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Minkälainen on Lohjan 
uusi organisaatio?



ELINVOIMA Hyvinvointi

Lohjan 

elinvoimaisuuden

lisääminen

Onnellisen 

elämän

edistäminen
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ELINVOIMA Hyvinvointi
Lasten, nuorten &

Perheiden palvelualue

Työikäisten

palvelualue

Ikääntyneiden

palvelualue

SUJUVA ARKI

HAASTEITA ARJESSA

TUETTU ARKI

ENNAKOIVA JA KESTÄVÄ KAUPUNKIKEHITTÄMINEN

Kasvun & oppimisen

edistäminen

Terveyden & elämänhallinnan

edistäminen

Toimintakyvyn & hyvän

elämän edistäminen

TOIMIVAT, TERVEELLISET & TURVALLISET TILAT

AKTIIVINEN & ENNAKOIVA YRITYSELÄMÄN KEHITTÄMINEN

SISÄLTÖRIKKAAN ELÄMÄN EDISTÄMINEN

LUOVAN VETOVOIMAISUUDEN LISÄÄMINEN

SEKÄ TOIMIALUEIDEN OMAT YDINPROSESSIT

Vahva ja palveleva

ohjaus

Tehokas arjen

palvelutuotanto
Tehokas kaavoitus

& maapolitiikka

Luova & liikkuva

Pr- ja sisällöntuotanto

KONSERNIHALLINTO PALVELUTUOTANTO KAUPUNKIKEHITYS KAUPUNKISISÄLLÖT
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Uuden organisaation 
strategia





Ympäristöstä huolehtimisella hyvinvointia 

ihmisille

Yhteiskäyttö-sähköautot Juoma- ja luonnonvesien 

puhtaudesta huolehtiminen



Terveyden poluilla
yhdessä kulkemassa



ICE CAROUSEL 
FESTIVALS 2018

Tapahtumilla
sisältöä ihmisten 

elämään



Lohja on kulttuurillisesti 
rikas kaupunki.Hyvinvointia kulttuurista



Miten 
hyvinvointitoimialalla

edistetään elinvoimaa?



Yhdessä lohjalaisten 
asialla



Kasvun ja 
oppimisen aika

Terveyden ja 
elämänhallinnan 
aika

Toimintakyvyn 
ja hyvän 
elämisen aika



Keskeistä 
elämänkaarimallissa

• Palvelut järjestetään väestöryhmän 
palveluprosessin mukaisesti 
palvelukokonaisuuksiksi

• Monien asiantuntijuuksien yhteen 
sovittamista uudella tavalla asiakkaiden 
tarpeen mukaisesti

• Tavoitteena asiakkaan ja hänen 
elämäntilanteensa tarkastelu 
kokonaisuutena



Asiakaslähtöisyys

Tarkoituksenmukaiset
Prosessit

Ketteryys

Kustannustehokas

Yhdessä tehty
KK 23.9.2016



Periaatteita 
uuden rakenteen 
taustalla

KK 20.5.2016

Aidon asiakaslähtöisyyden toteutuminen – palvelemme 
asiakasta hänen elämäntilanteensa edellyttämällä tavalla

Rakennamme organisaation asiakkaan näkökulmasta 
palvelukokonaisuuksien pohjalta

Rajat palveluiden välillä ovat ”veteen piirrettyjä”, ne eivät 
rajoita asiakkaan saamaa palvelua eivätkä meidän omaa 
toimintaamme

Odotuksena toiminnan tehostuminen ja palvelujen 
vaikuttavuuden lisääntyminen – päällekkäisyys ja viive 
poistuu

Tuottavuus kasvaa oikein kohdennettujen palveluiden 
avulla, tunnistetaan palvelutarve ajoissa, jolloin selvitään 
kevyemmillä palveluilla



Miten tehdään yhdessä 
elinvoimaista ja 

hyvinvoivaa kaupunkia?



LOHJAN ASUNTOMESSUT 2021
Hiidensalmi: hyvinvoivien ihmisten tulevaisuuden kaupunginosa



x
Työversio 4.6.2018





Terveellisiä, moderneja oppimisympäristöjä 

yhdessä rakentamassa



Tavoitteet
• ASIAKASLÄHTÖISYYS kaiken ikäisille

• Oppimisympäristön kehittäminen 
elinikäiselleoppimiselle

• Johtajuuden kehittäminen -
verkostoyhteistyö

• Sektorirajojen ylittäminen

• Tilat tehokkaassa käytössä

• Henkilöstöllä joustavat tehtävänkuvat

• Yhteisöllinen toimintatapa, hyvä ilmapiiri

• Kustannustehokkuus



Periaatteet
• Kuntalaiset kumppaneina

• Tuotteita ja palveluja voidaan pilkkoa ja 
uudelleen yhdistellä asiakkaan tarpeen 
mukaisesti

• Palvelujen ominaisuuksien sijasta 
pohditaan asiakashyötyjä

• Oman toiminnan johtamisesta 
palveluketjujen ja verkostojen 
johtamiseen

• Kaiken itse tekemisestä erikoistumiseen 
ja yhteistyöhön



Tapa toimia
• Kaikki kasvattaa

• Monia toimijoita: varhaiskasvatus, koulu, 
kirjasto,  sosiaalipalvelut, 
perhekeskuspalvelut,  nuorisopalvelut, 
liikuntapalvelut jne. –
asiakkaan ei tarvitse tietää kuka palveluja 
tuottaa

• Turvallinen ja virikkeellinen päivä eri 
ikäisille

• Yhteistyö yritysten, kolmannen ja 
neljännen sektorin kanssa

• Kehittäminen ja yhteistyö eri ikäisten ja 
yhteisön kanssa

• Mahdollistamishaluisen tahtotilan kautta 
saamme asiat onnistumaan

• Olemme rohkeita



Sisäilmahaasteisiin 
vastataan yhdessä



Osallisuudesta 
hyvinvointia



Miten hyvinvoinnista
voidaan saada
matkailuvaltti?



City of Lohja Kisakallio

Lohja

Wellness

Cluster

PaloniemiLaurea





Lohja Resort in Paloniemi



Kiitos!


