioida 

muuta?

• PH hyv.vointialue on vahva edelläkävijä 

hyvinvoinnin, turvallisuuden ja elinvoiman 

rakentamisessa

• Onko rakentaa oikea sana?

• Elinvoimainen Päijät-Häme-sote rakentaa 

hyvinvointia ja turvallisuutta edelläkävijänä

• Ei puhuttele henkilöstöä eikä asiakkaita -> 

rakennamme elinvoimaa, hyvinvointia ja 

turvallisuutta

• Päättäjille ja asiantuntijoille visio on selkeä ja 

erinomainen. Asukkaille edelläkävijyys ei ehkä 

aukea.

• ”vanhasta” kopioita ”sanahelinää” liia pitkä

• Asiakkaille tulee tarjota hyvin selkeä, suomenkielellä 

tiivistetty versio

• Hoida sairaat

• Visio: ylätason iskulause käy noinkin. Runsaalla 

viilaamisella tulee liian pitkä.

• ”Rakentaa”? Mikä kuvaavampi sana? Tuottaa tms? 

• ”Vahva”? Mikä kuvaavampaa? Vaikuttava? tms

• Tarviiko edelläkävijyyttä korostaa, vai pitäisikö olla 

itsestäänselvyys?

• MISSIO: luotettava, oikea-aikaisesti

• Pelkistetään edelleen ”kansankielelle”

• Missiossa voisi näkyä asiakas/potilas/kansalais

näkökulma, ei organisaatio

• …edelläkävijänä ja kustannustehokkaasti!

• Liian hienoo, selkeä sanoma parasta palvelua 

ihmisille

• ”Rakentaa elinvoimainen hyvinvointialue” –

yksinkertainen riittäisi

• Yhdessä tehty

• Vahva edelläkäviäjä pois

• Kenelle hyvinvointia ja turvallisuutta rakennetaan?

Muistilapuilla jätetyt kommentit



Ilmeneekö 

Päijät-Hämeen 

hyvinvointialueen 

identiteetti näistä 

arvoista?

Ohjaisivatko nämä arvot 

strategiaa ja toimintaa 

oikeaan suuntaan?

Arvot:

rohkeus 

välittäminen

oikeudenmukaisuus



2. Ilmeneekö Päijät-Hämeen hyvinvointialueen identiteetti näistä arvoista?

Ohjaisivatko nämä arvot strategiaa ja toimintaa oikeaan suuntaan?

Paljon uusia ehdotuksia arvoiksi Oikeudenmukaisuus jakaa 

mielipiteitä

Huolen aiheena arvojen 

jalkautuminen toimintaan

• Moni ehdottaa lisättäväksi arvoksi 

luottamusta

• Muita ehdotettuja arvoja ovat mm. työn 

ilo, välittäminen, tehokkuus, inhimillisyys, 

saavutettavuus, vastuunkanto, yhteistyö, 

oikea-aikaisuus, kuunteleminen, 

erilaisuus sekä tieto.

• Toisaalta näkemys on, että 

arvoja ei saisi olla liian monta, sillä 

muuten niiden merkitys vähenee

• Toisaalta arvo oikeudenmukaisuus

koetaan itsestään selväksi ja heikosti 

käytäntöön siirtyväksi

• Toisaalta se koetaan tärkeäksi.

• Tälle arvolle ehdotetaan myös 

tarkennettuja sanamuotoja ja ehdotuksia 

ovat esimerkiksi tasapuolisuus ja

yhdenvertaisuus.

• Arvot koetaan pääosin hyviksi

• Huolena arvojen jalkautus ja siirtyminen 

käytäntöön

• Arvojen todetaan vaativan paljon 

työstämistä, sillä muuten ne jäävät vain 

sanojen tasolle

• Myös realiteetit huolestuttavat: onko 

esimerkiksi henkilökunnalla aikaa välittää 

oikeasti? 

Koonti



2. Ilmeneekö Päijät-Hämeen hyvinvointialueen identiteetti näistä arvoista?

Ohjaisivatko nämä arvot strategiaa ja toimintaa oikeaan suuntaan?

• Miten nämä arvot näkyvät henkilöstön johtamisena?

• Kuvaisiko sana tasapuolisuus paremmin kuin 

oikeudenmukaisuus arvoja?

• Työn ilo

• Luottamus

• Luottamus

• Arvot ovat klisée niin kauan kunnes ne todentuvat!

• Oikeudenmukaisuus on tärkeä – mutta?? Merkitys?

• Työn ilo

• Arvot ok

• Välittäminen

• Arvot hyvät etenkin välittäminen! Arvoja tulee olla 

pieni määrä max 4 kpl

• Välittämine, oik.mak., rohkeus

• Tehokkuus

• Arvot % yhteisöllisyyden merkitys

• Luottamus

• Inhimillisyys

• Rohkeus (kykynluonti)

• Onko sana rohkeus liikaa juuri tämänhetkiseen 

tilanteeseen linkittyvä?

• Oikeudenmukaisuus

• Hienoja arvoja tulevaisuuteen! Jalkautus??

• Luottamus

• Kaikkien alueiden on oltava oikeudenmukaisia ja 

välittäviä? -> eivät ohjaa päätöksentekoa

• Saavutettavuus 

• Eikö oikeudenmukaisuus pitäisi olla 

itsestäänselvyys? Ei korostettava arvo.

• Vastuunkanto

• Oikeudenmukaisuuden sijaan yhdenvertaisuus

• Onko aikaa henkilökunnalla aitoon välittämiseen?

• Yhteistyö

• Oikea-aikaisuus

• Kuunteleminen

• Luottamus. Oikea-aikaisuus

• Tutkimukseen perustuva ajantasalla oleva hoito

• Alueellinen oikeudenmukaisuus ei aina toteudu. 

Panostettava enemmän

• En laittaisi rohkeutta ykköseksi, 1. välittäminen

• Inhimillisyys

• Luottamus

• Rohkeus välittäminen ja oikeudenmukaisuus vaatii 

työstämistä toteutuakseen

• Luottamuksen rakentaminen

• Toisiin luottaminen – erilaisuudesta voimaa

Muistilapuilla jätetyt kommentit



Mitkä ovat sellaisia 

koko Päijät-Hämettä 

koskevia uudistuksia ja 

kehityksiä, joihin pitäisi 

panostaa 

tulevaisuudessa?

Tärkeää:

Hyvinvointialueen 

luottamushenkilöiden ja 

virkajohdon on ajateltava 

strategisia valintoja ja 

toimintaa koko alueen 

näkökulmasta.



3. Mitkä ovat sellaisia koko Päijät-Hämettä koskevia uudistuksia ja kehityksiä, joihin pitäisi panostaa tulevaisuudessa?

Yhteistyö Asiakasnäkökulma Kaikkien asukkaiden alue

• Eri toimijoiden välinen yhteistyö tärkeä

• Aitoa yhteistyötä julkisen ja yksityisen puolen 

sekä kolmannen sektorin välillä, 

”monituottajuus”

• Yhteistyön toivotaan olevan mahdollisimman 

avointa

• Asiakaspalauteen kerääminen ja 

huomioiminen

• Asiakaskokemus

• ”10% väestöstä käyttää eniten palvelua -> 

mietittävä heidät”

• Koko hyvinvointialueen huomioonottaminen 

tärkeää, ”koko hyvinvointialue, ei yksittäinen 

kunta”

• Eri asukasryhmien huomioonottaminen 

huolestuttaa: saavathan kaikki tasapuolisesti 

palvelua ja hoitoa eri tarpeet huomioiden

Henkilöstö ja johtaminen Lapset ja nuoret Ennaltaehkäisy

• Henkilöstön työkyvystä, hyvinvoinnista ja 

riittävyydestä ollaan huolissaan

• Tärkeäksi koetaan työntekijöiden 

sitouttaminen, kuuleminen, osaamisen 

paras mahdollinen hyödyntäminen sekä 

koulutukseen panostaminen

• Lisäksi tulisi tavoitella asiantuntijuuden ja 

tiedolla johtamisen periaatteita ja 

toisaalta välttää hierarkkista johtamista

• Lasten ja nuorten hyvinvointi koetaan 

tärkeäksi

• Ehdotettuja kehityskohteita ovat 

esimerkiksi Nepsy-lasten palvelut sekä 

Kouvolan malli (psykiatrinen 

sairaanhoitaja kouluihin).

• Ennaltaehkäisy koetaan tärkeäksi, ja 

siihen tulisi panostaa hyvinvoinnin 

kaikilla tasoilla

Koonti



3. Mitkä ovat sellaisia koko Päijät-Hämettä koskevia uudistuksia ja kehityksiä, joihin pitäisi panostaa tulevaisuudessa?

• Ennaltaehkäisyyn panostusta

• Tiedolla johtaminen!

• Yhteistyö pitää olla esillä painokkaammin

• Koko hyvinvointialue! Ei yksittäinen kunta

• Hankerahat -> todelliseen kenttätyöhön vähän aikaa

• Luottamus, yhteistyö -> rakentaminen, vaaliminen

• Tasapuolisuus

• Erottaa Päijät-Häme esim. 4-alue pooliin, oissa tt voisi ohjata/jakaa 

tasap. palvelut

• Loppu ikäsyrjinnälle

• Kaikkien työntekijöiden sitoutumisen jokaisen on tunnettava arvot

• Nepsy-lasten palvelut

• Omaishoito/tuki

• Sujuvuus

• Yhteistyö eri toimijoiden välillä! ”Myös pieni on kaunista”

• Strategian pääpaino: kuinka monta tervehtyy / pelastuu

• Kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut alueen veronmaksajille!

• Osaamisen hyödyntäminen, yhteistyö avoimemmaksi (julkinen, 

yksityinen, kolmas sektori)

• Lasten ja nuorten hyvinvointiin panostettava

• Hyvinvointi-syitä tukevat järjestöt vahvasti mukaan kehittämään

• Ennalta ehkäisy kaikilla tasoilla

• Ennaltaehkäisy

• Demokratia

• Osallisuus

• Palvelusetelit

• Yhteistyö-toimijoiden kuuleminen ja aito yhteistyö

• Nykyinen toiminta pitää arvioida ja tehtyjen muutosten (interventiot, 

palvelut, hoidot, palvelu- ja hoitopolut) kustannusvaikuttavuutta ja 

saavutettua hyvinvointihyötyä erilaisia mittareita käyttäen

• Tulevaisuutta rakentavia/tukevia palveluita

• Henkilöstön työkyvyn tukeminen

• Johtaminen -> hierarkkisesta asiantuntijuuden johtamiseen

• Henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi alan koulutukseen 

panostaminen

• Kaikkien asukkaiden alue

• Kaikkien prosessien leanaaminen asiakkaan hyvinvoinnin 

maksimoimiseksi

• Sopimuspalokuntien työhyvinvointi ja heidän osallistaminen 

uudistukseen

• Eri palvelualojen välinen tiedonkulku -> tarpeet tunnistetaan ja 

kehitetään

• Koko alueen henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää

• Ikäihmisten digisyrjäytymisen estäminen

• Päijät-Hämeen kuntien syrjäseudun palvelut

• Mitä tulisi terveydenhuollon resurssia käyttää? Rajataanko 

potilasryhmiä?

• Liikkuvat palvelut

• Psykiatrian sairaanhoitaja kouluihin (Kouvolan malli)

• Miten loma-aikojen päijäthämeläiset osallistetaan?

• Monituottajuus, asiakaskokemus

• Ikäihmisten asumisen palveluiden kehittäminen

• Alueen näkökulmasta kunnioitus esiin!

• Hoito-prosessien kehittäminen asiakkaan näkökulma huomioiden

• Asiakaspalauteen kerääminen ja huomioiminen

• Digitaidottomat huomioitava kaikkialla

• Asiakkaiden jatkuvaan digiohjaukseen esim. kirjastoissa

• Koko alueen toiminnasta ja henkilök. hyvinvointi

• Kuntarajat pois -> koko alue

• 10% väestöstä käyttää eniten palvelua -> mietittävä heidät

• Henkilökunnan ja asiakkaiden kuuleminen

Muistilapuilla jätetyt kommentit



Kuvastavatko 

strategialuonnoksen 

kärjet suuntaa, johon 

Päijät-Hämeessä on hyvä 

lähivuosina kulkea? 

Miten tarkentaisit tai 

muokkaisit?

Kärjet:

1. Vaikuttavat ja 
kustannustehokkaat palvelut 
erinomaisella 
asiakaskokemuksella

2. Vakiintunut asema alan 
parhaana työpaikkana

3. Sujuva yhteystyö rakentuu 
luottamuksesta valtion ja alueen 
kuntien kanssa



4. Kuvastavatko strategialuonnoksen kärjet suuntaa, johon Päijät-Hämeessä on hyvä lähivuosina kulkea? 

Miten tarkentaisit tai muokkaisit?

Kärjet jakavat mielipiteitä Vaikuttavuus? Henkilöstökärki miellyttää Yhteistyötavoitetta pitäisi 

laajentaa

• Monen mielestä kärjet ovat hyvät 

ja toimivat

• Toisaalta moni taas kokee kärkien 

olevan vielä puisevia, 

paperinmakuisia tai 

itsestäänselvyyksiä

• Tiivistämistä, selkeyttä ja 

terävyyttä toivotaan lisää

• Vaikuttavuus ensimmäisessä 

kärjessä koetaan hyväksi 

teemaksi, mutta sen määritelmä 

mietityttää: mitä se tarkoittaa 

käytännössä?

• Vaikuttavuutta on tärkeä pystyä 

mittaamaan, arvioimaan ja 

seuraamaan, mutta keinot tähän 

ovat vielä monelle epäselvät

• Myös 1. kärjen mainintaa 

erinomaisesta 

asiakaskokemuksesta pidetään 

tärkeänä, mutta sen 

määritteleminen koetaan 

vaikeaksi

• Toinen kärki ja tavoite olla alan 

paras työpaikka on monen 

mielestä hyvä tavoite.

• Työpaikoissa koetaan olevan 

parantamisen varaa, ja tavoitteen 

koetaan auttavan herättämään 

keskustelua sekä viemään 

tilannetta eteenpäin.

• Myös konkretia mietityttää: miten 

tavoite voidaan saavuttaa ja ottaa 

huomioon koko alue?

• Kolmannen kärjen yhteistyö-

näkökulmaa pidetään tärkeänä, 

mutta kärki koetaan osin vielä 

vajanaiseksi ja huonosti 

määritellyksi

• Moni ehdottaa kärkeen 

sisällytettäväksi yhteistyön 3. 

sektorin, yksityisen ja julkisen 

puolen sekä alueen asukkaiden 

välillä.

• Toisaalta tahojen nimeämisen voi 

myös jättää kokonaan pois, ja 

painottaa vain sujuvaa yhteistyötä 

sekä luottamusta kaikkien tahojen 

välillä.

Koonti



4. Kuvastavatko strategialuonnoksen kärjet suuntaa, johon Päijät-Hämeessä on hyvä lähivuosina kulkea? 

Miten tarkentaisit tai muokkaisit?

• Kärjet ovat puisevia

• Sujuva yhteistyö, ei erikseen tahojen nimeämistä, koska joku jää aina pois

• Terävyyttä

• Hyvät kärjet!

• Terävyyttä

• Paras työpaikka erinomainen tavoite, tulee keskustelua ja jatkuva 

parantuminen

• Millainen on erinomainen asiakaskokemus?

• Hyvä 3. sektorin, yksityisen ja julkisten palvelujen yhteistyö

• Selkeyttä enemmän

• Tiivistettävä tekstiä – olennainen esiin

• Yhteistyö 3. sektorin kanssa

• Ei kapulakieltä

• Priorisointi laajasti ymmärrettynä

• Vaikuttavuutta on tärkeää arvioida ja seurata

• Vaikuttavuus hyvä, miten sitä mitataan? Voi maksaakin vähän enemmän, jos 

vaikuttavaa!

• Kohta 3 kaipaa tarkennusta yhteistyötahoista

• 1. kärki: vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta pitää arvioida erilaisin 

mittarein (myös nykytila pitäisi arvioida)

• Onko kustannustehokas vaikuttava?

• Nyt aika paperinmakuista

• Hyvät kärjet

• Hyvä asiakaskokemus tärkeä! Tasapuolinen kohtelu!

• Sujuvaan yhteistyöhön lisää -> yritykset, järjestöt, elinkeinoelämä

• Miten yhteistyö eri toimijoiden kanssa? Yksityiset ja 3. sektori

• Paras työpaikka hyvä tavoite

• Erinomainen asiakaskokemus mitä se on?

• Vaikuttavuus -> mutta miten?

• Onko kärjet itsestäänselvyyksiä? Pitäisikö olla jotain muuta?

• Oikea apu oikeaan aikaan

• Enemmän konkretiaa lähemmäksi ihmistä

• Huomioitava koko alueen tarpeet palveluissa

• Kärjet ok, 3. itsestäänselvyys

• Palvelu ihmiseltä ihmiselle

• Alan paras työpaikka hyvä tavoite, vakiintunutta ei tarvita, on jo

• 3. kärki yhteistyö on hyvin hierarkiapainotteinen -> muut tasot?

• Sopimusjohtamisen tärkeys! Sopimusten noudattamisen valvominen nykyisin 

puutteellista!

• Paras työpaikka on hyvä tavoite – koko alueen tarpeet huomioitava

• Työpaikassa on korjaamisen varaa

• Työntekijöiden luottamus henkilöiden välillä on tärkeä

• 3. sujuva yhteistyö… lisäksi jotenkin: asukkaat, järjestöt, 3. sektori

• Kärjet hyvät, tarkennus vaikuttavuus -> mitä tarkoittaa?

• Kuinka hyödyntää iäkkäiden osaamispotentiaalia?

• Kansalaisen omavastuun korostaminen hoitonsa toteutuksessa

• 2. parhaiten järjestetty perusterveydenhuolto suomessa

• 1. kärki: mikä on vaikuttavaa? Esim. parantuneiden määrä? 2. kärki: Miten 

paras asema saavutetaan? Esim. parhaat terveystulemat 3. kärki: sairaat ja 

hoivan tarpeessa olevat ja turvaa ja apua tarvitsevat ja henkilöstö + kunnat + 

valtio = kokonaisuus

• Yhteistyö myös yksityisten toimijoiden ja yhdistysten kanssa!

• Kustannustehokkuus ja asiakaskokemukset (erinomaiset) eivät voi yhtä aikaa 

onnistua!

• Henkisen pääoman katoamisriski

• Yhteistyö perustuu luottamukseen

• 3. kärki: valtion, kuntien ja (esi)yhteisöjen kanssa

Muistilapuilla jätetyt kommentit



Ovatko 

strategialuonnoksen 

kärkien onnistumisen 

edellytykset oikeat, 

selkeät ja 

ymmärrettävät?

Kärkien onnistumisen edellytykset:

1. Jatkettu palvelutuotannon 
rohkeaa uudistamista ja 
systematisoitu asiakaspalautteen 
hyödyntäminen

2. Onnistuttu henkilöstön kanssa 
henkilöstöstrategian 
toimeenpanossa täysimääräisesti

3. Muodostettu maakunnallista 
ajattelua tukeva uusi 
aluedemokraattinen hallintomalli 



5. Ovatko strategialuonnoksen kärkien onnistumisen edellytykset oikeat, selkeät ja ymmärrettävät?

Kokonaisuutena mielipiteet moninaisia Henkilöstönäkökulma laajemmaksi Hyvää palvelua koko alueelle

• Monen mielestä onnistumisen 

edellytykset ovat hyvät ja selkeät. Niitä 

pidetään myös kunnianhimoisina ja 

sopivan haasteellisina

• Osan mielestä onnistumisen 

edellytyksistä puuttuu vielä terävyyttä 

ja konkretiaa ja toisaalta ne koetaan 

liian prosessikeskeisiksi

• Onnistumisen edellytyksiksi 

ehdotetaan vielä mm. onnistumista 

osaamisen hyödyntämisessä, 

tavoitteisiin sitoutumisessa, vanhusten 

huomioon ottamisessa sekä 

yhteistyössä

• Toiseen onnistumisen edellytykseen 

ehdotetaan vielä monia täydentäviä 

lisätavoitteita

• Halutaan onnistua esimerkiksi 

henkilöstön arvostamisessa, 

henkilöstörakenteen uudistamisessa, 

henkilöstöpalauteen kuuntelemisessa 

ja huomioimisessa sekä henkilöstön 

osaamisen parantamisessa

• Onnistumisen edellytyksenä pidetään 

sitä, että palvelutuotanto onnistuu 

tasapuolisesti koko alueella, kaikissa 

kunnissa.

• Tärkeänä pidetään asiakaspalautteen 

hyödyntämistä sekä onnistuneiden 

toimintojen ja hyvien toimintatapojen 

tunnistamista

Koonti



5. Ovatko strategialuonnoksen kärkien onnistumisen edellytykset oikeat, selkeät ja ymmärrettävät?

• Kärkien oltava terävämmät

• Henkilöstön arvostaminen

• Henkilöstörakenne uudistettuna + 

henkilöstöstrategia ↑

• Palvelutuotannossa huomioitava tasapuolisesti 

kaikki kunnat

• Koko maakunta huomioitava tasapuolisesti!

• Pitäisikö olla myös: tunnistettu säilytettävät, hyvät 

toimintatavat, tuotanto

• Näyttää että… prosessi on ihmistä tärkeämpi. 

Konkretia puuttuu. Ihminen unohtunut.

• Terveys, hyvinvointi, turvallisuus

• Jatkuva palaute koko henkilöstöltä. Esimiehille 

kysely työyksikön tunnelmasta.

• Tehtävä yhteistyötä -> osaamisen hyödyntäminen

• Henkilöstön palaute

• Mielestäni strategialuonnokset ovat selkeät.

• 1. kärki vaikka esimiespalaute on tärkeää, se ei ole 

tärkein, vaan tärkeintä on arvioida toimiminen

• Palautteesta vastattava, itse itseään ei voi valvoa

• Kun siistijää myöten sitoudutaan, onnistutaan

• Henkilöstön kuunteleminen huomioitava 

päätöksenteossa

• Digiasiat eivät ole mitenkään selkeät vanhuksille: ei 

korvaa ihmistä.

• Ovat selkeät ja hyvät!

• Henkilöstön osaaminen ↑

• Kunnianhimoista? Haasteena kai kuitenkin sopiva?

• Asiakaspalautteen hyödyntäminen tärkeää!

• Onnistuttu yhteistyössä

• Kohta 3 muuta! Enemmän asukkaisiin kuin 

politiikkaan suuntaava…

Muistilapuilla jätetyt kommentit


