
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYÖIKÄISTEN PALVELUALUEEN KEHITTÄMISOHJELMA vv.2018 - 2025 
 
 



TYÖIKÄISTEN PALVELUALUE – EDISTÄMÄSSÄ TERVEYTTÄ JA ELÄMÄN HALLINTAA 
 
 
 
Työikäisten palvelualueen keskeisenä tehtävänä on tuottaa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja, joilla edistetään kaikenikäisten kunta-
laisten terveyttä, elämänhallintaa ja sujuvaa arkea asiakkaiden osallisuus, itsemääräämisoikeus ja yksilölliset tarpeet huomioiden. 
 
Työikäisten palvelualueen kehittämisohjelmaa on laadittu laajasti henkilöstöä osallistaen. Samaa aineistoa, jota tuotettiin sähköisessä toimin-
taympäristössä Hyvinvointi-toimialan toimenpideohjelmaa varten yhteensä 1023 idean verran, hyödynnettiin myös tämän kehittämisohjelman 
laatimisessa. Lisäksi yksiköissä on tuotettu lisää uusia näkökulmia, joita työstettiin esimiesten työpajassa. Työikäisten palvelualueen johtoryhmä 
on viimeistellyt asiakirjan. 
 
Hyvinvointi-toimialan strategiset painopisteet vuosille 2018 – 2025 ohjaavat toimintaamme työikäisten palvelualueella 
 

- Asukaslähtöisyys ja asukkaiden osallisuus tarkoittavat meillä sitä, että asukkailla ja asiakkailla on aidosti mahdollisuus osallistua hänen 
omaa elämäänsä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Olemme helposti tavoitettavissa ja teemme työtämme asiakasta kuunnel-
len. 

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tarkoittaa meillä sitä, että huomioimme toiminnassamme oikein kohdennetut ennaltaehkäisevät 
toimet ja oikea-aikaisen neuvonnan sekä tiedotuksen. Pyrimme jalkautumaan sinne, missä asiakkaat ovat ja käytämme monikanavaisia 
tiedotuksen keinoja.  

- Syrjäytymisen ehkäisy tarkoittaa meillä sitä, että tavoittelemme palveluissa ja ratkaisuissa oikea-aikaisuutta ja teemme työtä löytääksem-
me varhain apua tarvitsevat asiakkaat ja potilaat. 

 
Toimintamme työikäisten palvelualueella pohjautuu viimeisimpään käytössä olevaan tietoon sekä valtakunnallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluja koskeviin suosituksiin ja linjauksiin. Tavoitteenamme on tuottaa laadukkaita, oikea-aikaisia ja vaikuttavia palveluja, joita kehitämme ak-
tiivisesti yhteistyössä asiakkaiden, omaisten ja kuntalaisten kanssa.  
 
Kehittämisohjelman toteuttamisen suurin haaste on siinä, miten pystymme tekemään entistä paremmin ja sujuvammin asioita asiakkaidemme 
tarpeisiin vastaten talouden reunaehdot huomioiden sekä valmistautuen samanaikaisesti sote-uudistukseen.  
 
Kehittämisohjelmaan kirjatut toimenpiteet on mahdollista toteuttaa vain osaavan, hyvinvoivan ja motivoituneen henkilöstön voimin.  
 
 
 
Tuula Suominen 
vs. Palvelualuejohtaja 
 
 



KÄRKI 1 
KAUPUNGIN  
TAVOITTEET 

KAUPUNGIN 
TOIMENPITEET 

HYVINVOINNIN 
TOIMENPITEET 

TYÖIKÄISTEN PALVELUALUEEN TOI-
MENPITEET 

 
Elinvoimainen  
Lohja 

 
- asukasluku kas-

vaa 1 % vuodes-
sa 

- työllisten ja työ-
paikkojen määrä 
kasvaa 

- hyvä saavutetta-
vuus ja monipuo-
liset kulkemisen 
mahdollisuudet, 
toimiva sisäinen 
ja ulkoinen lii-
kenne 

- toimivat taajamat 
ja kaupunkikes-
kus 

- monipuoliset ta-
pahtumat ja va-
paa-ajan palvelut 

- kaupungin vuosi-
kate on 400 eu-
roa per asukas 

- puhdas ympäris-
tö ja laadukas inf-
rastruktuuri 

 
 
 
 

 
- pitkäjänteinen, joh-

donmukainen ja aktiivi-
nen maapolitiikka – su-
juva kaavoitus, sujuvat 
luvat 
 

- tehokas markkinointi ja 
viestintä 

 
 
 
- sujuvat yrityspalvelut 
 
- viihtyisän ympäristön 

edistäminen 
 
- monipuolisten kulke-

mismahdollisuuksien ja 
tunnin juna –hankkeen 
edistäminen 

 
 
 
 
 
 
 
- hiilineutraalisuus 

 
Kehitämme tiedottamista 
- laadimme toimialan viestintäsuunni-

telman 
- toimimme aktiivisesti somessa 
 
 
 
 
 
Tehostamme Lohjan sisäisten kuljetus-
ten yhteiskäyttöä. 
- otamme käyttöön koulukyytien vapaa-

paikkojen varausmahdollisuuden ulko-
puolisille ja tiedotamme tehokkaasti 
aikatauluista 

- selvitämme kutsukyytien käyttömah-
dollisuutta koulupäivien jälkeisessä 
kuljetusten järjestämisessä huomioi-
den esim. koulupäivien jälkeisten har-
rastukset 

 

Tiedotamme asiakaslähtöisesti ja 
teemme työmme näkyväksi 
- tiedotamme ennakoiden ja selkokielel-

lä 
- yhdistämme esitteiden ja facebook-

sivustojen rakentamisen ja ylläpidon 
- laadimme toimintaamme koskevan 

sisäisen ja ulkoisen viestintäohjeen ja 
asetamme tavoitteet yksiköiden vies-
tinnälle.  

- otamme kaikki vastuuta asiakaskoke-
muksesta ja tuottamisesta 

 
Määrittelemme logistiset tarpeet ja te-
hostamme kuljetuksia 
- yhdistämme mahdollisuuksien mukaan 

kuljetustarpeet 
- yhdistämme kilpailutus- ja osto-

osaamista 
- edistämme liikkumisessa ja kuljetuk-

sissa (mm. hankinnat) hiilineutraaliutta 
- teemme yhteistyötä logistiikkayksikön 

kanssa 
 
Helpotamme lajittelua yksiköissä 
 
Edistämme hankintayhteistyötä 
- suosimme mahdollisuuksien mukaan 

hankinnoissa Lohjalaista 
- teemme Seutuyhteistyö sote-

palvelujen hankinnoissa ja tuottami-
sessa. 

 
Olemme aktiivisia oppilaitosten suun-
taan ja tarjoamme harjoittelupaikkoja 
 



 

KÄRKI 2 
KAUPUNGIN  
TAVOITTEET 

KAUPUNGIN 
TOIMENPITEET 

HYVINVOINNIN 
TOIMENPITEET 

TYÖIKÄISTEN PALVELUALUEEN TOI-
MENPITEET 

 
Hyvinvoiva 
Lohja 

 
- toimivat palvelut 

asukaslähtöisesti 
- laadukas toimin-

taympäristö 
- korkealuokkainen 

koulutus varhais-
kasvatuksesta kor-
kea-asteelle 

- hyvät harrastus-
mahdollisuudet 

- hyvinvoiva ja osaava 
henkilöstö 

 
- uusien toimintatapojen 

ja uuden teknologian 
hyödyntäminen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- tuetaan asukkaita ot-

tamaan vastuuta 
omasta ja läheistensä 
hyvinvoinnista 

 
 
 
 
 
 
- palvelurakenteen ja –

verkon jatkuva kehit-
täminen 

 
 
 
 
 
 
 

 
Varmistamme hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen koordinaation ja joh-
tamisen koko kaupungissa 
 
Yhtenäistämme neuvonta- ja palveluoh-
jaustoimintaa 
- Otamme käyttöön sähköisen palve-

luohjauspalvelun nykyisten rinnalle. 
 
Lisäämme, kehitämme ja selkeytämme 
sähköisiä palveluita perinteisten palve-
luiden rinnalle 
 
Seuraamme ja kehitämme asu-
kas/asiakastyytyväisyyttä jatkuvan pa-
lautteen pohjalta 
 
Teemme yhteiset toimintaohjeet var-
haisen puuttumisen prosessiin ja kou-
lutamme henkilökuntaa siihen 
 
Hyvinvointikoordinaattori tukee kunta-
laisia ja järjestöjä asukkaiden hyvin-
voinnin tuottamisessa 
 
Rakennamme asukkaiden hyvinvoinnin 
ja terveyden näkökulmasta keskeisten 
tapahtumien vuosikellon  
 
Vahvistamme osallisuutta mahdollis-
tamalla kuntalaisten aktiivisen toimin-
nan ja vertaistuen toteutumisen 
 
Tehokas ja tarkoituksenmukainen pal-
veluverkko jatkuvan kehittämisen koh-
teena ja arvioitavana 
 

 
Jalkaudumme eri palveluissa enemmän 
sinne missä ihmiset ovat kokeillen ket-
terästi uusia menetelmiä 
- neuvonta ja palveluohjaus sekä ter-

veysneuvonta mukana tapahtumissa  
- itsepalveluna mittauksia omahoidon 

tukemiseksi 
- kausirokotuksia toteutetaan tapahtu-

missa ja kauppakeskuksissa 
 
Laajennamme hallitusti sähköisten pal-
veluiden käyttöä ja osallistumme niiden 
kehittämistyöhön 
- edistämme sähköisten terveystarkas-

tusten ja palveluohjauksen toteutta-
mista 

- lähetämme asiakkaalle etukäteen esi-
tietolomakkeet mielellään sähköisesti 
täytettäväksi palvelua haettaessa 

- markkinoimme aktiivisesti mm. Ter-
veyskylän nettisivuja 
 
 

Laadimme uuden asiakkaan tietopake-
tin, joka vahvistaa itsehoidon ja oma-
vastuun toteutumista 
 
 
Edistämme työntekijöiden helppoa ta-
voitettavuutta  
- edistämme monikanavaista tavoitetta-

vuutta 
- tarkastelemme puhelin- ja vastaanot-

toaikoja huomioiden asiakasnäkökul-
man  

 
Suunnittelemme tilojen käytön toimin-



 
 
 
 
- saumaton yhteistyö 

tulevan maakunnan 
kanssa 

 
 
 
- sisäilmaongelmat rat-

kaistaan ja ennaltaeh-
käistään 

 
- henkilöstön hyvinvoin-

nista huolehditaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- laadukkaat varhais-

kasvatuksen ja koulu-
tuksen resurssit 

Kehitämme alueellista toimintaa ja pal-
velu-rakennetta 
- tarkistamme eri toimintojen aluejakoa 

yhtenäisemmäksi 
- laadimme alueille palvelukartat 
- vahvistamme alueen ja yhdistysten 

yhteistyötä 
- aluemallilla vahvistetaan eri toimijoiden 

kaupungin sisällä ja muiden toimijoi-
den välillä, yhteistyö, yhteisöllisyys 

 
 
Varmistamme palveluohjauksen soteen 
 
Varmistamme yhteistyön ja johtamisen 
rakenteet suhteessa maakuntaan 
 
 
 
 
Varmistamme henkilöstö-resurssien 
käytön ja riittävyyden sekä palvelu-
tarpeiden mukaisen osaamisen: 
- kartoitamme mitä osaamista tarvitaan 

asukkaan tarpeisiin vastaamiseen 
- Tarjoamme tarpeen mukaista koulu-

tusta henkilökunnalle 
- Hyödynnämme työkiertoa työn kehit-

tämisessä suunnitelmallisesti 
- poistamme päällekkäisiä työtehtäviä 
 
Kehitämme tulospalkkausta 
 
Panostamme henkilöstön työhyvinvoin-
tiin 
- työhyvinvointikyselyn tulokset on käsi-

teltävä yksiköissä ja yksikölle nimetään 
kehittämistavoitteet 

- työyksiköissä järjestetään vähintään 
puolen päivän kehittämispäivä vuosit-
tain 

nan näkökulmasta 
- Otamme asiakasraadin ja kokemus-

asiantuntijat mukaan kehittämistyöhön 
esim. gemba-kävelylle ideoimaan tilo-
jen viihtyvyyttä sekä palvelumuotoiluun 

 
 
Teemme yhteistyötä alueen muiden 
toimijoiden kanssa  
- hyvinvoinnin ja terveyden edistämis-

työssä yhteistyön vahvistaminen jär-
jestöjen ja kaupungin eri hallintokun-
tien kanssa 

- neuvonnan ja palveluohjauksen toteut-
taminen 

 
 
Osallistumme sote- ja maakuntavalmis-
teluun  
- kehittämme omia palvelujamme yhte-

näiseksi ja samalla huomioimme mui-
denkin kuntien (maakuntien) kehittä-
mistyön 

 
Selvitämme vastaavien organisaatioi-
den tulospalkkausmalleja 
 
Huolehdimme henkilökunnan motivaa-
tiosta  
- tarjoamme tarvittavaa täydennyskoulu-

tusta systemaattisesti 
- otamme laajasti käyttöön Lean- toi-

minnan kehittämisessä ja poistamme 
esteitä sujuvalle työn teolle 

- panostamme toimivaan yhteistyöhön 
ja vuoropuheluun sekä hyvään johta-
miseen  
 

 
 
 



- jokainen uusi työntekijä perehdytetään 
huolellisesti 

- epäasiallista käyttäytymistä työyhtei-
sön sisällä ei suvaita niihin puututaan 
aina 

 
Parannamme tiedonkulkua 
 
Tehostamme koulujen, päiväkotien ja 
muiden kaupungin tilojen käyttöä 
- otamme käyttöön sähköisen varausjär-

jestelmän 
- mahdollistamme välineiden yhteisen 

käytön muiden toimijoiden kanssa 
 
Kehitämme aktiivisesti päiväkotien ja 
koulujen oppimisympäristöä 

 
Otamme käyttöön vuosikellon yksiköi-
den tapahtumille ja teemaviikoille 
- teemme näkyväksi yksiköiden tapah-

tumat päällekkäisen toiminnan välttä-
miseksi ja yhteistyön tehostamiseksi 
 



 

 

KÄRKI 3 
KAUPUNGIN TAVOIT-

TEET 
KAUPUNGIN  

TOIMENPITEET 
HYVINVOINNIN 
TOIMENPITEET 

TYÖIKÄISTEN PALVELUALUEEN TOI-
MENPITEET 

 
Asukkaiden 
Lohja 

 
- vireä kansalaistoi-

minta 
- yhteisöllisyyden li-

sääminen 
- asukkaat tuottavat 

itse sisältöä ja viihty-
vyyttä kaupunkiin 

- lapsiystävällisyys 
- yhdistysten ja yhtei-

söjen toimintamah-
dollisuuksien lisää-
minen 

- lisääntyvä asukastyy-
tyväisyys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- aluetoimikuntien roolin 

vakiinnuttaminen 
 
- asukkaiden ja yhteisö-

jen toimintamahdolli-
suuksien tukeminen 

 
- tiedon lisääminen 

asukkaille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- lapsivaikutusten arvi-

ointi 
 

 
Tuemme aluetoimikuntien ja kyläyhdis-
tysten toimintaa  
- avaamme koulurakennukset ja muut 

tilat kuntalaisten käyttöön teknisin rat-
kaisuin 

- selvitämme mahdollisuuden tarjota 
tiloja maksuttomasti alueen toimijoi-
den käyttöön 

- mahdollistamme nuorten alle 18v 
mahdollisuuden kerhoihin kaupungin 
tiloissa 

 
Vahvistamme omaa alueellista toimin-
taa 
- vahvistamme varhaiskasvatuksen ja 

koulujen osallistumista alueiden yh-
teistyöhön 

- otamme käyttöön toimintamallin, jossa 
asukkaat ovat aina mukana palvelui-
den kehittämisessä, suunnittelussa ja 
arvioinnissa 

- Kehitämme palvelukes-
kus/monitoimijatalo -konseptia edel-
leen siten, että se toimii alustana yh-
teisöllisyydelle ja asukasaktiivisuudel-
le > kohti Hyvinvointikeskuksia 

 
 
 
Otamme käyttöön ennakkovaikutusten 
arviointimallin merkittävissä päätök-
sissä 
 

 
Teemme yhteistyötä alueilla 
- osallistumme alueilla kolmannen sek-

torin teemapäiviin sekä muihin yleisö-
tapaamisiin teeman ja kohderyhmän 
mukaan 

- koulutamme vertaisohjaajia tukemaan 
alueellista hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistyötä  

 
Hyödynnämme eri kanavien kautta tu-
levaa asiakaspalautetta ja käsittelem-
me kehitettäviä asioita asukas/-
asiakasraadin kanssa 
- otamme käyttöön palveluissa katta-

vasti jatkuvan palautteen kanavat 
- teemme oppilaitosten kanssa yhteis-

työtä asiakastyytyväisyysselvitysten 
kanssa 

- tiedotteet ja palveluprosessikuvaukset 
asukasraateihin kommenteille 

- käytämme kokemusasiantuntijoita  
palvelumuotoilussa 

 
Käynnistämme Lohja tutuksi –
toimintaa  
- toteutamme kohdennettuja kutsuja 

bussiretkille teemalla ”Lohja tutuksi” 
mm. maahanmuuttajille 

- tarjoamme tietopohjaista infoa kulttuu-
rista ja tavoista vastavuoroisesti kan-
taväestön ja maahanmuuttajien välillä 

 
Käytämme ennakkovaikutusten arvi-
ointia päätöksenteon tukena ja kehi-
tämme mallia aktiivisesti 
 


