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Päijät-Hämeen yksi älykkään erikoistumisen kärki on Liikunta ja elämykset.
Liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartassa on esitelty yhteisesti päätetyt neljä
teemaa ja niiden toimenpiteet, joiden avulla Päijät-Hämeen liikunta-, elämys- ja
hyvinvointitoimintaa kehitetään vuoteen 2030 asti. Tiekartta koottiin yhteistyössä
alueen keskeisten toimijoiden kanssa.
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N

Liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta

Toimijat

Päijät-Hämeen Liikunta
ja Urheilu ry
Kumppanuusverkosto
Muut järjestöt ja yhdistykset

Toimijat

Liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin...

Kumppanuusverkosto
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

3. sektorin toimijat
3. sektori (vapaaehtoissektori) on elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja käyttäjien väliin jäävä
yhteiskunnallinen sektori, jonka tunnuspiirteitä
ovat voittoa tavoittelematon talous ja organisaatioiden tai ryhmien sosiaaliset tavoitteet.

Muut järjestöt ja
yhdistykset

Liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin...

Lut-yliopisto

LAB-ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia -ammattikorkeakoulu

Suomen urheiluopisto Vierumäki

Koulutus- ja kehittämisorganisaatiot
Koulutuskeskus Salpaus

Päijät-Hämeen alueella toimivat, koulutus- ja
kehittämispalveluita tarjoavat, oppilaitokset,
opistot ja yritykset.

Liikuntakeskus Pajulahti

Toimijat

Muut Koulutusorganisaatiot

Lahden seudun kehitys

Päijänne Leader

Visit Päijänne

Lahti Region

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Hämeen ELY-keskus

Päijät-Hämeen liitto

Julkisen sektorin toimijat
Päijät-Hämeessa toimivat valtion ja kuntien
omistuksessa olevat organisaatiot

Kunnat

Toimijat

Liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin...

Julkinen sektori

Asikkala 		

Hartola 			

Heinola 		

Hollola 		

Iitti 			

Kärkölä 			

Lahti 			

Orimattila

Padasjoki 		

Sysmä

Olosuhteiden ja infran kehittämisellä kohti
monipuolista ja saavutettavampaa toimintaa
Olosuhteiden ja infran kestävä kehittäminen eri käyttäjäryhmät huomioiden mahdollistaa
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kasvattamisen ja liiketoiminnan tukemisen yli kuntarajojen.

Visio
Päijät-Häme on vetovoimainen ja kansainvälisesti
kiinnostava liikunnan, elämysten sekä hyvinvoinnin
osaamiskeskittymä ja innovaatiotoimija.
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Taustatoimet
Taustalla teemoja läpileikkaavat näkökulmat.
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Yhteisellä brändiviestinnällä
kohti tehokasta saavutettavuutta

Digitaalisuudella kohti
tehokasta saavutettavuutta

VISIO

Yhteisen brändiviestin ja rohkean brändi-identiteetin
rakentaminen ja lanseeraus.
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Vahvalla osaamisella kohti saumatonta yhteistyötä
Monialaisen yhteistyön voimistaminen – koulutuksen, osaamisen, verkostojen sekä
innovaatio- ja liiketoimintapotentiaalin hyödyntäminen ekosysteemiajattelun kautta.
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Käyttäjälähtöiset digitaaliset toimintamallit,
jotka palvelevat kuntalaisia ja organisaatioita sekä
mahdollistavat uusien innovaatioiden ja liiketoiminnan
kehittämisen.
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Liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta

Teemat ja visio

Teemat ja Visio

Liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin...

Olosuhteiden ja infran
kehittämisellä kohti monipuolista ja saavutettavaa toimintaa

TOIMENPITEET

TEEMA

VISIO

Olosuhteiden
ja infran
kehittäminen

1. Tilojen ja paikkojen kartoittaminen
ja käytettävyyden mahdollistaminen
2. Luontokohteiden kartoittaminen
3. Vesistöjen hyödyntäminen
4. Käyttäjä- ja asiakasryhmien
tunnistaminen
5. Tiedotuskanavan luominen
6. Liiketoiminnan tukeminen

Teemat ja Visio

Liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin...

1/3

Olosuhteiden jajainfran
Olosuhteiden
infran kehittämisellä
kehittämisellä
kohti monipuolista
kohti
monipuolista
ja saavutettavaa toimintaa
Toimenpide
1.		

		

Aikataulutus

TILOJEN JA PAIKKOJEN KARTOITTAMINEN JA
KÄYTETTÄVYYDEN MAHDOLLISTAMINEN

Kartoitetaan tilojen ja paikkojen käyttötarkoitukset, kokoluokitukset, hinnat ja hallinnoijat maakunnassa, sekä yhtenäistetään tilojen ja paikkojen luokittelu.

2021 - 2022

Mahdollistetaan tilojen ja paikkojen käytettävyys digitaalisella, avoimella ja läpinäkyvällä varaamisella.

Jatkuva

Fyysisen käytön lisäksi avataan infra teknologian avulla virtuaalisesti eri toimijoiden
käyttöön.

Jatkuva

2.

Toimijat

Julkinen sektori
Elinkeinoelämä
3. sektori

2021 - 2023

Pyörämatkailun kehittäminen ja toteutetaan jo olemassa olevien ja uusien reittien
avulla Päijät-Hämeen ”rengasreitti” hyödyntäen mm. Salpausselkä geopark-kohteita.

2021 - 2023

Kehitetään taukopaikkoja ja niihin liittyviä palveluita .

2021 - 2023

Lähtö- ja poistumisreittien nykytilan digitaalinen ja fyysinen kartoittaminen sekä kehittäminen käyttäjälähtöisesti, reaaliaikainen reitistöseuranta ja tiedotus.

2021 - 2025

Luodaan reitistöille yhteneväinen tasoluokitus, millä pyritään ottamaan huomioon
esteettömyys ja erityisryhmät

2021 - 2030

Kartoitetaan liikunnan luontoreitistöt ja kaupunki-/taajamaympäristöjen nykytila ja
tarvittavat kehittämis- ja pilotointitoimet

Jatkuva

Salpausselkä geopark-kohteiden kehittäminen

Jatkuva

Tehdään tarvittavia huoltotoimenpiteitä olemassa olevaan reitti-informaatioon/-opasteisiin sekä yhtenäistetään reittiopasteita. Pysyvien ja väliaikaiten palveluiden mahdollistaminen reittien varrelle kevyemmällä byrokratialla.

Jatkuva

Tilanne
Toimenpide
odottaa
Toimenpide
käynnissä
Toimenpide
valmis

LUONTOKOHTEIDEN KARTOITTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

Haetaan aktiivisesti uusia reittejä yli kuntarajojen

Tilanne

Julkinen sektori
Elinkeinoelämä
Koulutus- ja kehittämisorganisaatiot

Teemat ja Visio

Liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin...

Olosuhteiden ja infran kehittämisellä
kohti monipuolista ja saavutettavaa toimintaa
Toimenpide
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Aikataulutus

Toimijat / Toteuttajat

2022 - 2030

Julkinen sektori
Elinkeinoelämä
Koulutus- ja kehittämisorganisaatiot

Tunnistetaan eri käyttäjä-/ ja asiakasryhmät eri kohteissa sekä huomioidaan saavutettavuus sekä kestävä kehitys, kokeilukulttuuri ja toiminnan ympärivuotisuus.

2021 - 2032

Kartoitetaan eri käyttäjä-/ ja asiakasryhmien tarpeet ja mukautetaan olosuhteet ja
infra tätä tukevaksi.

2021 - 2032

Julkinen sektori
Elinkeinoelämä
Koulutus- ja kehittämisorganisaatiot

Huomioidaan erityisesti mahdollisuudet kehittää esteettömyyttä erityisryhmille ja
ikääntyville

Jatkuva

Edellä mainittuja tuetaan tehokkaalla viestinnällä

Jatkuva

3.

VESISTÖJEN HYÖDYNTÄMINEN

Kartoitetaan vesistöjen ekosysteemi, luodaan palvelukokonaisuudet sekä tuodaan
saataville potentiaaliselle ostajakunnalle paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

4.

KÄYTTÄJÄ- JA ASIAKASRYHMIEN TUNNISTAMINEN

Tilanne

Teemat ja Visio

Liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin...

Olosuhteiden ja infran kehittämisellä
kohti monipuolista ja saavutettavaa toimintaa
Toimenpide
5.

Aikataulutus

Toimijat / Toteuttajat

TIEDOTUSKANAVAN LUOMINEN

Kartoitetaan mahdollisuus koota kaikkien kuntien tiedot samaan paikkaan, sisältäen
mm. reaaliaikainen kunnossapito, liikuntatilat ja -paikat

Jatkuva

Luodaan kuntien välinen yhteistyökanava, tunnistetaan vastuuhenkilöt organisaatioittain/kunnittain ja luodaan sähköinen viestintäkanava organisaatioille ja käyttäjille

Jatkuva

6.
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Julkinen sektori

LIIKETOIMINNAN TUKEMINEN

Tunnistetaan alueen mahdollisuudet ja haasteet infraan ja olosuhteisiin liittyvän liiketoiminnan aloittamiselle ja olemassa olevan kehittämiselle

2021 - 2022

Luodaan alueen yrittäjille helppo startti liiketoiminnan aloittamiselle ja tuetaan jatkoa
infraa ja olosuhteita kehittämällä

2021 - 2025

Julkinen sektor
Koulutus- ja kehittämisorganisaatiot
Elinkeinoelämä

Tilanne

Teemat ja Visio

Liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin...

Digitaalisuudella kohti tehokasta saavutettavuutta

TOIMENPITEET

TEEMA

VISIO

Digitalisaatio

1. Digitaalisten ympäristöjen
kartoittaminen ja hyöyntäminen
2. Yhteisen digitaalisen alustan
3. Tiedon saavutettavuuden ja
digiosaamisen lisääminen
4. Innovaatioiden ja kaupallistamisen
edellytysten kehittäminen
5. Tiedon kerääminen ja
tiedolla johtaminen

Teemat ja Visio

Liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin...

Olosuhteiden ja infran
Digitaalisuudella
kohti
tehokasta
saavutettavuutta
kehittämisellä kohti monipuolista
Toimenpide
1.

		

Aikataulutus

Tilanne

Tilanne
Toimenpide
odottaa

DIGITAALISTEN YMPÄRISTÖJEN KARTOITTAMINEN JA
HYÖDYNTÄMINEN

Kartoitetaan olemassa olevat digitaaliset järjestelmät, ympäristöt ja ekosysteemit

2021 - 2030

Mietitään integraatioita ja siltauskeinoja niiden välille

2022

Kartoitetaan mahdollisuus luoda yksi yhteinen reaaliaikainen ja käyttäjäystävällinen
digitaalinen ympäristö

2022

Kehitetään vanhoja ja luodaan tarvittaessa uusia digitaalisia alustoja ja palveluiden
käyttäjälähtöisesti lisäarvo edellä

2022

Käyttäjälähtöisen tiedon jalostaminen ja Beeta-versioiden hyödyntäminen, helppous
sekä A/B-testaus

2022

2.

Toimijat

1/2

Koulutus- ja kehittämisorganisaatiot
Julkinen sektori
Elinkeinoelämä

Toimenpide
valmis

YHTEISEN DIGITAALISEN ALUSTAN LUOMINEN

Kartoitetaan olemassa olevat digitaaliset alustat Päijät-Hämeen alueen tutkimusaiheille, meneillään oleville kehityshankkeille ja tuloksille

2023

Alustan kytkeminen innovaatio-, testi- ja kehitysympäristöihin sekä mahdollistaminen
uusien innovaatioiden kaupallistamiseen

2025

Alustalle luodaan avoin yhteinen keskustelufoorumi, jossa tiedon ja yhteisen ymmärryksen laajentaminen konkretisoidaan uusien hankehakemuksien ja tutkimustiedon
jalkauttamisen avulla

2025

Toimenpide
käynnissä

Koulutus- ja kehittämisorganisaatiot

Teemat ja Visio

Liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin...

Olosuhteiden ja infran
Digitaalisuudella
kohti
tehokasta
saavutettavuutta
kehittämisellä kohti monipuolista
Toimenpide
3.

		

Aikataulutus

TIEDON SAAVUTETTAVUUDEN JA DIGIOSAAMISEN 		
LISÄÄMINEN

Pohditaan keinoja tiedon saavutettavuudelle, helppokäyttöisyydelle ja vaivattomuudelle integroidulla alustalla käyttäjä-/asiakasryhmien tarpeet huomioiden monikanavaisesti

2023

Digiohjauksen ja pelillistämisen hyödyntäminen olemassa olevien sekä uusien kohderyhmien tavoittamisessa

2025

Tuodaan esiin erityispiirteet erityisryhmien osalta

2025

4.

		

Koulutus- ja kehittämisorganisaatiot
Julkinen sektori
Elinkeinoelämä

INNOVAATIOIDEN JA KAUPALLISTAMISEN EDELLYTYSTEN
KEHITTÄMINEN

Tunnistetaan olemassa olevia innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristöjä tai rakennetaan uusia asiakaslähtöisesti alueellisena yhteistyönä

2021

Kaupallistetaan testausympäristöt start up, yrityshautomo, opiskelijoiden osuuskuntien ja kehittämisorganisaatioiden toimesta

2022

5.

Toimijat

Koulutus- ja kehittämisorganisaatiot
Elinkeinoelämä

TIEDON KERÄÄMINEN JA TIEDOLLA JOHTAMINEN

Kerätään maakunnan kattavasti tietoa eri käyttäjistä eri tasoilla digitaalisien työkalujen avulla, mitkä analysoidaan käyttettäväksi tiedoksi liiketoimintamahdollisuuksien
tunnistamiseksi sekä uusien tuotteiden kehittämiseksi

2022

Pyritään avoimeen tietoon GDPR:n ehdoilla

2022

Tuodaan tietojohtaminen osaksi johtamisen ja kehittämisen työkaluja

2022

Koulutus- ja kehittämisorganisaatiot
Elinkeinoelämä
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Tilanne

Teemat ja Visio

Liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin...

Yhteisellä brändiviestillä kohti loistavaa asiakaskokemusta

TOIMENPITEET

TEEMA

VISIO

Brändi ja
asiakas

1. Vision luominen vetovoimatekijöitä ja trendejä hyödyntäen
2. Asiakastarpeiden kartoittaminen
ja kasvupotentiaalin tunnistaminen
3. Yhteisen brändiviestin
rakentaminen
4. Markkinointiviestinnän
näkyminen eri tasoilla
5. Palvelukokonaisuuksien
kehittäminen

Teemat ja Visio

Liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin...

Olosuhteiden ja infran
Yhteisellä
brändiviestillä
kohti
loistavaa
asiakaskokemusta
kehittämisellä kohti monipuolista
Toimenpide
1.

		

Aikataulutus

VISION LUOMINEN VETOVOIMATEKIJÖITÄ JA
TRENDEJÄ HYÖDYNTÄEN

Jatkuva

Nostetaan esiin kiinnostavia ajankohtaisia trendejä

Jatkuva

		

Koulutus- ja kehittämisorganisaatiot

ASIAKASTARPEIDEN KARTOITTAMINEN JA
KASVUPOTENTIAALIN TUNNISTAMINEN

Salpausselkä geopark -kohteiden tunnettuuden lisääminen matkailun näkökulmasta

2022

Talviurheiluun liittyvä näkyvyys sekä kotimaan ja kv-matkailun kasvupotentiaalin
hyödyntäminen ja kasvattaminen uusien ja vanhojen tapahtumien osalta
ympärivuotiseksi

2025- 2030

Asiakastarpeiden kartoittaminen alueella, kansallisesti ja kansainvälisesti

Jatkuva

3.

Tilanne

Tilanne
Toimenpide
odottaa

Kartoitetaan maakunnan vetovoimatekijät Nordic Lifestyle sloganin alle

2.

Toimijat
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Toimenpide
valmis
Koulutus- ja kehittämisorganisaatiot
Julkinen sektori
Elinkeinoelämä

YHTEISEN BRÄNDIVIESTIN RAKENTAMINEN

Keskeisten toimijoiden tunnistaminen ja yhteistyöfoorumin rakentaminen

2025- 2025

Markkinointiosaamisen käynnistäminen kattotasolla

2021- 2030

Brändiviestin jalkauttaminen yrittäjäfoorumeihin, kehitysorganisaatioihin sekä koulutusorganisaatioihin – sitä kautta yksittäisiin toimijoihin

2021- 2030

Yhtenäisten brändiviestien rakentaminen alateemoineen
(liikunta, matkailu, tapahtumat)

Jatkuva

Brändiviestin jalkauttaminen yrittäjäfoorumeihin, kehitysorganisaatioihin sekä koulutusorganisaatioihin – sitä kautta yksittäisiin toimijoihin

Jatkuva

Toimenpide
käynnissä

Koulutus- ja kehittämisorganisaatiot
Julkinen sektori
Elinkeinoelämä
3. sektori

Teemat ja Visio

Liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin...

Olosuhteiden ja infran
Yhteisellä
brändiviestillä
kohti
loistavaa
asiakaskokemusta
kehittämisellä kohti monipuolista
Toimenpide
4.

Toimijat

MARKKINOINTIVIESTINNÄN NÄKYMINEN ERI TASOILLA

Markkinointiviestinnän potentiaalin kokonaisvaltainen hyödyntäminen ja näkyminen

5.

Aikataulutus

2025- 2030

Koulutus- ja kehittämisorganisaatiot
Julkinen sektori
Elinkeinoelämä

2021- 2035

Koulutus- ja kehittämisorganisaatiot
Julkinen sektori
Elinkeinoelämä

PALVELUKOKONAISUUKSIEN KEHITTÄMINEN

Organisaatiokohtainen palvelukokonaisuuksien kartoitus ja kehittäminen isompien
asiakaslähtöisten palveluratkaisuiden toimeen saattamiseksi datajohtamisen ja koordinoinnin avulla

2/2
Tilanne

Teemat ja Visio

Liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin...

Vahvalla osaamisella kohti saumatonta yhteistyötä

TOIMENPITEET

TEEMA

VISIO

Vahva
osaaminen ja
yhteistyö

1. Organisaatioiden osaamisen
ja toimintojen kartoittaminen
2. Yhteistyöverkostojen rakentaminen
3. Koulutusasteiden välisen
yhteistyön tiivistäminen
4. Verkostojen hyödyntäminen
hanke- ja tutkimustoiminnassa
5. Verkostot liiketoiminnan tukijana
6. Opiskelijapotentiaalin
hyödyntäminen ja
tukeminen

Teemat ja Visio

Liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin...

Olosuhteiden ja infran
Vahvalla
osaamisella
kohti
saumatonta
yhteistyötä
kehittämisellä kohti monipuolista
Toimenpide
1.

		

Aikataulutus

Tilanne

Tilanne
Toimenpide
odottaa

ORGANISAATIOIDEN OSAAMISEN JA TOIMINTOJEN 		
KARTOITTAMINEN

Tuotetaan laaja-alaiset organisaatio-osaamiskartoitukset, joiden avulla tunnistetaan
toimijoiden vahvuudet ja osaamiskapeikot alueellisessa toiminnassa

2021- 2022

Tunnistetaan olemassa olevat toimivat yhteistyöareenat, -verkostot ja -muodot sekä
määritellään vastuut

2021- 2022

Luodaan yhtenäinen kuvio osaamisesta rooleittain, mikä kuvataan ekosysteemikuviolla

2021- 2022

Puretaan päällekkäisyyksiä

2022

2.

Toimijat
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Koulutus- ja kehittämisorganisaatiot
Julkinen sektori
3.sektori

Toimenpide
valmis

YHTEISTYÖVERKOSTOJEN RAKENTAMINEN

Kartoitetaan rakennetut testausympäristöt ja luodaan täydentävä liikuntalähtöisiä
innovaatioita tukeva testausympäristö

2021- 2022

Luodaan yhteinen tavoitemielikuva eri yhteistyöverkostoille, jonka jälkeen kartoitetaan eri mallit sen toteuttamiseksi

2022

Luodaan koulutuspolut ja kehittämistoiminta niiden tueksi ja kehitetään niitä edelleen

2023

Toimenpide
käynnissä

Koulutus- ja kehittämisorganisaatiot
Julkinen sektori
Elinkeinoelämä
3. sektori

Liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin...

Olosuhteiden ja infran
Vahvalla
osaamisella
kohti
saumatonta
yhteistyötä
kehittämisellä kohti monipuolista
Toimenpide
3.

2022

Tunnistetaan yhteneväiset koulutuspolut ja suunnitellaan nivelvaiheet

2023

Oppilaitosyhteistyö eri koulutus- ja kehitystahojen kanssa

Jatkuva

Osallistetaan organisaatiot ja luodaan raamit yhdessä täsmäosaamiselle

Jatkuva

Räätälöidään opintokokonaisuuksien sisältö yhteistyössä organisaation tarpeille
sopiviksi ja luodaan työpaikkoja monialaisesti

Jatkuva

		

Toimijat

KOULUTUSASTEIDEN VÄLISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN

Luodaan arvoa verkostoissa ja luodaan kattavampi koulutuspaketti valitun profiilin
mukaisesti

4.

Teemat ja Visio

Aikataulutus

Koulutus- ja kehittämisorganisaatiot
Julkinen sektori

VERKOSTOJEN HYÖDYNTÄMINEN HANKE- JA TUTKIMUSTOIMIN		
NASSA

Hankkeiden ideointi, yhteissuunnittelu ja rahoituksen hakeminen verkostoissa EU-tasolla sekä alueilla

2021

Suunnittelu ja tulokset läpinäkyviksi organisaatiokentälle

2021

Osaamisen jakaminen verkostossa

Jatkuva

Tutkimustiedon jalkauttaminen myös kaupallisesti start up-toiminnan ja kehittämisorganisaatioiden toimesta

Jatkuva

Koulutus- ja kehittämisorganisaatiot
Julkinen sektor
Elinkeinoelämä
3.sektori
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Tilanne

Liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin...

Olosuhteiden ja infran
Vahvalla
osaamisella
kohti
saumatonta
yhteistyötä
kehittämisellä kohti monipuolista
Toimenpide
5.

Verkostomaisen monitoimijaisen liiketoiminnan tukeminen, luominen, kehittäminen ja
kaupallistaminen

Jatkuva

Tuetaan kehitysympäristöjen konkretisoitumista ja haetaan kestävää kasvua kansallisesti ja kansainvälisesti

Jatkuva

Kehittämistoiminnan ytimessä vastuullisuus ja ilmastoasiat

Jatkuva

6.

Toimijat

VERKOSTOT LIIKETOIMINNAN TUKIJANA
Koulutus- ja kehittämisorganisaatiot
Julkinen sektor
Elinkeinoelämä
3.sektori

OPISKELIJAPOTENTIAALIN HYÖDYNTÄMINEN JA TUKEMINEN

Opiskelijalähtöisien innovaatioiden monialainen tukeminen osana innovaatio-, testija kehittämisympäristöjä sekä yrittäjäverkostojen rakentaminen osaksi tekemiskulttuuria

Teemat ja Visio

Aikataulutus

Jatkuva

Koulutus- ja kehittämisorganisaatiot,
Elinkeinoelämä
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