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Hyvinvointialueen muu organisaatio

Aluevaalilautakunta
• Pj + vpj + 3 jäsentä

Alueelliset neuvottelukunnat
X jäsentä

Aluevaltuusto
• 79 jäsentä

Pelastustoimi

Hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus
• 13 jäsentä

Vaikuttamistoimielimet

• Nuorisovaltuusto
• Vanhusneuvosto
• Vammaisneuvosto

Tarkastuslautakunta

• 9 jäsentä
• Pj ja vpj valtuutettuja

Yksilöasiain jaosto
• 7 jäsentä

Tulevaisuuslautakunta
• 13 jäsentä

Turvallisuuslautakunta
• 13 jäsentä

Yhdyspintalautakunta
• 13 jäsentä

Henkilöstöjaosto?
• X jäsentä

Päätöksenteko
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Luonnos 3/2022

HYVINVOINTIALUESTRATEGIA

OSALLISUUS-, VUOROVAIKUTUS- JA HYVINVOINTIOHJELMA
Sisältää keskeiset periaatteet, tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet:

• Asukkaiden ja asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet hyvinvointialueella (hva laki 29 § ja 41 §)
• Yhteistyö ja vuorovaikutus eri sidosryhmien (kunnat, järjestöt, yritykset) kanssa 
• Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen (Järjestämislaki 7 §)  

• Viestintä

OSALLISUUSSUUNNITELMA
• Osallisuuden ja kumppanuuden 

menettelytavat ja pelisäännöt
• Osallisuuden menetelmät, 

asukas/asiakasryhmät 

Liite: Järjestöyhteistyön 
suunnitelma

HYVINVOINTIKERTOMUS- JA 
SUUNNITELMA

• Hyvinvoinnin edistämisen nyky-
ja tavoitetila, tavoitteet, 
toimenpiteet ja arviointi

• Sisältää erillislakien hyte-
velvoitteet (mm. ehkäisevä 
päihdetyö, mielenterveyttä 

suojaavien tekijöiden 
vahvistaminen

VIESTINTÄSUUNNITELMA
• Viestinnän tavoitteet, periaatteet 

ja toimenpiteet
• Viestinnän kohderyhmät, 

kanavat ja järjestelmät
• Brändi ja markkinointi

• Päätöksenteon viestintä ja avoin 
valmistelu

• Viestinnän palveluiden 
kehittäminen 

• KriisiviestintäMyös aluevaltuuston 
lakisääteinen käsittely

Aluevaltuuston 
päätöksenteko, 
toukokuu 2022

Aluevaltuuston 
päätöksenteko, 

kevät –alkusyksy 2022

Yhdyspintalautakunnan 
päätöksenteko, 

syksy 2022



Osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelman laatimisen prosessi
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Esivalmisteluvaiheen osallisuuden, 
hyten ja viestinnän valmistelutyö 

10/2020-7/2021

Yhteisen työskentelyn aineistot

Valmistelutyö ja aineistojen 
jatkotyöstö yhteistyökumppanien 

kanssa 8-12/2021 

mm. kaikille avoimet työpajat, 
hyte-työpajat ja viestinnän 

valmistelu

Yhteistyökierros                   
12/2021-3/2022  

Hyvien käytänteiden koonti ja 
tiedon jakaminen aikaisemman 

työskentelyjen tuotoksista

Aineistojen koonti 1-3/2022  
Yhteistyökierroksen yhteenveto 
ja raportti sekä OVH-ohjelman 
eri osa-alueiden työstämisen 

suunnitelma

OVH-ohjelman työstäminen 
yhdessä osa-alueittain 4-5/2022 
Työpajat/työpajasarjat alueen 

asiantuntijoiden koordinoimina 

OVH-ohjelman kokoamis- ja 
kirjoitustyö 5/2022

Työpajojen vetäjien ja 
ydintiimin* yhteistyönä

Ohjelman luonnos kommenteille 
kumppaneille 6/2022

Kirjalliset kommentit ja kaikille 
avoimet tilaisuudet

Ohjelman viimeistely                   
6-8/2022

Ydintiimi

OVH-ohjelma 
päätöksenteossa 

aluevaltuustossa 8/2022

Hyvinvointialuestrategia 
päätöksenteossa 
aluevaltuustossa 5/2022
sis. asukkaiden ja 
asiakkaiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuudet 
hyvinvointialueella

Osallisuussuunnitelman, 
hyvinvointisuunnitelman-
ja kertomuksen sekä 
viestintäsuunnitelman 
työstö jatkuu, syksy 2022
Huom. Hyte-kertomuksen 
työstö aloitettu jo 
aktiivisesti keväällä 2022

*Ydintiimi= Osallisuuden, hyten ja viestinnän tiimien vastuuhenkilöt

Osallisuuden, hyvinvoinnin, 
yhdyspintojen ja viestinnän 
tiimien jäsenet osallistuvat 
ohjelman työstön eri 
vaiheisiin: 
työpajat, tiimipalaverit 
sekä koonti- ja kirjoitustyö

Luonnos 3/2022



Osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelman työstäminen

Lapset ja 
lapsiperheet

Nuoret Työikäiset Ikäihmiset

Erityisryhmät ja 
”heikosti 
kuuluvat”

Henkilöstö
Digihyvinvointi-

ja osallisuus

Viestintä ja 
brändi

Kumppanuus, 
palvelujen 
tuottajat

Alueelliset   
hyte-työpajat

Ohjelman 
arviointi

Kumppanuus, 
kunnat
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➢ Esivalmisteluvaihe
en osallisuustyö

➢ Syksyn laaja 
yhteistyökierros

➢ Aineistojen koonti
➢ Ohjelman 

työstäminen 
teemoittain

Ensin nuorten 
omat työpajat, 

aluekierros

Lisäksi erillinen 
viittomakielinen 

työpaja

Hyödynnetään alueen asiantuntijoita 
työpajojen valmistelussa ja toteutuksessa



Osallisuus-, vuorovaikutus- ja 
hyvinvointiohjelman sisällys:

1. Johdanto
• Lähtökohdat ja käsitteet, keskeiset kumppanit
• Suhde hyvinvointialuestrategiaan ja muihin hyvinvointialueen ohjelmiin
• Ohjelman laatimisprosessi

2. Osallisuus-, vuorovaikutus ja hyvinvointiohjelma 
hyvinvointialueella
• Asukkaiden hyvinvointi toiminnan lähtökohtana
• Asukas- ja asiakasosallisuus hyvinvointialueella 

• Rakenteet (Organisaatio, johtaminen, resurssit. 
vaikuttamistoimielimet)

• Osallisuus toimintatapana
• Vaikuttaminen päätöksentekoon
• Vaikuttaminen palveluihin
• Eri väestöryhmien osallisuus: ikäryhmät + erityisryhmät

• Viestintä- ja vuorovaikutus

4. Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyö
• Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen yhteisenä tehtävänä
• Osallisuus ja vuorovaikutus yhteiskehittämisen menetelmänä
5. Kumppanuus eri sidosryhmien kanssa

6. Osallisuuden, hyvinvoinnin ja viestinnän toteutumisen arviointi

Ohjelman laatiminen:

• Ohjelma valmistellaan vuosina 2021-2022
→Vate-vaihe (7/2021-2/2021) 
→Hyvinvointialuevaltuuston vaihe (3/2022-12/2022)

• Hyödynnetään POPsotessa tehtyä 
kehittämistyötä (erit. sote-palvelustrategia)

• Työskennellään tiiviissä yhteistyössä eri  
kumppanien kanssa

• Laaditaan tiivis strategiatason ohjelma



• Aluevaltuutetuille 2 strategiatoria, 2 sähköistä taustakyselyä        
ja useita seminaareja

• Noin 250 yhteistyötilaisuutta ja työpajaa, joissa osallistujia           
yli 3500

• Asukkaille, henkilöstölle, järjestöille, yrittäjille ja muille 
sidosryhmille toteutetuissa kyselyissä vastaajia n. 6000

• Noin 15 yhteistyötilaisuutta kuntien vaikuttamistoimielimille

• Strategiaa taustoittavassa sähköisessä väittämä-äänestyksessä 
vastaajia noin 1150

• Kaikilla kuudella alueella 2-3 henkilöstötilaisuutta/alue ja lisäksi   
2 koko henkilöstölle avointa infoa

• Kuntien ja kuntayhtymien johtoryhmien kanssa vähintään            
1-2 tapaamista

• Kaikkien kuuden alueen alueellisten poliittisten seuranta-
ryhmien kanssa 3 tapaamista/alue

• Yrittäjien ja sote-palveluntuottajajärjestöjen säännölliset 
verkostotapaamiset keväästä 2021 lähtien

• Monet yhteistyötilaisuuksista on nauhoitettu, jolloin tallennetta 
on ollut mahdollisuus jakaa esim. työyhteisössä tai verkostossa

Tiedon välittäminen aktiivisesti mm. kirjoitusten, blogien ja 
sosiaalisen median kautta

Valmistelua on tehty 
laajalla osallisuudella
• POPsoten rakennehankkeen 

esivalmisteluvaiheessa 2020-2021

• Hyvinvointialueen valmistelussa lakien 
voimaantulon jälkeen 2021-2022

Esimerkkejä  

HYVINVOINTIALUESTRATEGIA



Kiitos!

Ota yhteyttä:

Marjukka Manninen

marjukka.manninen@ras.fi
050 390 0066

Liisa Jurmu 

liisa.jurmu@popsote.fi
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