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Polku vuoden 2025 jälkeiseen aikaan – ensin häiriötön käynnistys 2023 ja
sitten strateginen muutostyö
• Käynnistysvaihe ohitettu
• Vakiintuneen toiminnan vaihe
• Strategian johtaminen ja
rakenteiden arviointi
• Uudet tavoitteet
• Vaalit (1/22)
• Valtuusto (3/22)
• Konserni- /toimialarakenne,
hallintosääntö (3/22)
• Pakolliset toimielimet (3/22)
• Vapaaehtoinen toimielimien
rakenne (4-5/22)
• Hallintosäännön täydennykset
(4-12/22)
• Johtajavalinnat ja
siirtopäätökset (3-6/22)
• Käynnistymisvaiheen strategiset
linjat (6-12/22)
• Toimeenpano (8-12/22)

• Seuraavat aluevaalit ja
uudet strategiat
• Järjestämisvastuun siirto 1/23
• Integraation toteuttaminen
(1-12/23), Muutos YTkäynnistäminen
• Toiminnan, päätöksenteon ja
ohjausmallien vakiinnuttaminen ja tehostaminen
• Valtion ohjauksen
toimivuuden varmistaminen
• (tiedolla) johtamisen työkalut
• Yhdyspintojen rakenteet ja
kysymykset

• Järjestäytyminen, resurssit,
tilat, infra, rekryt,

Ajankohtaista
• Aluevaltuusto on valinnut 24.5. Olli Naukkarisen KantaHämeen hyvinvointialuejohtajaksi
• Toimialajohtajat, sote-johtaja sekä järjestämisjohtaja valitaan
juhannusviikolla
• Valtionvarainministeriö on tarkentanut hyvinvointialueen
rahoituslaskelmia
• Aluevaltuusto aloittaa strategian työstämisen 14.6.
• Kanta-Hämeen RRF-hanke käynnistyy (Hämeen liitto
hallinnoi)
• Valmistelutyö on täydessä käynnissä
31.5.2022
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RRF-hanke
• Kanta-Hämeelle (Hämeen liitto) on myönnetty
1,3M€ vuodelle 2022 niin sanotusta EU:n
elpymistukivälineestä (RRF)
• Rahoitus kohdistuu
• kiireettömään hoitoon pääsyn edistämiseen (7 päivän hoitotakuu)
• covid-19 -epidemian aiheuttaman sosiaali- ja terveydenhuollon
hoito-, kuntoutus- ja palveluvajeen korjaamiseen
• ennaltaehkäisyyn ja varhaisen tunnistamisen edistämiseen
• Digitaalisten palveluiden (asiakkaat ja ammattilaiset) edistämiseen

31.5.2022
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RRF-hanke
• Mitä tänä vuonna tehdään?
1. Kartoitetaan tilanne ja suunnitellaan toimenpiteet erityisesti
seuraavien ryhmien osalta
•
•
•
•
•

Nuoret ja nuoret aikuiset (pakollinen ryhmä)
Pitkäaikaissairaat
Yli 75-vuotiaat ikääntyneet palveluiden ulkopuolella
Vauvaperheet
Lähisuhdeväkivaltaa kokeneet

2. Osallistutaan kansalliseen yhteistyöhön monialaisen
palvelutarjottimen ja konseptin suunnittelussa
3. Edistetään digiratkaisuja ja laaditaan yhteinen digitiekartta
4. Laaditaan suunnitelma vuosille 2023-2025 jatkohankkeesta
31.5.2022
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Aluevaltuuston 26.4. ja 29.3. päättämä käynnistymisvaiheen
konsernirakenne ja toimielinmalli
toimialat

Yksityiset palvelut

Toimielinmalli

Kunta / järjestöt kumppaneina

Muut hankittavat palvelut (yksityiset ja 3. sektori)
Vaalilautakunta

Tarkastuslautakunta

Turvallisuusltk

Aluehallitus

Terveyden ja
toimintakyvyn
edistämisen ltk

HVA

Ikäihmisten palvelut

järjestämise
n tuki

Perhe-, vammais- ja sosiaalipalvelut

Yksilöjaosto

Nuorisovaltuusto
Vammaisneuvosto
Vanhusneuvosto

31.5.2022

Asiakkaat /
asukkaat

c

Hyvinvointialuevaltuusto

c

Pelastustoimi

Terveydenhuollon palvelut

Lasten, nuorten
ja perheiden
lautakunta

Läpileikkaavat
prosessit /
ohjaus. esim.
sotekeskus
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Konserni- ja
tukipalvelut

Asiakasohjaus/
neuvonta
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Strategiavalmistelu KantaHämeen hyvinvointialueella

31.5.2022
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Hyvinvointialueella on oltava valtuuston päättämä strategia
• Hyvinvointialuestrategiassa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen
toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista ja ottaa huomioon
seuraavat:
•
•
•
•
•
•

asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointialueen tehtäväalalla
palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset
hyvinvointialueen tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
omistajapolitiikka
henkilöstöpolitiikka;
asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

• Palvelustrategia ja palvelutasopäätös ovat kiinteä osa
hyvinvointialuestrategiaa.
• Palvelustrategiassa asetetaan tavoitteet sote-palvelujen tarpeen mukaiselle
toteuttamiselle ja palvelutasopäätös kuvaa tavoitteita pelastustoimen osalta.
• Tavoitteiden tulee perustua tietoon asukkaiden hyvinvoinnista sekä
toimintaympäristön muutosajureista ja huomioida laissa säädetyt palvelutavoitteet
• Lisäksi laatimisessa on huomioitava kansalliset sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen tavoitteet, joita laaditaan keväällä 2022

Vaiheet strategiavalmistelussa 2021-2023
10/2021- 2/2022

3/2022 – 5/2022

6/2022 – 12/2022 (2023→)

Tietopohjan täydentyminen ja osallisuuden varmistaminen

Pohjavalmistelu VATE-vaihe 2/22 saakka

Alustavien
arvojen,
periaatteiden
sekä muutosvaiheen
tavoitteiden
pohjatyöstö

Alustavat arvot, periaatteet ja
siirtymävaiheen linjaukset
henkilöstön osalta 2022-2023.
Esityöstäminen seuraavaa
vaihetta varten

Hallittu
siirtymä
hyvinvointialueelle
Yhteinen
suunta

Varsinainen
strategian
laatimisprosessi
vuosille 20232025

Strateginen,
tavoitteellinen
kehittäminen
mahdollistuu

Prosessi on jatkuva, arvioiva ja tarkentava. Ohjelmatyö jatkuu 2023

Ohjelmatyön
käynnistäminen

Palvelut
Omavalvonta
Valmius ja varautuminen
Investoinnit
Henkilöstö
Tietojohtaminen
Digipalvelut
Viestintä
HYTE
TKIO
Hankinnat
YTA-sopimus

Mitä valmistellaan vuoden 2022 aikana
Tilannekuvaan perustuen

Strateginen
asemoituminen eli
hyvinvointialuestrategia
2023-2025

Toiminnan painopisteet
2023-2025 eli
palvelustrategia

• Kuvataan ja arvioidaan alueen tilannekuva
• Arvioidaan toimintaympäristöä ja sen muutos- ja riskitekijät
• Kuvataan kehitysnäkymät erityisesti talouden näkökulmasta

• Määritetään arvot ja periaatteet, jotka toimivat strategian pohjana
• Kiteytetään perustehtävä erityisesti asukkaan näkökulmasta
• Määritetään visio eli tavoitekuva sekä palvelulupaus asiakkaalle
• Määritetään toiminnan ja talouden tavoitteet

• Asetetaan palvelustrategiset painopisteet, tavoitteet ja mittarit
• (Päivitetään palvelutasopäätös kun tähän liittyvän asetuksen muutokset tiedossa)
• Määritetään strategian pohjalta muut halutut kehittämis- ja muutosohjelmat,
niiden tavoitteet ja käynnistetään näiden työstäminen

Hyvinvointialuestrategia ja palvelustrategia muodostavat asiakirjana tiiviin dokumentin.
Ohjelmatyössä luodaan laajempi asiakirja.
Jalkautus on jatkuva prosessi.

Tarkennettu aikataulu
3-10/22, luonnos
•

Helmikuu:

Ohjelmatyöskentely
jatkaa prosessia

•Aiemman valmistelun
yhteenvedot ja
tuotokset, läpikäynti
2.2.2022
aluevaltuuston
työpajassa

Maaliskuu:
•Tarkennettu
projektisuunnitelma
aluehallitukseen 21.3. ja
aluevaltuustoon 29.3.

Ohjausryhmän
perustaminen ja
työsuunnitelman
hyväksyminen

Jalkautus ja
viestintä
Strategia ja
palvelustrategia valmis

Maalis-huhtikuu:
Lokakuu:
Valtuustokäsittely II

Jatkotyöstäminen ja
mahdollinen
lausuntokierros
käsittelyjen välissä

•Päätökset alustavista
arvoista, periaatteista ja
henkilöstötiekartasta

Tietopohjan
täydentyminen

Alustavat arvot,
periaatteet ja
henkilöstötiekartta

Huhtikuu: Ennakkotyöskentely
käynnistyy:

Jatkuva viestintä

Arviointi

Työstettävänä
oleva asia

•Asukas-, henkilöstö- ja
valtuustokysely
•Sidosryhmä- ja
henkilöstötilaisuudet

Osallisuus, palvelulupaus
ja strategiset tavoitteet

Aikataulu ja
toiminta

Syyskuu:
Valtuustokäsittely I,
luonnos

Osallistaminen ja
jalkauttaminen

Jatkuvat toimet
Elokuu: Valtuuston II
strategiaseminaari 22.23.8.2022

(Palvelustrategiset)
tavoitteet ja
toimenpiteet sekä
mittarit

31.5.2022

Kesä-syyskuu: Jatkotyöstäminen,
yhteenvedot ja tuotokset
•Ohjausryhmä, valmistelutiimi ja
hyvinvointialueen johto
•Toimielimet vaiheittain mukaan
•Sidosryhmätilaisuudet ja
henkilöstötilaisuudet jatkuvat
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Huhti-toukokuu:
•Työryhmien tiekartat valmistuvat:
organisaation polku vuoteen 2025 ja keskeiset
integraatioratkaisut
•Muu tietopohja täydentyy
•Sidosryhmä- ja henkilöstötilaisuudet jatkuvat

Kesäkuu: Valtuuston
strategiaseminaari I
14.6.-15.6.2022

Alueen tilannekuva
toimintaympäristön,
toiminnan ja talouden osalta
Visio, palvelulupaus ja
tavoitteet
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Osallistamiskeino kevät/alkukesä
2022

Osallistettava (sidos)ryhmä

Osallistamisen tavoitteet

• Henkilöstökysely

Henkilöstö

• Mahdollistaa henkilöstön
näkemysten
tarkoituksenmukainen
toteutuminen strategiassa
• Saada selville asukkaiden
tietotarpeista ja toiveista
muutoksen aikana

• Asukaskysely

• Asukaskysely

• Erätauot eri aiheista

• Erätauot eri aiheista

Asukkaat

• Tiedottaa asukkaita käynnissä
olevasta muutostyöstä

• Eri foorumit/työpajat,
keskusteluttaminen

• Osallisuustoimielimet, kysely sekä
• Osallisuustoimielimet, kysely sekä foorumit
foorumit

• Tiedotuskanavat

Päättäjät

• Eri foorumit, keskusteluttaminen

• Tiedotuskanavat

• Selvittää järjestöjen näkökulmia
• Järjestöfoorumi/Kumppanuushyvinvointialueen strategiatyöhön päivä 31.5.

• Saada poliittinen tuki ja ohjaus
muutosstrategialle

• Henkilöstökyselyt

• Tiedotuskanavat

• Järjestökysely
Järjestöt

Osallistamiskeino syksyllä 2022

• Järjestöfoorumi/Kumppanuuspäivä 25.8.
• Järjestökysely
• Lausuntopyynnöt

• Kysely valtuutetuille
• Strategiaseminaarit

• Strategiaseminaarit

• Tiedotuskanavat

Yritykset

Selvittää yritysten näkökulmia
hyvinvointialueen strategiatyöhön

• Kysely

• Yritysfoorumi/ja tai erätauko

• Yritysfoorumit

• Lausuntopyynnöt

• Tiedotuskanavat

Muut sidosryhmät

Selvittää muiden sidosryhmien
näkökulmia hyvinvointialueen
strategiatyöhön

• Foorumit

• Kyselyt

• Lausuntopyynnöt

Kysely järjestöille Kanta-Hämeen
hyvinvointialuestrategiaan liittyen

31.5.2022
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Aluevaltuuston hyväksymät
käynnistymisvaiheen arvot ja periaatteet

31.5.2022

Etunimi Sukunimi

14

Mitä asioita painottaisit hyvinvointialueen strategiassa? Mistä asioista
tulisi erityisesti keskustella?
Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki
Palvelujen saatavuus
Yhdyspinnat (kuntiin, järjestöihin, muihin hyvinvointia edistäviin…
Palvelujen saavutettavuus
Asiakaslähtöisyys
Palvelujen oikea-aikaisuus
Hoitopolut ja palvelupolut
Palvelujen laatu
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ikääntyneet
Perustason sote-palvelut
Henkilöstö
Lapset, perheet ja nuoret
Yhteistyö
Palvelujen vaikuttavuus
Palvelujen integraatio
Alueellinen tasa-arvoisuus
Digitaaliset palvelut
Lähipalvelut
Palveluverkko
Mielenterveyspalvelut
Kustannustehokkuus
Selkeät tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit
Uudet palveluinnovaatiot
Palveluiden kehittäminen
Erikoissairaanhoito
•
Muu, mikä
Talous
Osallisuus
Vammaispalvelut
Työikäiset
Kestävä kehitys
Monituottajuus
Viestintä

n= 50

5/31/2022

0%

10%

20%
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Miksi juuri nämä asiat?
Henkilöstöön satsaaminen,
resurssien varmistaminen
nähdään tärkeänä

Asiakaslähtöisyys ja
yhdenvertaisuus,
saatavuus kulmakivinä

Digitaaliset palvelut ja
selkeät palvelupolut
asiakkaille pitää saada
kuntoon

31.5.2022

Ennaltaehkäisy ja oikeaaikaisuus
asiakaslähtöisyyden mutta
myös taloudellisen
kestävyyden näkökulmasta

Yhteistyön ja
yhdyspintojen
varmistaminen keskeistä,
monialaisuuden toimivuus
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Mitkä ovat mielestäsi hyvinvointialueen
suurimmat haasteet?
Yhdyspinnat
kuntien palveluihin

Aika- ja
resurssipula,
hukkatyö

Alueiden erilaisuus,
yhtenäistämistyö ja
yhteensovittaminen

Tasa-arvoisten
palvelujen
turvaaminen

Järjestöjen talous

Hyvinvointialueen
talous ja rahoitus

Saatavuuden
varmistaminen,
jonot

Henkilöstön
pysyvyys

Pienten yksiköiden
säilyminen

31.5.2022

Muutosprosessin
läpivienti
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Terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen
muutosprosessissa
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Minkä toivot muuttuneen vuonna 2025?
Hoitajapula ratkaistu ja
henkilöstö voi paremmin

Asukkaita ja asiakkaita
kuunnellaan

Palvelut ovat
tarvelähtöisiä

Monisairailla on
hoitosuunnitelma,
mielenterveyspalvelut ja
ikääntyneiden palvelut
toimivat

Yhdyspinnat toimivat

Järjestöjen ja
hyvinvointialueen
kumppanuus on
tasaveroista

Nykyinen palvelutaso
säilyy

Hoitojonot ovat
lyhyemmät

”Yhden luukun periaate”
toimii, ei pompottelua

31.5.2022

Palvelut ovat tasaarvoisesti tarjolla

Palveluita saa edelleen
läheltä, matalalla
kynnyksellä
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Ennaltaehkäisevän työn
kehitys on hyvässä
vauhdissa ja järjestöt
ovat mukana
kehitystyössä

Digipalveluita on
enemmän

Palvelupolut ovat selkeät
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Miten järjestöt tulisi huomioida hyvinvointialueen
strategiassa?
Tiedon lisääminen ja
vahvistaminen (sekä palvelut
että päätöksenteko)

Järjestölähtöiset palvelut
tunnistettu

31.5.2022

Järjestöjen rahoituksen
varmistaminen

Järjestöjen osallisuus oikeaaikaisesti palvelupoluissa

Ennaltaehkäisevä ja
vertaistukitoiminta
huomioitu

Järjestöjen työn
vaikuttavuus näkyy

Järjestöt ovat osa rakennetta
(esim. vaikuttamistoimielin,
aloitteet, neuvottelukunnan
rooli, kuulemiset)

Yhdyspintatyö on resursoitu

Etunimi Sukunimi
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Kysymys: Mitä edellä luetelluista erityisesti
painottaisit? (screen.io)
1. Tiedon lisääminen ja vahvistaminen (sekä palvelut että
päätöksenteko)
2. Järjestöjen rahoituksen varmistaminen
3. Järjestöjen osallisuus oikea-aikaisesti palvelupoluissa
4. Ennaltaehkäisevä ja vertaistukitoiminta huomioitu
5. Järjestölähtöiset palvelut tunnistettu
6. Järjestöjen työn vaikuttavuus näkyy
7. Järjestöt ovat osa rakennetta (esim. vaikuttamistoimielin,
aloitteet, neuvottelukunnan rooli, kuulemiset)
8. Yhdyspintatyö on resursoitu
31.5.2022
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Mitä asioita kantahämäläiset voisivat tehdä enemmän itse
terveytensä ja hyvinvointinsa parantamiseksi? Miten heitä
voisi tukea tässä?
Liikuntamahdollisuuksien
lisääminen

Elintapaohjaukseen
satsaaminen

Sosiaalisten kontaktien
mahdollistaminen (tilat)

Tieto palveluista löytyy

Omaehtoiseen
toimintaan
kannustaminen

Asukkaat mukaan
järjestötoimintaan

Erityisryhmien
liikkumiseen
panostaminen

Ennaltaehkäiseviin
palveluihin
panostaminen (esim.
vanhusneuvolat)

Kulttuuripalveluihin
matalalla kynnyksellä
(resepti)

31.5.2022
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Kysymys: Millaisella yhteistyöllä kuntien, järjestöjen ja
hyvinvointialueen kesken saisimme edistettyä näitä? Miten
meidän tulisi tehdä yhteistyötä? (screen.io)
Liikuntamahdollisuuksien
lisääminen

Elintapaohjaukseen
satsaaminen

Sosiaalisten kontaktien
mahdollistaminen (tilat)

Tieto palveluista löytyy

Omaehtoiseen
toimintaan
kannustaminen

Asukkaat mukaan
järjestötoimintaan

Erityisryhmien
liikkumiseen
panostaminen

Ennaltaehkäiseviin
palveluihin
panostaminen (esim.
vanhusneuvolat)

Kulttuuripalveluihin
matalalla kynnyksellä
(resepti)

31.5.2022
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Mistä asioista mielestäsi syntyy hyvä asiakaspalvelu
sote-palveluissa myös tulevaisuudessa?

Tavoitettavuus

Joustavaa tilanteen
mukaan,
palveluvalikoimasta
löytyy palveluita

Kohtaaminen
ihmisenä ihmiselle

31.5.2022

Tieto liikkuu ja on
ajantasaista

Vakiintuneisuus ja
pysyvyys
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Miten parhaalla tavalla saisimme Kanta-Hämeen
järjestöjen osaamisen hyvinvointialueen käyttöön?
Tiedottaminen ja
tukeminen,
vuoropuhelu

Selkeät
yhteistyörakenteet
ja koordinaatio

Osaamisen
tunnistaminen

31.5.2022

Yhteiskehittäminen
(ml. Hankkeet)

Tiedon keruu
järjestöistä
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Kysymys: Ovatko tässä tärkeimmät? (kyllä/ei)

Tiedottaminen ja
tukeminen,
vuoropuhelu

Selkeät
yhteistyörakenteet
ja koordinaatio

Osaamisen
tunnistaminen

31.5.2022

Yhteiskehittäminen
(ml. Hankkeet)

Tiedon keruu
järjestöistä
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Kiitokset!

31.5.2022

Etunimi Sukunimi

27

