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Taustaa 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon muutosprosessi on Suomessa haastavassa vaiheessa, sillä valtion lopulliset toimin-
talinjaukset ovat vielä avoimina helmikuussa 2015, jolloin laadittiin ensimmäinen versio Forssan seudun hyvin-
vointikuntayhtymän strategiaksi vuosille 2015 - 2020.  Nykyinen lainsäädännön mukaan kunta vastaa asuk-
kaidensa peruspalveluiden järjestämisestä, joihin kuuluvat merkittävänä osana sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut. Järjestämisvastuu säilyy kunnalla, vaikka osa palvelutuotannosta ulkoistettaisiinkin.  
 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (myöh. FSHKY tai Hyky) on menestynyt hyvin terveydenhuollon edellä-
kävijänä ja se on myös aloittanut vahvasti sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämisen saumattomaksi kokonai-
suudeksi. Hykyn seutukunta on kompakti, mutta toisaalta vahvakulmaisessa kolmiossa Helsinki-Tampere-Turku-
vaikutuspiirien keskellä. Väestön kasvuodotuksia alueella ei juuri ole. 
 
Haastavassa ja epävarmassa toimintaympäristössä on erityisen tärkeää, että toiminnalla on selkeä juoni, tapah-
tumien punainen lanka. Se antaa motivaation työntekijöille, parantaa toimintaa ja asiakastyytyväisyyttä sekä 
takaa omistajille mielekkään taloudellisen viitekehyksen, joka vastaa kuntien taloudellista kantokykyä.  
 
Strategia eli toiminnan juoni tarkoittaa muutaman sellaisen toimintatavan valintaa, joissa organisaatio on yliver-
tainen ja joiden avulla se erottautuu kilpailijoistaan ja pystyy säilyttämään pitkällä tähtäimellä kilpailukykynsä. 
Strategia voidaan tiivistää valinnoiksi, joissa organisaatio määrittelee sen, mitä se aikoo tehdä ja toisaalta sen, 
mitä se jättää tekemättä.  
 
FSHKY on pohjustanut strategiatyötä kuulemalla sidosryhmiä henkilökohtaisilla syvähaastatteluilla, joihin osallis-
tuivat tärkeimpien sidosryhmien edustajat. Näitä olivat mm. omistajakuntien valtuustojen ja hallitusten puheen-
johtajat, kuntajohtajat, oppilaitosyhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät. Koko henkilöstöä, asiakasraateja 
sekä vanhus- ja vammaisneuvostoja ja muita käyttäjäasiakkaita kuultiin toiminnan juonen määrittämiseksi  ava-
tun internetin keskustelufoorumin kautta.  
 
Yhtymän toimiva johto valitsi lukuisten tarjoajien joukosta Oy ActiveInspire strategianavigaattori – metodin 
menetelmäksi, jolla strategia ja siihen liittyvä toteutussuunnitelma luodaan.  Menetelmässä yhdistetään kollek-
tiivinen joukkojen viisaus (ns. enterprise wisdom), web-keskustelufoorumin tulokset ja parhaat strategian kehit-
tämistä tukevat ryhmätyömetodit. Ympäristön trendeistä alkava analyysi päättyy johdon strategiavalintoihin 
sekä niiden jalkautukseen liittyvien toimenpiteiden suunnitteluun. Strategianavigaattori on kuvattu kuviossa 1.  

 
Kuvio 1. Strategianavigaattorimenetelmä 
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Hyvinvointikuntayhtymän kulttuuri ohjaa kaikkea toimintaa jokapäiväisessä työssä, halusimmepa sitä tai emme 
ja siksi johdon valitsemat strategiset linjaukset on muutettu prosessin lopussa konkreettiseksi tekemiseksi. Te-
kemällä asioita uudella tavalla ja mittaamalla tekemisen tuloksia vaikutetaan nopeimmin kulttuuriin ja saadaan 
juurrutettua strategiassa toivottu muutos pysyväksi tilaksi. 

Strategiaprosessin vaiheet   
 
Johtoryhmä toteutti strategityön menetelmällä, jossa ensin kartoitettiin mahdollisimman laaja määrä taustatie-
toa. Taustatieto ja oma tietämys sovitettiin tämän jälkeen yhteen erilaisilla ryhmätyömenetelmillä.  Osallistujilla 
on kattava ja samalla hyvin erilainen osaaminen koko toimintaympäristöstä, minkä vuoksi menetelmällä saa-
daan syntymään tulevaisuuden kartta, joka on riittävän tarkka strategisten valintojen pohjaksi.  Tarkastelukul-
mat ovat samanlaisia kuin johtavissa liikkeenjohdon strategiametodeissa. 
 
Strategiamenetelmän rinnalla johto toteutti yhdessä esimiesten kanssa myös laajan arvokeskustelun ja määrit-
teli priorisoinnin perusteella arvot, joita kuntayhtymän henkilöstö vielä kommentoi vuoden 2015 kevään aikana. 
 
Strategiavalinnat tehtiin navigointikartalla, jossa kaikki oleelliset ympäristöön, kilpailuun, palveluihin, osaamisiin 
ja arvoihin  liittyvät aiemmin kerätyt tiedot toimivat rinnakkain valintojen ajureina. Näin syntyivät yhteiset va-
linnat ja niihin liittyvät strategiset ohjelmat.  
 
Työtä jatkettiin vielä ensimmäisten toimenpidesuunnitelmien tekemisellä valituille strategisille ohjelmille. Nämä 
toimenpidesuunnitelmat toimivat myöhemmin kunkin strategisen ohjelman asetuskirjeen runkona eli johdon 
tahtotilan ilmaisuna tarkemmalle suunnittelulle ja toteutukselle.  
 
Strategiaprosessi käsitti seuraavat tietoelementit: 

 Henkilöstön odotukset Hykylle (taustatieto/yhteensovitus) 

 Sidosryhmien odotukset Hykylle (taustatieto) 

 Asiakaspaneelin palaute (taustatieto) 

 Trendien analyysi 5-korianalyysin avulla (yhteensovitus) 

 Kilpailuun vaikuttavien viiden voiman analyysi (yhteensovitus) 

 Hykyn toiminnan mittaamisen kehitys (taustatieto) 

 Palvelujen asemointi SOTE- matriisilla (taustatieto/yhteensovitus) 

 Osaamisten pyramidi määrittämisellä (yhteensovitus) 

 Arvot, missio, visio (rinnakkainen prosessi) 

 Strategiset valinnat (päätöksenteko) 

 Toimenpiteet ja päätökset ohjelmien omistajista (yhteensovitus/päätöksenteko) 

Strategiatyön analyysiosa ja tietojen yhteensovittaminen 
 
Strategiapäivien ensimmäisenä tehtävänä oli nostaa esille tärkeimmät kehityskohteet, jotka henkilöstö oli tuo-
nut esiin syksyn paneelissa. Henkilöstön esiin tuomat ulkoiset kehittämiskohteet koskivat asiakaslähtöisyyttä, 
palvelujen joustavuutta ja saatavuutta sekä ennalta ehkäisevää toimintatapaa. Hykyn sisäiseen toimintaan liit-
tyviä kehittämiskohteita koskivat mm. esimiestyötä ja johtamista,  työilmapiiriä, työssäjaksamista, prosessien 
toimivuutta, osaamista, riittävää resurssointia sekä yhteistyötä ja tiedottamista.  
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Johtoryhmä priorisoi henkilöstön palautteen perusteella seuraavat asiat tärkeimmiksi kehityskohteiksi.  
 

• Johtamisen ja esimiestyön kehittämisen  

– Esimiehen huomio työntekijään 

– Esimiestyö laadultaan ja sisällöltään tasalaatuiseksi 

– Esimiehen rooli toimintaedellytysten luojaksi ja ideoiden edistäjäksi 

– Arjen työn parempi organisointi ja kaikkien osaamisen saaminen käyttöön 

• Asiakaslähtöisyyden korostaminen  
– Kaiken toiminnan tulee perustua asiakkaiden tunnistettuihin tarpeisiin 
– Asiakkaiden pompottelu pois 
– Asiakkaan yhteydenoton jälkeen vastuu siirtyy hykyläiselle – ns. yhden luukun periaatteen mu-

kaisesti 
 

• Toiminnan sujuvuuden ja joustavuuden lisääminen 
– Asiat nopeasti ja joustavasti eteenpäin 
– Selkeät työprosessit 
– Säännöt eivät saa kahlita toimintaa ja estää uusien ideoiden käyttöönottoa 
– Turhia ja tarpeettomia tilastointeja ei saa kerätä 

 
• Tiedottamisen ja tiedonkulun parantaminen 

– Tieto tehdyistä päätöksistä ja mahdollisista muutoksista ensimmäisenä omalle henkilöstölle 
 

• Keskinäisen kunnioituksen ja arvostuksen lisääminen 
 

• Palvelualuerajojen ylittävän yhteistyön mahdollistaminen 
 

• Ennalta ehkäisevien ja varhaista puuttumista tukevien toimintamallien käytön vahvistaminen 
 

Asiakaspaneeli 
 
Asiakaspaneeli avattiin Hykyn nettisivustolla asiakkaiden palautteita varten. Helmikuun loppuun mennessä pa-
neeliin oli vastannut 70 henkilöä. Kommentteja, arvioita ja ehdotuksia oli kerrottu 120 kertaa. Paneeli pidetään 
auki koko kevään ajan. Paneelin avoimina kysymyksinä esitettiin kysymykset: ”Mitä odotan hyvinvointikun-
tayhtymältä nyt ja 5 vuoden tähtäimellä?” ja ”Mitä haluan vielä erikseen kertoa”.  

 
Kuvio 2. Asiakaspaneelin tulokset 
 

 
Kuvio 2. Asiakaspaneelin tulokset 
Palvelujen saatavuus, palvelujen laa-
dukkuus ja asioinnin helppous olivat 
vastausten tärkeimmät teemat. 
Vastauksissa annettiin positiivista 
palautetta Hykyn toimintaan (20 % 
vastauksista) ja myös epäkohtiin ja 
huonoihin asiakaskokemuksiin puu-
tuttiin (25 % vastauksista). 
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Strategiatyöskentelypajoissa johtoryhmä käsitteli positiiviset ja negatiiviset palautteet tapauskohtaisesti. Johto-
päätelmä oli, että jokaisen hykyläisen pitää kokea asiakastapaaminen ainutlaatuisena tilaisuutena ja totuuden 
hetkenä, jolloin punnitaan Hykyn ja hykyläisen kyky vastata asiakkaan tarpeeseen parhaalla mahdollisella taval-
la.  Asiakkaan näkökulmasta kysymys on miltei aina vähintäänkin merkittävästä tai jopa ainutlaatuisesta koh-
taamisesta. Tämä vaatii hykyläisiltä nykytilanteeseen nähden asenteen muutosta, mutta jo pienillä toimenpiteil-
lä voidaan saavuttaa merkittävä parannus asiakaskokemuksen tuottamisessa.  
 
Toisena yleisenä huomiona todettiin vastaajien huoli palvelujen pysyvyydestä ja siitä, että sinänsä nyt hyvät 
palvelut eivät tulisi huononemaan lähitulevaisuudessa. Tämä viesti vahvistaa sitä käsitystä, että moni asia Hykyn 
palveluissa on jo nyt hyvällä mallilla. 

Trendianalyysi 
 
Organisaation tulevaisuutta tarkasteltaessa kiinnitettiin ensimmäiseksi huomiota megatrendeihin ja trendeihin, 
jotka osoittavat suuntaa tulevaisuuden ratkaisuille. Trendianalyysissä valittiin kirjattaviksi ne trendit, joiden 
koettiin olevan lähellä toiminnan ydintä ja joiden uskottiin vaikuttavan toiminnan linjauksiin (Kuvio 3). 
 
Yleiset ja poliittiset trendit 

 Hyvinvointiyhteiskunta säilytetään 

 Kansallinen ohjaus palvelutuotannon järjestämisestä lisääntyy – omaa palvelutuotantoa mukautettava 

joustavasti 

 Arvaamaton poliittinen päätöksenteko vaikuttaa Hykyn päivittäiseen toimintaan 

 Kestävyysvajeen vähentämiseksi toimintaan käytettävissä olevat tulot vähenevät 

 
Toimialan trendit 

 Hyvinvointierot kasvavat -> tarvitaan hyvin erilaisia palveluja  

 Toimialan tehtävät vaativat uutta osaamista ja henkilöstön saatavuus on haastavaa – kilpailemme muiden 

alan toimijoiden kanssa 

 Toimintaa keskitetään yhä suurempiin yksiköihin 

 Perus-/lähipalvelut säilyvät lähellä asiakasta – vaihtoehtoiset palvelutuotannon järjestämisen vaatimukset 

kasvavat   

 
Teknologian ja osaamisen trendit 

 It- ja etähoidossa kehitettävää teknologiaa käytetään yhä pidemmälle erityisesti vanhuspalveluissa – henki-

löstön työn painopiste muuttuu ja kohdentuu uudella tavalla 

 Uuden ja nykyistä kalliimman teknologian käyttöönottotarpeita tulee yhä enemmän – kyky tehdä oikeita 

valintoja resurssien sallimissa rajoissa korostuu 

 Spesifit hoidot ja hoitotekniikat lisääntyvät ja vaativat erikoisosaamista 

 
Asiakkaiden trendit 

 Tietoisuus, odotukset, yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden vaateet kasvavat -> vaatimus keskustele-

vaan asiakaskohtaamiseen lisääntyy 

 Väestön ikääntyminen edellyttää enemmän kotiin annettavia palveluja ikäihmisille, jotka ovat vaativampia 

kuin tällä hetkellä 

 Moniongelmaisten asiakkaiden palvelutarve kasvaa – yhteistyö yli palvelualuerajojen korostuu 

 
Ympäristö ja säätely 

 Omistajien taloudelliset odotukset palvelutuotannon tehokkuudelle kasvavat – palveluita tulee kehittää 

jatkuvasti ja ottaa käyttöön uusia ja vaihtoehtoisia toimintatapoja 
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 Asioita säädellään mittaamista painottaen ja pyritään tasalaatuisuuteen  

 Työpaikkojen häviäminen alueella jatkuu 

Kuvio 3. Trendianalyysi 

 
Yleisten trendien osalta on ilmeistä, että poukkoileva päätöksenteko aiheuttaa helposti lamaannusta tai viivettä 
alan toimijoiden päätöksenteossa. Hykyn osalta todettiin, että tämän tulee toimia motivaatiotekijänä sille, että 
linjaukset ja parannustoimenpiteet toteutetaan nopeasti. Tällöin yhtymän kilpailukykyinen toimintamalli on tae 
omistajakunnille itsenäisen olemassaolon ja jatkokehittämisen oikeutuksesta. Samoin todettiin, että käytettä-
vissä olevat resurssit eli kuntien taloudellinen kantokyky on rajallinen, jolloin on koko ajan pidettävä mielessä 
oman toiminnan tehokkuuden ja laadun parantaminen. 
 
Toimialan ja teknologian trendeistä todettiin merkityksellisemmiksi muutokset osaamisen ja tietotekniikan käy-
tön osuudessa. Tämä liittyy oleellisesti muualla kuin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä annettavan 
hoidon tai tuen kasvavaan tarpeeseen. Nämä tekijät päätettiin ottaa strategiavalinnoissa huomioon ja pyrkiä 
ennakoimaan muutokset sekä toimimaan proaktiivisesti.  
 
Asiakaskunnassa lisääntyvä tietoisuus, ikääntyminen ja moniongelmaisuus muodostavat yhdessä muutosvoi-
man, joka on ennakoitava toiminnan linjauksissa. Termi asiakaslähtöisyys on jäänyt alalla vaille täsmällisempää 
määrittelyä ja todettiin, että näiden trendien valossa asiakasläheisyys on nyt nostettava sekä terminä että toi-
mintana selkeästi esiin ja sille on löydyttävä konkreettisia ratkaisumalleja. Myös aiempi henkilöstön verkko-
paneeliin palaute tukee tätä vahvasti. 
 
Omistajien taloudelliset edellytykset ja valtakunnallinen sääntely aiheuttavat vahvan tarpeen olla edelläkävijä 
tehokkuudessa ja tuottavuudessa.  
 
Alueen yleistaloudellinen kehitys on huolestuttava, joten johto pohti laajasti sitä, miten Hyky voi parhaiten aut-
taa seutukuntaa kokonaisuutena. Omistajakuntien tarpeet ja taloudelliseen kantokykyyn liittyvät rajoitteet ko-
ettiin koko strategiajakson kattavaksi tärkeäksi teemaksi, jonka lopullinen muoto riippuu kaikista alueen yhteis-
työkumppaneista. 

Kilpailun viisi voimaa 
 
Hykyn toimintaan vaikuttavia tekijöitä analysoitiin kilpailun viiden voiman analyysilla.  Analyysissä ovat mukana 
seuraavat näkökulmat: alihankkijat, uudet alalle tulijat, korvaavat ratkaisut sekä asiakkaat. Analyysissä keskity-
tään kuvaamaan ja arvioimaan kunkin tahon aiheuttamaa painetta tai muutosta sekä niiden vaikutusta Hykyn 
toimintaan, neuvotteluvoimaan ja vapauteen tehdä omia ratkaisuja. Analyysin avulla koottiin yhteen asiat, joi-
den avulla Hyky voi menestyä ympäristön paineiden keskiössä (Kuvio 4).  
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Kuvio 4. Toimialan viisi kilpailuvoimaa 

Asiakkaat 
 
Asiakkaina tarkasteltiin erikseen palveluita käyttäviä asiakkaita, jäsenkuntia, muita asiakkaita ja potentiaalisia 
asiakkaita. 
 
Palveluiden käyttäjäasiakas 
 
Käyttäjäasiakkaiden nykyisestä tilanteesta ja tulevaisuuden trendeistä keskusteltiin laajasti. Käyttäjäasiakkaiden 
osalta ei ole odotettavissa suuria muutoksia. Forssan seutukunnalla korostuvat jatkossakin lasten ja nuorten 
psykososiaaliset ongelmat ja näihin liittyvä varhainen tuki, mielenterveys- ja päihdeongelmat, suuret kansansai-
raudet ja väestön ikääntyminen.  
 
Erilaisissa selvityksissä on todettu, että 20 % palveluiden käyttäjistä tuottaa 80 % kustannuksista. Tämän käyttä-
järyhmän asiakkaiden mahdollisimman aikainen tunnistaminen ja varhaisen tuen tarjoaminen tarjoavat merkit-
tävän tavan parantaa toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta.  
 
Jäsenkunnat  
 
Tuotteistuksen tarkentaminen ja läpinäkyvä kustannuslaskenta lisäävät luottamusta ja tarjoavat mahdollisuu-
den voimavarojen kohdistamiseksi oikein. Terveydenhuollon palvelutuotannon sopimusohjaus ja sosiaalihuollon 
palvelutuotannon tuotteistus ja laskutusperusteet tuntuvat tällä hetkellä tyydyttävän kuntia. Erityisesti tervey-
denhuollon osalta ne antavat selkeän ja melko varman ennusteen kustannuskehityksestä. Sosiaalihuollon palve-
lutuotantoon liittyy enemmän epävarmuuksia, sillä esim. yhden lapsen huostaanotto ja sijoitus aiheuttaa 
enimmillään jopa 100 000 euron vuosikustannukset.  
 
Valmisteilla oleva sosiaali– ja terveydenhuollon järjestämislaki pyrkii kokoamaan valtakunnallisesti hajanaisen 
palvelutuotannon laajempiin kokonaisuuksiin, joissa järjestämis- ja tuottamisvastuu on sosiaali- ja terveysalueen 
kuntayhtymillä. Kuntayhtymät syntyvät maakunnallisesti ja siten pitkälti nykyisen sairaanhoitopiirijaon mukai-
sesti. Isoissa kokonaisuuksissa viime vuosien trendinä on ollut palvelujen keskittäminen, joten tämän vuoksi on 
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tärkeää, että Hyky pystyy tunnistamaan omat vahvat osaamisalueensa, joita ovat mm. kattava erikoislääkäritar-
jonta erikoissairaanhoidon avopoliklinikoilla ja kuntoutuksen osaamiskeskuksen kehittäminen edelleen.  
 
Muut asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat 
 
Kuntayhtymät ja potentiaaliset asiakkaat kuten sairaanhoitopiirit, järjestöt, yritykset, muut kunnat, muut sote-
tuotantoalueet ja yksityiset lääkäripalvelut todettiin mahdollisiksi asiakkaiksi suunnittelujaksolla. Samalla voi-
daan myös tarkastella omien tilojen vuokraamista siten että samalla täydennetään oman palvelutuotannon 
pullonkauloja. Kauempana tulevaisuudessa voisi hyvin toimiva Hyky olla keskeinen toimija laajankin palvelutuo-
tannon välittäjänä.  

Alihankinta 
 
Alihankkijoita ja alihankkijaryhmiä listattiin yhteensä 30 ja niistä kymmenen toiminnassa tunnistettiin muutok-
sia, joiden vaikutukset todettiin Hykyn toiminnalle merkittäväksi. Tukipalveluiden tuotannossa on mitä ilmei-
simmin odotettavissa laajempia kokonaisuuksia, jolloin Hykyn neuvotteluvoima ja mahdollisuudet vaikuttaa 
palvelutuotannon painotuksiin sekä hinnoitteluun korostuvat. Rekrytointi- sekä it- ja tietotekniikkapalvelutoi-
mittajat (Seuturekry, CGI ja Tieto) ovat kasvuhakuisia ja keskittävät myös toimintojaan, mikä heikentää Hykyn 
mahdollisuutta vaikuttaa yhteistoimintaan ja kasvattaa riippuvuutta. Tietojärjestelmissä on lisäksi molemmilla 
toimittajilla paineita järjestelmien sukupolvenvaihdokseen.  
 
Materiaalitoimittajat ovat myös kasvuhakuisia, minkä uskotaan tehostavan heidän toimintaansa ja pitävän hin-
nat ennallaan tai jopa laskussa. Yhteistyötä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa on syytä tiivistää, koska sen 
toiminnallinen ja taloudellinen suorituskyky heijastuu Hykyn kuntien maksuosuuksiin. Yksityisiä palveluntarjo-
ajia tulee lisää, minkä koettiin lisäävän Hykyn mahdollisuutta vaikuttaa hintakehitykseen ja laatuun.   
 
Yksityisten ammatinharjoittajien määrän nähdään myös kasvavan, mikä mahdollistaa monipuolisten erikoislää-
käripalveluiden lähituotannon. Kuljetusten hoidossa postin tilanne koettiin neutraaliksi, samoin taksipalveluiden 
tilanteen uskotaan säilyvän ennallaan.  
 
Alihankinnan aiheuttamassa kasvavien paineiden tilanteessa todettiin, että tilaaja/hankintaosaamiseen on pa-
nostettava nykyistä enemmän. Ammattimaisella hankintaosaamisella on saavutettavissa kustannushyötyjä. 

Kilpailevat palvelut ja uudet alalle tulijat 
 
Toimiala todettiin yleisesti kiinnostavaksi, mikä näkyy moninaisena alalle tulijoiden joukkona.  Uusia valinnan-
mahdollisuuksia tuoviksi eikä niinkään kilpaileviksi todettiin seuraavat tahot:  
 

1) Yksityiset palvelutuottajat 
2) Perhekodit, kotipalvelut, kotisairaanhoito 
3) Tehostettu palveluasuminen 
4) Valtakunnalliset toimijat, jotka levittäytyvät alueelle. 
 
Lisäksi ennakoitiin seuraavia uusia palvelutuotannon muotoja:  
 

- Liikkuvat yksiköt, jotka toteuttavat lähipalvelut lähellä asiakasta 
- Finanssitavaratalojen ja vakuutusyhtiöiden tarjoamat sote-palvelut niissä tarpeissa, joissa asiakkailla on 

vakuutukset 
- Yksityisyrittäjät, psykoterapeutit ym. terapiapalvelut tarjoavat joustavasti omia palvelujaan 
- Apteekit laajentavat palvelujaan kevyen terveydenhuollon suuntaan erilaisin testein ja mittauksin 
- Kolmas sektori ja järjestöt tuottavat myös maksullisia palveluja. 
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Korvaavat palvelut 
 
Korvaaviksi palveluiksi määriteltiin palvelut, joita käyttäessään asiakas ei tule varsinaisten sote-palveluiden pii-
riin. Näiden palveluiden ansioksi todettiin asiakkaiden oman vastuunoton herääminen. Ongelmia näistä palve-
luista koituu, jos diagnoosi ja oikean hoidon tai palvelun piiriin hakeutuminen jää tekemättä ja asiakkaan tilanne 
vaikeutuu merkittäväksi. Seuraavat tahot listattiin nousijoiksi korvaavina palveluina: 
 

- Hyvinvointikeskukset korostavat huolenpitoa itsestä ja tarjoavat siihen liittyvää oheispalvelua 
- Vaihtoehtohoidot nousevat yksi toisensa jälkeen (Kylmä-kuuma yms.) 
- Omahoito – terveystilit, jotka perustuvat tietotekniikan käyttöön ja tarjoavat myös maksullista konsultaatio-

ta 
- Chatit, blogit ja internet sekä ns. googlettaminen ovat joskus paikallaan, mutta voivat myös aiheuttaa paho-

jakin virhearviointeja 
- Sauna (+ avanto) ja terveysvaikutteiset elintarvikkeet otetaan käyttöön vaihtoehdoksi hoitoon hakeutumi-

selle tai lääkehoidon välttämiseksi. 

Palvelujen asemointi  
  
Hykyn palvelutarjontaa analysoitiin SOTE-matriisin avulla. Analyysin tavoitteena oli kirkastaa palvelutuotannon 
jakauma sen mukaan, onko palvelun tarve tai kysyntä kasvava vai laskeva ja kuinka suuri osa tuotannosta on 
omaa tuotantoa. Kasvavan tarpeen palvelut nostettiin tähti- ja kysymysmerkkituotteiksi oman tuotanto-
osuuden mukaisesti. Vastaavasti laskevan tarpeen palvelut jaettiin ns. lypsylehmiin ja rakkikoiriin oman tuotan-
non osuuden mukaisesti. Analyysin tavoitteena oli herättää pohdintaa, mihin on jatkossa panostettava omassa 
tuotannossa ja mitkä palvelut voidaan jatkossa ostaa. Samalla analyysi antoi selkeän viestin siitä, mihin myö-
hemmin valittavien muutosohjelmien tulisi ensiksi kohdistua. 
 
Analyysin numeerisena pohjana käytettiin taloushallinnon tuottamaa listausta vuoden 2014 palveluiden koko-
naisarvosta ja sen jakautumisesta omaan tuotantoon ja ostopalveluihin. Malli todettiin toimivaksi ja taustana 
käytettävän numerotiedon tarkennus jatkossa koettiin aiheelliseksi, sillä nyt käytetyssä listauksessa on osittain 
päällekkäisiä palveluita. Palvelulistalla on yhteensä 25 palvelua, joista ryhmät valitsivat Hykyn kannalta tär-
keimmät analyysikuvaan (Kuviot 5 ja 6). 

 
Kuvio 5. Hykyn palvelutuotannon euromääräinen jakauma itse tuotettujen ostettavien palvelujen osalta.  



Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä   10 (19) 
    
    
    
 

 
Kuvio 6. Hykyn palvelutuotannon analyysi SOTE-matriisilla. 
 

Ryhmät nostivat yksimielisesti tähtiluokkaan asumispalvelut ja laitoshoidon sekä kotihoidon. Tarpeeltaan kasva-
viksi ja tärkeimmiksi nimettiin vammaispalvelut, lastensuojelu, osaamiskeskus, palveluohjaus ja kuntoutus. Las-
kevan tarpeen palveluiksi luokiteltiin omana tuotantona leikkaus- ja anestesiayksikkö, kirurgia, laboratorio ja 
päivystys. Pallon koko kuvastaa palvelun kokoa euroissa. 

Osaamisten pyramidi 
 
SOTE-palveluiden tuottamisen laatu, kustannustehokkuus ja asiakaskokemus ovat vahvasti riippuvaisia henkilö-
kunnan osaamisesta ja motivaatiosta. Hykyn henkilöstön osaamista nyt ja strategiajaksolla kartoitettiin osaamis-
ten pyramidi -tarkastelulla. Ison osaamisten kirjon yksinkertaistamiseksi ja johtopäätöksien tekemiseksi nykyistä 
ja tulevaa osaamista tarkasteltiin kolmessa kategoriassa: kärkiosaaminen, ydinosaaminen ja liitännäisosaami-
nen.  
 
- Kärkiosaaminen edellyttää kuulumista ko. asiassa valtakunnan parhaaseen tasoon  

- Ydinosaaminen on oltava hyvällä tasolla, jotta Hyky voi toteuttaa sitä tehtävää, jota varten se on olemassa 

- Liitännäisosaaminen on sinänsä toiminnan kannalta tärkeää, mutta sitä Hykyn ei välttämättä tarvitse tehdä 

itse. 

 

Työryhmät pohtivat myös niitä osaamisalueita, joiden merkitys tulee korostumaan strategiakaudella. Ehdok-
kaiksi tuleviksi kärkiosaamisiksi listattiin seuraavat: 
 
- Varhaisen tuen ja terveyden edistämisen osaaminen 
- Lääketurvallisuusosaaminen 
- Moniammatillinen kuntoutus 
- Asiakaskohtaamis- ja vuorovaikutusosaaminen 
- Ikääntyvien potilaiden / asiakkaiden erityistarpeiden tunnistamiseen liittyvä osaaminen 
- Palvelualueiden rajat ylittävän yhteistyön osaaminen 
- Resurssien oikea-aikaisen kohdentamisen osaaminen 
- Tietotekninen kokonaisuuden organisoinnin ja terveysteknologian hyödyntämisen osaaminen 
- Palveluohjaukseen liittyvä osaaminen 
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- Johtamisosaaminen 
- Ennakoivan yhteistyön osaaminen muiden toimijoiden kansa esim. työllisyyden ja syrjäytymisen hoidossa 
  
 
Samasta lähtökohdasta pohdittiin myös nykyisiä ja tulevia ydinosaamisen tarpeita. Nykyisinä vahvoina alueina 
mainittiin seuraavat: 
- Lain edellyttämät osaamiset ja palvelukyky 

- Lääketieteellinen osaaminen on asianmukaista ja yhdensuuntaista hyväksyttyjen hoitoperiaatteiden mukai-

sesti (ns. Käypä hoito –suositukset) 

- Sosiaalihuollon palvelutuotannon osaaminen on asianmukaista ja yleisesti hyväksyttyjen linjausten mukaista 

- Kansansairauksien ja jalkautuvan sosiaalityön hoitaminen lähipalveluna 

- Hankintaosaaminen 

Nousevina ja vahvistuvina alueina mainittiin: 
- Oppilaitosyhteistyön ja kolmannen sektorin yhteistyön osaamisen syventäminen  
- Rekrytointiosaaminen  
- Toiminnan kehittämisen osaaminen 
- Asiakkaiden tarpeiden tunnistamisen osaaminen 
- Saattohoito-osaaminen 
- Kuntoutusosaaminen 
 
Kärki- ja ydinosaamisten pohtiminen oli uusi ja haastava tapa lähestyä organisaation kyvykkyyttä, mutta samalla 
todettiin, että laaja kokonaisuuskuva auttaa jatkossa resurssien oikeassa kohdentamisessa .  
 
Liitännäisosaamisalueet ovat varsin sirpaleiset ja niitä löytyy enimmäkseen yksittäisistä sosiaali- ja terveyden-
huoltotoimintaa tukevista mutta ei sote-osaamista vaativista tehtävistä. Mitä lähemmäksi Hykyn sote-tehtävää 
tullaan sitä hankalampaa on määritellä tehtäviä liitännäisosaamisen otsikon alle. 
 
Henkilöstö on menestymisen kannalta tärkein voimavara jatkossa ja siksi tarvittavan osaamisen analysointia on 
syytä tarkentaa strategian toteutuksen yhteydessä.  
 
Arvot, missio, visio 

Arvot 
 
Arvokeskustelun taustatietona olivat henkilöstöpaneelin tulokset ja esimiesfoorumin tuottama arvopriorisointi 
(Kuvio 7). 

Järjestys Asia 

1 Ajantasainen ammattitaito (osaava, oppimishaluinen, motivoitunut ja innostunut henkilöstö) 

2 Yhteistyö (sujuvuus, joustavuus ja lupausten pitäminen) 

3 Sujuvuus joustavuus 

4 Luottamus (rehellisyys, avoimuus) 

5 Muutosmyönteisyys ja vastuullinen tehokkuus 

6 Asiakasläheisyys (toimintamalli) 

7 Osaamisen ja työn arvostus, keskinäinen arvostus ja kunnioitus 

8 Avoimuus 

9 Osallistava asiakaslähtöisyys (kuuleminen, kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus, yksilöllisyys, 
läsnäolo, sujuvuus ja joustavuus) 

10 Rohkeus (uskallus syöksyä uusiin haasteisiin, halu kehittyä) 

11 Näyttöön perustuva toiminta 

 
Kuvio 7. Arvojen priorisointimatriisin tulokset 
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Johtoryhmä suhtautui erityisen kriittisesti arvopriorisoinnin järjestykseen, jossa asiakaslähtöisyys toimintamalli-
na sijoittui vasta kuudenneksi. Edelleen näyttää siis siltä, että organisaation sisäiseen toimivuuteen liittyvät asiat 
ovat esimiehillä päällimmäisenä asiana tulevia painotuksia mietittäessä. 
 
Johtoryhmä valitsi lopulliset arvot ja keskusteli niiden prioriteetista. Lopulta arvot kirjattiin kuvion 8.  mukaises-
ti. Samalla syntyi Hykylle luonteva slogan ”Luotettavasti yhdessä asiakkaan kanssa”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 8. Hykyn arvot 

 
Työpajoissa käytiin keskustelua nimikkeiden asiakaslähtöisyys ja ihmislähtöisyys välillä. Ulkopuoliset asiantunti-
jat asettuivat asiakaslähtöisyyden taakse. Johtoryhmän strategiapäivien välillä toteutettu esimiesfoorumi oli 
kuitenkin ihmisläheisyyden kannalla ja tämä nimitys valittiin arvoksi. Toinen keskustelu käytiin rohkeus-arvosta, 
joka oli yhtymäjohtajan vahvasti ajama teema. Kun johtoryhmän jo aikaisemmin tekemä analyysi Hykyn kilpailu- 
ja toimintaympäristön muutoksesta ja siitä aiheutuvasta omasta muuttumistarpeesta otettiin tarkastelun poh-
jaksi, rohkeus-teema nähtiin hyväksi ja välttämättömäksi ja arvovalinnaksi. Rohkeus arvona on haastava, mutta 
muistuttaa myös tilanteen haastavuudesta ja on menestymisen edellytys. 

Missio ja visio 
 
Missio ja visio-keskustelussa pyrkimys oli tehdä yksinkertaiset ja selkeät toteamat, jotka ovat helposti koko Hy-
ky-organisaation sisäistettävissä. Tehtävänä oli siis mission ja vision kirkastaminen.  

Missio eli toiminta-ajatus 
 
Työryhmien ehdotuksia missioksi (ehdotuksien todettiin olevan hyvin lähellä toisiaan): 
- Asukkaiden hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistäminen 

- Tuemme alueen asukkaiden elämää helposti lähestyttävillä palveluilla tutussa ja turvallisessa ympäristössä 

- Forssan seudun asukkaiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 

- Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja elämänlaatua (helposti lähestyttävillä palveluilla) 

- Edistämme asukkaiden hyvinvointia 

 

Ihmisläheisyys 

Kaikki toimintamme perustuu asiakkaan tarpeen ymmärtämiseen 
Hoidamme asiakkaita läheisesti, henkilökohtaisesti, ihmisläheisesti ja arvostaen 

Tuotamme palvelut lähipalveluina 
Teemme aktiivista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa 

Syöksymme rohkeasti kohti uusia haasteita 
Haluamme muuttua ja kehittyä, jotta pysymme ajan hermolla 

Uskallamme pitää kiinni tehdyistä päätöksistä 
Rohkeus 

Teemme työkavereidemme kanssa yhteistyötä, jotta  
asiakkaamme saavat aina heidän tarpeitaan parhaiten vastaavat palvelut 

Olemme aloitteellinen ja aktiivinen yhteistyökumppani 
 

Yhteistyö 

Luottamus 

Arvostamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta  
Pidämme kiinni lupauksistamme 

Arvostamme omaa ja työkavereiden ammattitaitoa 
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Missioksi valittiin: Edistämme asukkaiden hyvinvointia. 
 
Perusteluna on missiolauseen kuvaavuus ja yksinkertaisuus. Missiolause on helppo muistaa ja toistaa milloin 
vain ja sen kaikki hykyläiset voivat ottaa punaiseksi langakseen. 

Visio eli tavoite 
 
Ennen visio-keskustelua johtoryhmä oli analysoinut kriittisesti nykyisen vision osuvuutta ja toimivuutta Hykyn 
käytännön toiminnassa. Yhteenveto on esitetty seuraavassa kuviossa (Kuvio 9). 

 
Kuvio 9. Vision tarkastelu ja poikkeamat suhteessa visioon 
 

Työryhmien kirkastettuja ehdotuksia visioksi (tavoite): 
 
- Ihmisläheisten hyvinvointipalveluiden ja positiivisen asiakaskokemuksen edelläkävijä 

- Olemme edelläkävijä ihmisläheisten, kustannustehokkaiden ja toiminnallisesti yhteen sovitettujen sosiaali- 

ja terveyspalveluiden tuottajana 

- Asiakkaamme kokevat tulleensa huomioiduksi kokonaisvaltaisesti heti ensimmäisestä yhteydenotosta lähti-

en 

- Parempaa palvelua resurssiviisaudella ihmisille ja ympäristölle 

- Saumattomasti yhteentoimivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 

- Vaivatonta ja sujuvaa palvelutarjontaa 

- Parannamme asukkaiden sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä keskittymällä arjen ongelmiin ja tuottamalla 

laadukkaita palveluja 

- Hyvinvointiosaamisen edelläkävijä joustavien sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoajana 

- Asiakkaamme kokevat tulleensa huomioiduksi kokonaisvaltaisesti heti ensimmäisestä yhteydenotosta lähti-

en 

Johtoryhmä halusi olla tarkka siitä, että visioehdokkaiden termistöä ei tulkittaisi toisin kuin visiossa oli tarkoitus 
tarkalleen sanoa. Lisäksi pyrittiin edelleen lyhyyteen ja ytimekkyyteen. Lopullinen visio muotoiltiin seuraavasti:  
 
Olemme ihmisläheisten hyvinvointipalveluiden ja myönteisen asiakaskokemuksen edelläkävijä. Meidät tun-
netaan Suomen tehokkaimpana sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovittajana. 
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Visio nähtiin realistiseksi toteuttaa, ymmärrettäväksi, toteuttamiskelpoiseksi,  mitattavissa olevaksi sekä riittä-
vän innostavaksi ja haasteelliseksi. Visiossa haluttiin painottaa edelläkävijyyttä (rohkeus), myönteistä asiakasko-
kemusta (ihmisläheisyys), ympäristömuutosten seurantaa ja ennakointia sekä taloudellista tehokkuutta.  
 
Edelleen nähtiin, että vision mukaisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää Hyky-organisaatiolta hyvää joh-
tamista ja esimiestyötä, yhteistyötä yli palvelualuerajojen, keskinäistä luottamusta ja työyhteisön jäsenten kes-
kinäistä kunnioitusta. 

Strategiset valinnat ja tarkasteltavat alueet 
 
Strategisten valintojen tavoitteena on kirkastaa ne asiat, jotka pitävät Hykyn toiminnan toiminta-ajatuksen mu-
kaisena eli asukkaiden hyvinvointia edistävänä ja vision tavoitteet saavuttavana. Valinnat tehtiin navigointikar-
tan avulla, joka toi visuaalisesti esiin koko prosessin tärkeimmät havainnot samanaikaisesti. Tavoite oli löytää 
tehdyn työn pohjalta tärkeimmät asiat, joita kehitetään ja joihin panostetaan strategiakaudella 2015–2020. 
Lisäksi kirjattiin asiat, joita tarkastellaan kriittisesti, jotta resursseja vapautuu ja toiminta keskittyy vision määrit-
tämiin tavoitteisiin (Kuviot 10 ja 11). 
 
 
Strategiset valinnat 

 Paras asiakaskokemus 

Jokainen Hykyläinen vastuussa Suomen parhaan asiakaskokemuksen tuottamisesta. Esimiehiä koulutetaan 
tukemaan ja edistämään hykyläisiä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 

 Sote-prosessit  

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten prosessien virtaviivaistaminen, painopiste sujuvuudessa, arvon 
tuottamisessa asiakkaalle ja kustannusvaikuttavuudesta -> Yhdessä asiakasta kohti 

 Teknologian hyödyntäminen 

Suunnitelmallinen, omista tunnistetuista tarpeista lähtevä teknologian hyödyntäminen asiakastyössä ja 
muussa työssä toiminnan ja kustannustehokkuuden parantamiseksi -  sähköiset palvelut ja teknologian hal-
littu käyttöönotto. 

 Henkilöstöresurssin käytön optimointi 

Koko organisaation tasolla henkilöstöä käytetään oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Näin parannetaan kus-
tannustehokkuutta, työmotivaatiota ja minimoidaan työvoiman saatavuusongelmaa. 

Kuvio 10. Strategiset valinnat 
 

Ensimmäisessä harjoituksessa täsmentyneet henkilöstön odotukset eli johtamis- ja esimiestyön kehittäminen, 
asiakaslähtöisyyden korostaminen ja sen sisällön määrittäminen sekä töiden sujuvuus ja asioiden eteneminen 
ovat hyvin kattavasti huomioitu näissä strategian kulmakivissä eli strategisissa ohjelmissa. 
  
Myös omistajien intressi tulee huomioiduksi laajasti. Kustannustehokkuuden parantaminen on läpileikkaava 
tavoite strategisissa ohjelmissa. Paras asiakaskokemus taas tasapainottaa tavoiteasetantaa ja sulkee ympyrän 
kuntien näkökulmasta – tyytyväisiä kuntalaisia, joille tarjotaan Suomen kustannustehokkaimmat palvelut. 
 
Kriittisesti tarkasteltavista alueista käytiin keskustelu ja ehdotettu monen konkreettisen funktion yksittäinen 
tarkastelu korvattiin laajemmalla näkökulmalla, joka nimettiin tukipalveluiden eli liitännäisosaamisten selvittä-
miseksi. Avoin viestintä toteutettavasta kartoituksesta todettiin tärkeäksi ja se on liitetty mukaan toimenpide-
suunnitelmiin. Lisäksi kriittisesti tarkasteltavaksi alueeksi nostettiin lasten ja nuorten palvelurakenteen selvittä-
minen ja muokkaaminen siten, että se vastaa muuttunutta tarvetta. Kriittisesti tarkasteltavat alueet on esitetty 
kuviossa 11. 
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Tarkasteltavat alueet 

 Tukipalveluiden tehokkaan järjestämistavan selvittäminen 

Tuotetaanko ydintoiminnan ulkopuolella olevat palvelut itse, hankitaanko ostopalveluna vai pyritäänkö yh-
teistyöhön muiden toimintojen kanssa. Mitkä ovat eri vaihtoehtojen toiminnalliset ja taloudelliset vaiku-
tukset? 

 Lasten ja nuorten palvelurakenne 

Palvelurakenteen sisältö ja palvelutarpeet suhteessa väestömuutokseen 
 
Kuvio 11.  Kriittisesti tarkasteltavat alueet 

Strategiset toimenpiteet eli toteutuksen kulmakivet 
 
Strategiset valinnat kuvattiin toimenpidetasolla tuleville kolmelle vuodelle. Strategisten valintojen (mitä teh-
dään) lisäksi tehtiin toimenpidesuunnitelmat myös kriittisesti tarkasteltaville alueille (mitä ei tehdä tai mitä teh-
dään vähemmän). Tarkoitus on vapauttaa resursseja jälkimmäisistä tarkasteltavista alueista aiemmille strategi-
sille valinnoille. Kullekin tarkasteltavalle ohjelmalle valittiin vastuuhenkilöt, jotka on nimetty muutosohjelman 
yhteydessä. 
 

Paras asiakaskokemus 
 
Asiakaskokemuksen parantaminen on tärkeä tavoite, ja haluamme olla siinä Suomen paras. Pureudumme asi-
aan analysoimalla jo saatavilla olevaa tietoa, jonka pohjalta luodaan konkreettiset tavoitteet ja mittaristo. Jo-
kainen hykyläinen on avaintekijä tämän tavoitteen saavuttamisessa. Kehittämistyö toteutetaan sekä esimiesten 
että koko henkilökunnan koulutuksella ja jatkuvan kehittämisen ajatuksen juurruttamisella koko henkilöstöön. 
Moderni viestintä on avainasemassa, kun rakennetaan Hykyn brändia, jonka sieluna on Suomen paras asiakas-
kokemus. Asiakaskokemus puhutti johtoryhmää paljon ja avasi silmiä. Osa asiakkaista kohdataan erittäin vai-
keissa tilanteissa, joissa ei voida edes puhua positiivisesta kokemuksesta (kuolemaan johtava sairaus, pysyvä 
invaliditeetti, lapsen huostaanotto). Silloinkin on kyettävä antamaan mahdollisimman ihmisläheinen kokemus 
(Kuvio 12).  

 
Kuvio 12.  Paras asiakaskokemus 
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Sote-prosessien virtaviivaistaminen 
 
Sote-prosessien virtaviivaistaminen on edellytys vision tavoitteiden saavuttamiseksi. Projekti on jo käynnistynyt 
prosessikartan kuvauksella ja jatkuu prosessien kuvauksena, mittareiden luomisena ja tulosten arvioinnin kautta 
siirrytään jatkuvaan parantamiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien yhteensovittaminen toteutetaan 
monivuotisena kehitysohjelmana, jonka nimeksi on valittu ”Yhdessä kohti asiakasta” (Kuvio 13).  
 

 
 
Kuvio 13. SOTE-prosessien virtaviivaistaminen 

Teknologian kehittäminen 
 
Teknologian kehittämisen tavoitteena on saavuttaa visio edelläkävijän keinoin;  tuoda kustannussäästöjä, var-
mistaa asiakaskokemuksen johtava kehitys sekä luoda Suomen paras tehokkuus. Projekti käynnistyy kartoituksil-
la ja suunnittelulla. Seuraavana vuonna päästään jo pilotoimaan uusia toimintatapoja mm. vanhuspalveluissa ja 
palveluohjauksessa (Kuvio 14). 
 

 
Kuvio 14. Teknologian kehittäminen 



Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä   17 (19) 
    
    
    
 
Henkilöstöresurssin käytön optimointi 
 
Henkilöstöresurssin käytön optimointi on yksi tärkeä kulmakivi kustannusten hallinnan kannalta. Johtoryhmä totesi 
yksimielisesti, että on saatava aikaan sekä toiminnallinen muutos että kulttuurimuutos. Oikea henkilön on työsken-
neltävä jatkossa oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Projekti aloitetaan panostarvekartoituksella toiminnan paino-
pisteiden mukaisesti sekä osaamiskartoituksella. Nämä tiedot antavat pohjan ennakoivalle henkilöstösuunnitelmalle, 
resurssien uudelleen kohdentamiselle sekä rekrytointi- ja koulutussuunnitelmalle. Työantajamielikuvaan panoste-
taan viestinnässä (Kuvio 15). 
 

 
Kuvio 15. Henkilöstöresurssin käytön optimointi 

 
 

Tarkasteltavat alueet 
 
Liitännäisosaamisten kriittisellä tarkastelulla tarkoitetaan selvitystä, jonka tavoitteena on luoda esitykset, joiden 
pohjalta voidaan tehdä päätökset mahdollisista toiminnan karsimisista tai ulkoistuksista. Työ alkaa näiden 
toimintojen määrittelyllä ja nykytilan analyysillä sekä vaihtoehtoisten ratkaisujen selvityksillä. Vaihtoehtoisista 
ratkaisuista selvitetään taloudelliset vaikutukset sekä vaikutukset henkilöstöön että muihin toimintoon liittyviin 
prosesseihin. Tarkastelusta on tärkeää viestiä avoimesti, jotta vältytään epävarmuuden aiheuttamisesta 
henkilöstössä (Kuvio 16). 

 
 
Kuvio 16. Liitännäisosaamisten tarkastelu 
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Lasten- ja nuorten palvelurakenteen tarkastelu on tarpeen, kun lasten määrä vähenee mutta samanaikaisesti 
ongelmien monimuotoisuus on ollut kasvussa. Myös lainsäädäntö tuo omat muutokset asiakasvirtaan. 
Ennakoivan tarvekartoituksen pohjalta laaditaan resurssi- ja osaamissuunnitelma sekä Hykyn oma ”meitin malli” 
hyvän palvelun toteutukseen (Kuvio 17). 

 
Kuvio 17. Lasten ja nuorten palvelurakenne 
  

 
Yhteenveto 

 
Kuvioon 18. on koottu toiminnan juoni lähtien arvoista ja toiminta-ajatuksesta (missio) päätyen strategisiin pai-
nopisteisiin (valintoihin). Tavoitteemme (visio) on olla ihmisläheisten hyvinvointipalveluiden ja myönteisen asia-
kaskokemuksen edelläkävijä. Meidät tunnetaan Suomen tehokkaimpana sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteen 
sovittajana. 

 
Kuvio 18. Luotettavasti yhdessä asiakkaan kanssa 
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Työ jatkuu 
 
Tässä muistiossa esitetyllä peruslinjauksella ja strategisilla valinnoilla johto kokee pitävänsä huolen siitä, että 
rajallisten resurssien vallitessa kehitetään toimintaa strategisesti oikeaan suuntaan. Valinnat on tehty merkittä-
vän laajan tietopohjan tukemana ja koko ryhmä on valintojen takana. Samalla ratkaisut ovat asiakkaiden, henki-
löstön ja omistajien intressien kanssa yhdensuuntaiset. Tavoitetaso tulee konkretisoitumaan, kun ohjelmille 
asetetaan mitattavat tavoitteet. Tavoiteasetanta tulee olemaan johdon tahtotilan ilmaus muutoksen nopeudes-
ta ja laajuudesta. 
 
Strategian toteutuksen on kuitenkin samalla oltava joustava ja dynaaminen prosessi. Nyt kirjatun strategian 
rungon on oltava elävä ympäristön muutosten mukana. Strategiatyön jotkut osa-alueet on vielä kirjattu varsin 
yleisellä tasolla. Päivittäisessä johtamisessa niitä tulee tarkentaa. 
 
 
Tehtyjen valintojen ja esitettyjen toimenpiteiden lisäksi johto tutkii erikseen kehitysmahdollisuuksia seuraavilla 
alueilla:  
 
- Brändi – miksi kutsumme itseämme, miksi haluamme meitä kutsuttavan?  FSHKY, Hyky, Hymy? Muutenkin 

viestinnän roolin voisi kytkeä selvemmin ainakin ohjelmiin; paras asiakaskokemus ja teknologian kehittä-
minen 

- Virtuaalisen Service Centerin luominen; toiminnon tavoite olisi saada asiantuntevampi asiakkaan soiton 
vastaanotto ja oikeaan paikkaan ohjaus; centerin toimintaan osallistuisivat asiantuntijat kaikilta palvelualu-
eilta omasta työpisteestään silloin kun se päätehtävän kannalta on mahdollista  

- Nykyaikaisen tuntiseurantajärjestelmän hankinta ja käyttöönotto, tavoitteena mahdollistaa henkilöstön 
käytön optimointi - oikea henkilö oikeaan paikkaan tarpeiden mukaan 

Strategiapäivien työ jatkuu siten että toteutuksen kulmakivet muodostavat muutosohjelman rungon ja niille 
luodaan tavoitteelliset ja mitattavissa olevat ohjelmat/projektit. Samoin jo sovituissa johtoryhmän strategiapa-
lavereissa ja syksyllä käynnistyvässä projektikoulutuksessa konkretisoidaan tämän strategian päälinjaukset. Stra-
tegian tultua hyväksytyksi alkaa julkinen viestiminen ja toteuttavien projektien käynnistys. Osallistamisen kautta 
sisäinen viestiminen on itse asiassa ollut koko ajan käynnissä. Viestiä edelleen kirkastetaan yhteenvetomateriaa-
lien ja johdon aktiivisen kommunikoinnin ja päivittäisviestimisen- jalkautumisen - kautta. 
 
 
 


