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1 Laadunhallinnan, asiakas- ja potilasturvallisuuden tavoitteet ja toteuma 2019 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä asiakas- ja potilasturvallisuustyö ja laadunhallinta pohjautuvat 
Laadunhallinnan, asiakas- ja potilasturvallisuuden suunnitelmaan 2019-2020. Tavoitteena on tukea 
terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisia turvallisten ja tasalaatuisten palveluiden tuottamisessa po-
tilaille ja asiakkaille.   
 
Vuoden 2019 laadunhallinnan, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportti on tähän mennessä laajin 
katsaus yhtymässä tehtyyn laatu- ja potilasturvallisuustyöhön. Raportista on luettavissa, missä 
olemme onnistuneet hyvin, jopa erinomaisesti, ja missä meillä on vielä kehitettävää. Tässä dokumen-
tissa asiakkaalla tarkoitetaan asiakasta, asukasta ja potilasta. 
 
Vuosi 2019 oli kaikilla mittapuilla erittäin työntäyteinen. Yhtymässä vietiin eteenpäin merkittävä pal-
velurakenneuudistus, kehitettiiin kotiin vietäviä palveluita ja sähköisiä asiointipalveluita sekä otettiin 
merkittäviä edistysaskelia asiakas- ja potilastietojärjestelmän toiminnallisuuden, kirjaamisen ja rapor-
toinnin kehittämisessä. Rakennusvaihe 7:n ja 8:n hankesuunnittelu ja Salpakankaan uuden sote-kes-
kuksen suunnittelu etenivät aikataulussa, ja useita potilasturvallisuutta parantavia toimenpiteitä otet-
tiin käyttöön. Sosiaali- ja terveydenhuollon laatuohjelman sisäistä laadunhallintaan tähtäävää kehittä-
mistyötä vietiin onnistuneesti sovitussa aikataulussa eteenpäin aina alkusyksyyn 2019 saakka. Me-
netelmäkoulutuksiin osallistui yli 300 sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattilaista. Itsearviointien 
lopputuotoksena tunnistettiin pelkästään eri toimialoilla lähes 700 kehittämistä edellyttävää tehtävää. 
Syksyn yhteistoimintamenettely keskeytti hyvin käynnistyneen laadunhallintajärjestelmän toimeenpa-
nosuunnitelman ja sisäisen auditoinnin koulutukset. Myös johdon katselmuksen pilotoinnit siirtyivät 
myöhempään ajankohtaan. Sen sijaan yhtymälaajuinen LEAN-valmennus oli mahdollista viedä sovi-
tussa aikataulussa maaliin. Työn tuloksena valmistui peräti 93 kehittämishanketta, joissa onnistuttiin, 
osassa jopa merkittävästi, parantamaan asiakaspalvelua, yhtymän palveluprosesseja ja toimintakäy-
täntöjä sekä vähentämään hukkaa. Marraskuussa 2019 järjestettiin yhtymän historian ensimmäiset 
Laatufestivaalit, ja osanotto oli innostunutta. Palaute henkilöstöltä oli erittäin myönteistä. Useat am-
mattilaiset ilmaisivat iloaan siitä, että vihdoin heillä oli ollut lupa ja mahdollisuus kehittää omaa työ-
tään. 
 
Hyvä laatu ei ole itsestäänselvyys. Hyvä laatu säästää kustannuksia. Hyvä laadunhallinta terveyden- 
ja sosiaalihuollon palveluissa edellyttää vahvaa osaamista, määrätietoista johtamista, kehittämistä, 
henkilöstön kouluttamista ja kouluttautumista, mittarointia, laatutiedon keräämistä, seurantaa, analy-
sointia, raportointia ja valvontaa. Ilman resursseja ja rakenteita hyvää laatutyötä ei voida toteuttaa – 
ei nyt eikä tulevaisuudessa. Hyvä laatu edellyttää myös johdon vahvaa sitoutumista laatutyöhön.  
 
Asiakkaamme ja potilaamme edellyttävät, että tarjoamamme palvelut ovat laadukkaita, turvallisia ja 
asianmukaisesti toteutettuja, ja palvelujen saatavuus on turvattu. Valinnanvapaus mahdollistaa asi-
akkaille hoitopaikan ja palveluntuottajan vapaan valinnan. Hyvästä laadusta on tullut merkittävä kil-
pailutekijä. Emme voi siis pysähtyä. Jatkossa panostus ennaltaehkäisyyn, hyviin peruspalveluihin ja 
hyvään asiakaskokemukseen on aina vain tärkeämpää.  
 
Lämpimät kiitokset teille kaikille ammattilaisille hyvin tehdystä työstä ja sinnikkyydestä viedä asioita 
eteenpäin erittäin haasteellisissa olosuhteissa. Käsissänne olevan raportin tulokset kertovat hyvän 
työnne tulokset. Haluan kiittää myös potilaitamme, asiakkaitamme  ja heidän läheisiään, asiakasraa-
tien jäseniä ja sidosryhmiämme. Teiltä saamamme palaute on arvokasta ja auttaa meitä kehittämään 
palveluita entistä paremmiksi. 
 
Lahdessa 30.3.2020 
 
 

Maria Virkki, Lääket.tri, EMBA 

Laatu- ja potilasturvallisuusylilääkäri 
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2 Laatutyö 

2.1 Laadun kehittäminen 
 
2.1.1 SHQS – laatuohjelma 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän laadun kehittämisen lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeiden tun-
nistaminen sekä nykytilan ymmärtäminen. Kehittämistarpeet nousevat muun muassa vaaratapahtu-
mailmoituksien ja palvelupalautteiden analyysistä sekä prosessien mallintamisesta. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon laatuohjelman (SHQS) sisäistä laadunhallintaan tähtäävää yhtymälaa-
juista kehittämistyötä jatkettiin sovitun aikataulun mukaisesti alkusyksyyn 2019 saakka. Menetelmä-
koulutukset järjestettiin yhteistyössä Labquality Oy:n kanssa. Kaikkiaan 328 henkilöä kaikilta toimi-
aloilta osallistui koulutuksiin. Kaksipäiväisen MEKO- koulutuksen aikana annettiin kattava tietopaketti 
itsearvioinnin suorittamisiin. Koulutuspäivien välillä käynnistettiin itsearviointien tekeminen omassa 
yksikössä/toiminnassa. Laatujärjestelmään liittyvät itsearvioinnit toteutettiin sähköisellä alustalla Laa-
tuportissa. Itsearvioinnissa tunnistettiin kehittämistehtävät, joiden tekemiseen toimialat ryhtyivät ha-
luamassaan aikataulussa, kuitenkin niin, että itsearvioinnit tuli olla tehtynä sekä kehittämistehtävät 
tunnistettuna ja vastuutettuna.  
 
Yhtymän yksiköt sitoutuivat itsearviointeihin esimerkillisen hyvin. Ne toteutuivat 87-prosenttisesti; 
67:sta lomakkeesta valmistui 58. Kehittämistehtäviä tunnistettiin koko yhtymässä kaikkiaan 658 (ka. 
11 kpl/itsearviointilomake). Yhtymän koko henkilöstöä koskevat yt-menettelyt käynnistyivät syksyllä 
2019, minkä seurauksena laadunhallinnan toimeenpanosuunnitelmaan jouduttiin tekemään merkittä-
viä aikataulumuutoksia. Syksylle suunnitellut sisäisen auditoinnin koulutukset sekä johdon katselmuk-
sen pilotoinnit siirtyivät myöhempään ajankohtaan. Laatutyötä jatkettiin yksiköissä omana työnä. 
 
Syksyllä 2018 hyvinvointiyhtymässä käyttöön otettu SHQS-laatuohjelma muodostuu arviointikriteeris-
töstä, joka on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ar-
viointitarvetta. Siinä on huomioitu terveyden- ja sosiaalihuollon lainsäädäntöä, valtakunnallisia suosi-
tuksia sekä hyviä hoito- ja palvelukäytäntöjä. Arviointikriteeristö pitää sisällään ISO 9001 -standardin 
keskeiset vaatimukset. Arviointikriteeristössä määritellään vaatimukset strategiseen johtamiseen, toi-
mintojen järjestämiseen ja asiakas-/potilasturvallisuuteen, sekä annetaan työkaluja palvelutoiminnan 
ja johtamisen laadun arviointiin ja kehittämiseen.  

2.1.2 Prosessien ja dokumenttien hallinta ja toiminnan kehittäminen Lean-menetelmää hyö-
dyntäen 
 
Prosessit  ja dokumentit 
 
Asiakaslähtöisten palveluprosessien mallintaminen ja kehittäminen perustuu yhtymän jatkuvan pa-
rantamisen toimintamalliin. Mallintamisella hahmotetaan palveluprosessien kokonaisuudet ja varmis-
tetaan laadukas toiminta. Niiden avulla määritellään myös toimijoiden keskeiset tehtävät, vastuut ja 
roolit. Prosessikuvaukset, jotka on kuvattu IMS-järjestelmään, tukevat arjen työtä ja toimivat henkilös-
tön perehdytyksen tukena. Järjestelmän käyttökoulutuksia järjestettiin henkilöstölle säännöllisesti 
vuoden 2019 aikana. 
 
IMS-järjestelmä, johon yhtymässä on luotu yhtenäiset dokumenttipohjat, mahdollistaa myös yhtymän 
laatudokumenttien keskittämisen yhteen paikkaan. Dokumenttien (ohjeiden) luominen, päivittäminen 
sekä hallinta täyttävät SHQS-laatukriteerit. Dokumenttien siirtäminen IMS:iin käynnistyi vuonna 2017, 
vuoden 2018 aikana aloitettiin dokumenttien muuttaminen verkkodokumenteiksi ja dokumentteja 
työstettiin aktiivisesti koko vuoden 2019 ajan. Hyväksyttyjä dokumentteja oli IMS:ssä loppuvuodesta 
2019 yhteensä 1232 ja keskeneräisiä 614. 
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Hyväksyttyjä prosessikuvauksia oli vuoden 2019 lopussa 418 ja keskeneräisten prosessikuvausten 
määrä oli 407, kun vastaavat luvut vuonna 2018 olivat 110 ja 123. Hyväksyttyjen prosessikuvausten 
määrä lähes nelinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
LEAN 
 
LEAN-kehittämisfilosofia oli vahvasti mukana yhtymän prosessien ja toiminnan kehittämisessä 
vuonna 2019. LEAN-johtamis- ja toimintafilosofian avulla parannetaan toiminnan asiakaslähtöisyyttä, 
laatua, turvallisuutta ja kustannustehokkuutta.  
 
Koko yhtymää koskeva LEAN-valmennus käynnistyi alun perin syksyllä 2018 tavoitteena saavuttaa 
yhteinen ymmärrys prosessien kehittämisen hyödyistä asiakkaalle ja organisaatiolle sekä saada ai-
kaan mitattavia muutoksia prosesseissa. LEAN-prosessivastaavien työpajat jatkuivat keväällä ja syk-
syllä 2019. Yhtymässä koulutettiin yhteensä 248 prosessivastaavaa eri toimialoilta. Erilaisia keskisuu-
ria ja pieniä kehittämiskohteita oli yhteensä 90. Lisäksi yhtymässä vietiin läpi kolme suurta kärkihan-
ketta. Prosessivastaavat olivat aktiivisesti mukana kehittämisessä niin työpajoissa kuin omissa yksi-
köissäänkin.  
 
Kehittämistöiden ensisijaisena tavoitteena oli parantaa asiakaskokemusta lyhentämällä odotusaikoja, 
selkeyttämällä asiakkaan palvelu- ja hoitoprosessia sekä nopeuttamalla hoitoon pääsyä. Lisäksi ke-
hittämistöiden tavoitteena oli ratkoa mm. erilaisia tiedonkulun ongelmia, poistaa päällekkäisiä toimin-
toja ja järjestää toimitiloja selkeämmiksi.  
 
Kehittämistyön tuloksia esiteltiin yhtymän Laatufestareilla 5.11.2019. Tilaisuudessa palkittiin kuusi an-
sioituneinta kehittämistyötä, ja lisäksi kolme työtä sai kunniamaininnan. Palkitut työt saavuttivat niille 
asetetut tavoitteet (mm. asiakaskokemus parani ja päällekkäisyyksiä kyettiin purkamaan) ja niissä 
Lean-menetelmiä käytettiin erityisen ansiokkaasti.  
 
Palkitut Lean-hankkeet: 
1. Kati Ylitalo: Asiantuntijasairaanhoitajan vastaanottotoiminnan käynnistäminen hematologian poli-
klinikalla 
2. Malla Hyytiäinen, Noora Korhonen ja Sari Mielonen: Päivystyksen organisointi Lahden alueen opis-
kelijaterveydenhuollossa 
3. Marja Metsälä: Käsikirurgisen potilaan poliklinikkaprosessin kehittäminen 
4. Saara Tuori: Perheneuvola - Nopeasti ensikäynnille 
5. Tiina Nurminen ja Tiina Hakkarainen: Monihuonemalli nopeuttaa kiireetöntä hoitoon pääsyä 
6. Anna-Kaisa Hämäläinen ja Anu Riikonen: Vammaispalvelujen asiakashaastattelun menetelmä 
 
Kunniamaininnat: 
1. Kristiina Korhonen: Arkistointiprosessin kehittäminen erikoissairaanhoidossa 
2. Riitta Asikainen ja Ulla-Maija Tiainen: Akuutin tule-asiakkaan oikea-aikainen fysioterapia 
3. Jaana Pendolin: Välinehuoltoasiakkaan instrumenttien huoltokierto 
 
Prosessivastaavien valmennusta on tarkoitus jatkaa vuonna 2020. 

2.2 Laatu- ja kehittämispalkinto 
 
Yhtymän henkilöstöpalvelut ovat perinteisesti jakaneet vuosittain Laatu- ja kehittämispalkinnon, jonka 
yleisiä arviointikriteerejä ovat  

- kehittämistyöhön osallistuneiden tulee olla yhtymän palveluksessa 
- kehittämisen kohde on kuntayhtymän sekä toimialan strategian ja kehittämisen painopisteiden 

suuntainen 
- palkinto jaetaan ryhmälle, joka on kehittänyt toimintaansa suunnitelmallisesti oman työn 

ohessa. 
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Muut arviointikriteerit 
- kehittäminen on edistänyt tuottavuutta tai toiminnan vaikuttavuutta sekä (vähintään yksi seu-

raavista kriteereistä) 
1. kehitetty tarkoituksenmukaista palvelukokonaisuutta 
2. parannettu asiakastyytyväisyyttä 
3. parannettu palvelujen saatavuutta 
4. vaikutettu kustannusten oikeaan kohdentumiseen 
5. lisätty henkilöstön työhyvinvointia. 

 
Vuonna 2018 ja 2019 yhtymässä tätä palkintoa ei ole jaettu.  

2.3 Palvelupalaute 
 
2.3.1 Tausta 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän strategiassa 2022 korostetaan asiakaskokemuksen tärkeyttä. 
Asiakaskokemusta (customer/patient experience) sekä asiakastyytyväisyyttä (customer/patient satis-
faction) mitattiin vuonna 2019 muun muassa palvelupalautteiden avulla. Saatua palautetta hyödyn-
nettiin toiminnan ja palvelujen kehittämisessä. Vuonna 2019 asiakas pystyi antamaan palautetta 

- suoraan henkilökunnalle (jokainen henkilökunnan jäsen on velvollinen vastaanottamaan ja 
kirjaamaan saadun palautteen) 

- sähköisesti yhtymän internet-sivuilla (www.phhyky.fi/Anna palautetta) 
- paperisella palautelomakkeella tai 
- pikapalautteena Happy Or Not -laitteella, joita on 24 yksikössä (kts. luku 2.3.4) 

Vuonna 2019 yhtymän sähköistä QPro-asiakaspalautejärjestelmää päivitettiin ja kehitettiin vastaa-
maan paremmin asiakkaiden ja organisaation tarpeita. Palautteen keräämisen, käsittelyn ja raportoin-
nin ohje päivitettiin kesällä 2019, ja palautteiden käsittelijöille järjestettiin koko vuoden ajan koulutusta. 
Vuonna 2018 käynnistettyä selvittelytyötä asiakaspalautteen keräämiseksi tekstiviestipalveluna jat-
kettiin 2019. Asiakaspalautteiden kerääminen tekstiviestinä nähtiin hyvänä vaihtoehtona, mutta yhty-
män taloudellisten haasteiden vuoksi palvelua ei ollut mahdollista käynnistää.  
 
Yksiköillä on käytössään sekä sähköinen että paperinen QPro-palautelomake, ja ne ovat sisällöltään 
identtisiä. Lomakkeet koostuvat asiakastyytyväisyyskyselystä sekä avoimen palautteen osiosta ja 
edustavat laajempaa kvalitatiivista palautetta. Asiakastyytyväisyyskyselyn osuus koostuu väittämistä, 
joihin asiakas vastaa miten paljon samaa tai eri mieltä on kyseisen väittämän kanssa asteikolla 1-5 
(1 = täysin eri mieltä, 3 = en osaa sanoa, 5 = täysin samaa mieltä). Kaikissa palautelomakkeissa on 
vähintään viisi samaa väittämää, joita myös valtakunnallisesti seurataan: 

- henkilöstö kohteli minua hyvin ja ystävällisesti 
- saamani tieto tutkimuksesta/hoidosta/palvelusta oli ymmärrettävää 
- hoitoani/palveluani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani 
- saamani hoito/palvelu oli hyvää 
- koin oloni turvalliseksi tutkimuksen/hoidon/palvelun aikana. 

Lomakkeissa kysyttiin palvelun kokonaisarvosanaa, suosittelua, avoimia kysymyksiä (ehdotuksia, kii-
toksia, kehitettävää) sekä tiettyjä taustatietoja. Mihinkään kysymykseen vastaaminen ei ollut asiak-
kaalle pakollista. Asiakkaan oli lisäksi mahdollista jättää palautteeseen yhteystiedot, jos hän halusi, 
että häneen otetaan yhteyttä palautteeseen liittyen. 

2.3.2 Hyvinvointiyhtymän toimialojen palvelupalautetuloksia (QPro) 
 
Vuonna 2019 asiakkaat antoivat palautetta saamastaan palvelusta yhteensä 4710 kertaa joko säh-
köisesti (54 %) tai paperilomakkeella (46 %). Vuonna 2018 palautemäärä oli 4396, eli 

https://www.phhyky.fi/fi/asiakkaalle/palaute/
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palautemäärässä tapahtui kasvua noin 7 %. Tehostettuja palautekyselyjä tehtiin vuonna 2019 Ikään-
tyneiden asumispalveluissa (N=644) ja kotihoidossa (N=103).  
 
Kuvassa 1 on vuonna 2019 saatujen palautteiden jakautuminen prosentuaalisesti eri toimialoille. Reilu 
puolet palautteista koski terveys- ja sairaanhoitopalveluja, ja noin kolmasosa ikääntyneiden palveluja 
ja kuntoutusta. Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelupalautteet kasvoivat vuodesta 2018 vuoteen 2019 
merkittävästi (+62 %). Eniten palautetta antoivat yli 76-vuotiaat asiakkaat (26,5 % palautteista) (kuva 
2). Kahtena edellisenä vuonna eniten palautetta olivat antaneet  46–64-vuotiaat asiakkaat. 

 
Kuva 1. Palautteiden jakautuminen toimialoittain vuonna 2019  

 

 

Kuva 2. Palautetta antaneiden asiakkaiden ikäjakauma 
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Taulukkoon 1 on koottu palautteiden keskiarvot valtakunnallisesti seurattavista väittämistä, jotka si-
sältyvät myös kaikkiin yhtymän palautelomakkeisiin. Näiden väittämien lisäksi kaikki muut eri palau-
telomakkeilla käytössä olevat väittämät on jaettu neljän eri pääotsikon alle: palveluun pääsy, kohtelu, 
palvelukokemus ja jatkosuunnitelma. Asiakkailta saatu palaute vuonna 2019 näistä neljästä eri osa-
alueesta asteikolla 1-5 (suluissa vuoden 2018 arvot) olivat seuraavat: palveluun pääsy 4,1 (4,2), koh-
telu 4,3 (4,4), palvelukokemus 4,2 (4,3) ja tieto jatkosuunnitelmasta 4,0 (4,2). Vuoteen 2018 verrat-
tuna kaikilla osa-alueilla oli pientä laskua. 

Taulukko 1. Palautteiden keskiarvo yhteisten valtakunnallisten väittämien osalta (suluissa vuoden 2018 arvot) 

Väittämä 

Vastausten keskiarvo 
1 = Täysin eri mieltä, 
5 = Täysin samaa 
mieltä 

Vastausten  
lukumäärä,  
N 

Henkilöstö kohteli minua hyvin ja ystävällisesti 4,5 (4,7) 1331 

Lääkärit kohtelivat minua hyvin ja ystävällisesti 4,4 (4,4) 1921 

Hoitohenkilöstö kohteli minua hyvin ja ystävällisesti 4,4 (4,3)  2312 

Muu henkilöstö kohteli minua hyvin ja ystävällisesti 4,4 (4,4) 1746 

Saamani tieto tutkimuksesta/hoidosta/palvelusta oli  
ymmärrettävää 

4,2 (4,1) 1303 

Lääkäreiltä saamani tieto tutkimuksesta tai hoidosta oli ymmär-
rettävää 

4,3 (4,2) 1991 

Hoitohenkilöstöltä saamani tieto tutkimuksesta/ hoidosta/  
palvelusta oli ymmärrettävää 

4,3 (4,5) 2184 

Hoitoani/palveluani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kans-
sani 

4,1 (4,3) 3353 

Saamani hoito/palvelu oli hyvää 4,2 (4,4) 3612 

Koin oloni turvalliseksi tutkimuksen/hoidon/palvelun aikana 4,3 (4,5) 3510 

 
Avoimien kysymysten (ehdotuksia, kiitoksia, kehitettävää) vastaukset analysoitiin ja luokiteltiin yksik-
kökohtaisesti. Avoimissa vastauksissa annettiin ehdotuksia 1034 kertaa ja kiitoksia 1998 kertaa. Pa-
lautteen antajista 1433 oli kirjannut, missä yhtymällä on heidän mielestään kehitettävää. Eniten kii-
tosta saivat edellisen vuoden tapaan henkilökunta sekä hoito ja palvelu (kuva 3). Kehittämiskohteista 
suurin osa kohdistui hoitoon ja palveluun, henkilökuntaan, luokkaan muut kommentit sekä tiedon-
saantiin ja tiedonhallintaan (kuva 4). 
 

 
 
Kuva 3. Kiitoksia -palautteet luokiteltuna (N = 1998) 
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Kuva 4. Kehitettävää -palautteet luokiteltuna (N = 1433) 

Palautelomakkeella asiakasta pyydettiin antamaan saamastaan palvelusta arvosana asteikolla 4-10 
(4 = huono, 10 = kiitettävä). Kysymykseen vastanneista (N = 3729) 64 % antoi arvosanaksi kiitettävän 
(9 tai 10). Vuonna 2018 vastaava luku oli 73 %. Huonoksi tai kohtalaiseksi (4, 5 tai 6) saamansa 
palvelun koki 19 % vastanneista. Edellisvuonna vastaava luku oli 16 %. Tarkempi arvosanakohtainen 
jakauma näkyy kuvasta 5. Palvelun kokonaisarvosanan saama keskiarvo oli 8,4. Edellisenä vuonna 
arvosana oli 8,7. ”Voin suositella saamaani palvelua” -kysymykseen vastasi ”Kyllä” 79 % kaikista ky-
symykseen vastanneista (N = 3411). Vuonna 2018 vastaava luku oli 83 %.  

 

Kuva 5. Kokonaisarvosana palvelusta (asteikolla 4-10) 

Palautetta antaneista asiakkaista 1085 jätti yhteydenottopyynnön palautteeseen liittyen. Yhteydenot-
topyynnön jättäneeseen asiakkaaseen otettiin yhteyttä keskimäärin 16 vuorokauden kuluttua palaut-
teen antamisesta. Edellisenä vuonna palautteen antajaan oltiin yhteydessä keskimäärin 7 päivän ai-
kana, joka on yhtymän ohjeistus. 
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2.3.3 Sosiaali- ja perhepalvelujen palvelupalautetuloksia 
 
Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelupalautteet kasvoivat vuodesta 2018 merkittävästi (+62 %). Palve-
lupalautteiden määrä on kuitenkin todella pieni edelleen, kun se suhteutetaan palvelutapahtumien ja 
asiakkaiden määrään toimialalla. Vuonna 2018 asiakkaat antoivat kvalitatiivista palautetta saamas-
taan palvelusta yhteensä 440 kertaa joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Vuonna 2019 palvelupa-
lautteita annettiin yhteensä 712 kertaa. Taulukkoon 2 on koottu palautteiden keskiarvot valtakunnal-
lisesti seurattavista väittämistä, jotka sisältyvät myös kaikkiin yhtymän palautelomakkeisiin. Vastaus-
ten lukumäärässä eri väittämien osalta on merkittäviä eroja vuosien 2018 ja 2019 välillä. 

Taulukko 2. Palautteiden keskiarvo yhteisten valtakunnallisten väittämien osalta (suluissa vuoden 2018 arvot) 

Väittämä 

Vastausten keskiarvo 
1 = Täysin eri mieltä, 
5 = Täysin samaa 
mieltä 

Vastausten  
lukumäärä,  
N 

Henkilöstö kohteli minua hyvin ja ystävällisesti 4,1 (4,2)  229 (84) 

Saamani tieto tutkimuksesta/hoidosta/palvelusta oli  
ymmärrettävää 

3,8 (4) 206 (81) 

Hoitoani/palveluani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kans-
sani 

4,1 (4,3) 520 (363) 

Saamani hoito/palvelu oli hyvää 4 (4,3) 554 (301) 

Kaikki kysymykset yhteensä 4 (4,3)  

 

Palvelupalautteen antajista 74 % kertoi voivansa suositella saamaansa palvelua (kuva 6). Arvosanan 
8 tai enemmän antoi palvelusta 71 % palautteen antajista (kuva 7).  

 

Kuva 6. Suosittelukysymys. Perhe- ja sosiaalipalvelut 
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Kuva 7. Kokonaisarvosana palvelusta (asteikolla 4-10).  Perhe- ja sosiaalipalvelut 

Avoimissa vastauksissa annettiin kehittämisehdotuksia 197 kertaa ja kiitoksia 264 kertaa. Eniten kii-
tosta saivat henkilökunta sekä hoito ja palvelu (kuva 8). Kehittämiskohteista suurin osa kohdistui hoi-
toon ja palveluun, luokkaan muut kommentit sekä henkilökuntaan (kuva 9). 

 
Kuva 8. Kiitoksia -palautteet luokiteltuna (N = 264). Perhe- ja sosiaalipalvelut 
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Kuva 9. Kehitettävää -palautteet luokiteltuna (N = 197). Perhe- ja sosiaalipalvelut 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakkailta palautetta kahden vuo-
den välein. Palautetta kerätään asiakaspalautekyselyllä, jonka THL toteuttaa yhteistyössä neuvoloi-
den kanssa. Kyselyä ei tehty vuonna 2019. Seuraavan kerran kysely tehdään vuonna 2020.  
 
Myös THL:n kouluterveyskysely tuottaa tietoa palveluista ja palvelukokemuksista, lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin, terveyden, koulunkäynnin ja opiskelun sekä osallisuuden lisäksi (taulukko 3). Kyselyyn 
osallistuvat perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokan oppilaat sekä perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokan 
oppilaiden huoltajat, perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokan oppilaat, lukiokoulutuksen 1. ja 2. vuoden 
opiskelijat ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Kysely toteutetaan parittomina 
vuosina koko maassa. Oppilaat vastaavat sähköisesti koulupäivän aikana. Kouluterveyskysely toteu-
tettiin vuonna 2019. Edellisen kerran kouluterveyskysely toteutettiin vuonna 2017.  
 
Taulukko 3. Kouluterveyskyselyn tuloksia 2017 ja 2019 

 2017(%) 2019(%) 

Mahdollisuus keskustella aikuisen kanssa mieltä painavista asioista (kyllä) 
Perusopetus 4. ja 5.lk 48,7 51,1 

Terveystarkastus toteutui lapsella laadukkaasta, Perusopetus 4. 5.lk 53,6 56,4 

Mahdollisuus keskustella aikuisen kanssa mieltä painavista asioista (kyllä) 
perusopetus 8. ja 9.lk  43 

Terveystarkastus toteutui nuorella laadukkaasti, perusopetus 8. ja 9.lk 62,8 64,4 

Ei ole päässyt kouluterveydenhoitajalle yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, 
perusopetus 8. ja 9. lk 5,8 5 

Ei ole päässyt koululääkärille yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, perusope-
tus 8. ja 9.lk 5,1 4,2 

Mahdollisuus keskustella aikuisen kanssa mieltä painavista asioista (kyllä), lukio  51,5 

Terveystarkastus toteutui nuorella laadukkaasti, lukio 66,6 67,9 

Ei ole päässyt kouluterveydenhoitajalle yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, 
lukio 5,2 4,5 

Ei ole päässyt koululääkärille yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, lukio 3,7 4 

Mahdollisuus keskustella aikuisen kanssa mieltä painavista asioista (kyllä), ammatil-
linen oppilaitos  49,5 

Terveystarkastus toteutui nuorella laadukkaasti, ammatillinen oppilaitos 70,7 70,5 

Ei ole päässyt kouluterveydenhoitajalle yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, 
ammatillinen oppilaitos 4,1 3,9 

Ei ole päässyt koululääkärille yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, ammatilli-
nen oppilaitos 5,4 5 
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2.3.4 Happy Or Not -pikapalautteen tulokset 
 
Vuonna 2019 Happy Or Not -pikapalautteita annettiin yhteensä 79 015. Käytössä oli 24 Happy Or Not 
-laitetta: perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminnassa 15, Päijät-Hämeen keskussairaalassa 3, 
Akuutti 24:ssä 2, Lahden kaupunginsairaalan kuvantamisessa 1, kuntoutuspalveluissa 1, ikääntynei-
den asiakasohjauksessa 1 ja geriatrisessa osaamiskeskuksessa 1. Vuonna 2018 pikapalautteita saa-
tiin 24 laitteella yhteensä 51 591. Saatujen pikapalautteiden määrä vaihteli kuukausitasolla 4500:stä 
7500 palautteeseen. Pikapalautteista saatiin vuonna 2019 automaattinen raportti viikoittain, ja palaut-
teet käsiteltiin yksiköittäin. Tulosaluekohtaisia Happy Or Not -tuloksia (N = 79 015) on kuvattu kuvissa 
10-15.  
 
Sote-toimialan eurooppalainen benchmark-indeksi vuonna 2019 oli 85, mikä perustuu Happy Or Not:n 
julkisella sektorilla toimivilta sote-asiakkailta 12 kuukauden ajalta kerättyyn vertailutietoon. Yhtymän 
kokonaisindeksi vuonna 2019 oli 88 (vrt. 88 vuonna 2018), joka ylittää eurooppalaisen keskitason. 
Indeksiluku (välillä 0-100) huomioi kaikki neljä tyytyväisyystasoa sekä palautemäärien vaihtelut. 

 
Kuva 10. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Happy Or Not -tulokset yhteensä (N = 79 015)  

 
Kuva 11. Perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminnan Happy Or Not -tulokset (N = 54 527) 

 
Kuva 12. Päijät-Hämeen keskussairaalan (sis. Akuutti24 ja kuvantaminen) Happy Or Not -tulokset (N = 20 583) 

 
Kuva 13. Kuntoutuspalvelujen Happy Or Not -tulokset (N = 1 681) 

 
Kuva 14. Ikääntyneiden asiakasohjauksen Happy Or Not -tulokset (N = 1 197) 

 
Kuva 15. Geriatrisen osaamiskeskuksen Happy Or Not -tulokset (N = 1 027) 
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Kuvassa 16 on nähtävillä yhtymätasolla ne haasteet, joiden takia palveluun ei oltu tyytyväisiä. Suurin 
yksittäinen haaste oli hoitoon/palveluun pääsy (N = 1078), kuten myös vuonna 2018 (N = 692). Vas-
taavasti kuvassa 17 näkyy koko yhtymän tasolla kuvattuna ne tekijät eli palvelun kohokohdat, joiden 
takia palveluun oltiin tyytyväisiä. Suurin yksittäinen tyytyväisyyden aihe oli henkilökunnan ystävälli-
syys (N = 17770), vuonna 2018 (N = 4514).  

 
Kuva 16. Toiminnan ongelmakohdat Happy Or Not –pikapalautteiden perusteella  

 
Kuva 17. Toiminnan kohokohdat Happy Or Not –pikapalautteiden perusteella  
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2.3.5 Chat-palvelun tulokset 
 
Yhtymässä Chat-palvelu on asiakkaille käytössä etulinjan neuvonnassa ja ohjauksessa: avosairaan-
hoidon terveyspalveluissa, ikääntyneiden neuvonnassa, sosiaalihuollon ohjauksessa ja neuvon-
nassa, suun terveydenhuollossa sekä äitiys- ja lastenneuvolassa. Chat-tilastot ja tiedot asiakkaiden 
kokemuksista saadaan Flowmedikin Chat-raportointijärjestelmästä. Chat palvelussa otettiin käyttöön 
suomi.fi -tunnistautuminen 13.6.2019 alkaen.  
 
Chat-ikkuna avattiin yhteensä 9401 kertaa, chattien määrä oli 7380 eli noin 79 prosenttia chat-ikkunan 
avanneista myös aloitti chatin. Vastaamattomia chatteja oli yhteensä 316 kpl (n. 4 %). Suomi.fi tun-
nistautumismahdollisuutta käytti noin prosentti asiakkaista (kuva 18).  
 

 
Kuva 18. Chat-ikkunan avaukset, määrät, vastaamattomat chatit ja tunnistautumiset  

Keskimäärin ammattilaisen vastaamista odotettiin noin 4 minuuttia ja chatit kestivät noin 11 minuuttia. 
Keskimääräinen odotusaika kuvaa sitä aikaa, jonka asiakas joutui odottamaan ennen kuin poistui 
palvelusta saamatta palvelua (kuva 19). 

 
Kuva 19. Keskimääräinen vastausaika, -kesto ja -odotusaika 

Chat-palvelun kautta tuli yhteensä 5123 palautetta ammattilaisilta ja asiakkailta. Ammattilaisten pa-
lautteita oli 3230 ja asiakkaiden 1893. Noin 70 % antoi palautetta (asiakkaat ja ammattilaiset). Suurin 
osa palautetta antaneista asiakkaista koki Chatilla asioinnin helpoksi (kuva 20). Samoin ammattilaiset 
kokivat, että asiakkaat hyötyivät Chatilla asioinnista (kuva 21). 
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Kuva 20. Etulinjan neuvonnan ja ohjauksen asiakkaiden Chat-palautteet  
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Kuva 21. Etulinjan neuvonnan ja ohjauksen ammattilaisten Chat-palautteet 
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2.4 Asiakasraatitoiminta 
 
Vuonna 2019 yhtymässä kokoontuivat säännöllisesti erikoissairaanhoidon, avovastaanottotoiminto-
jen, perusterveydenhuollon sairaalapalvelujen sekä Orimattilan alueen lapsiperhetoimijoiden asiakas-
raadit. Lisäksi vammaisten asumispalveluissa toimintansa aloitti kuusi asukkaista ja heidän läheisis-
tään koottua laatutyöryhmää. Asiakasraatien jäsenet edustavat mahdollisimman kattavasti yhtymän 
palveluja tuntevia asiakkaita: eri ikäisiä, eri kunnissa asuvia ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia 
miehiä ja naisia. Osallistumalla asiakasraatiin he voivat vaikuttaa palvelujen suunnitteluun, toteutuk-
seen, kehittämiseen ja arviointiin. Asiakasraatitoiminnan avulla vahvistetaan asiakaslähtöisyyttä.  

Perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminnan asiakasraadin kaksivuotinen toimintakausi päättyi 
toukokuussa 2019. Raati kokoontui vuonna 2019 kaksi kertaa ja raatiin kuului 14 jäsentä. Tapaami-
sissa käsiteltiin mm. Lahden tulevan palvelutorin toimintaa ja hoitosuunnitelman tekemistä pitkäai-
kaissairaalle asiakkaalle. Raati tutustui myös Lahden kaupunginsairaalan uudistettuiin tiloihin. 

Perusterveydenhuollon sairaalapalvelujen asiakasraadin toinen toimintakausi jatkui vuonna 2019. 
Raadissa oli mukana 8-9 jäsentä. Asiakasraati kokoontui 4 kertaa, 2 tuntia kerrallaan. Tapaamisissa 
käsiteltiin Geriatrian poliklinikan toimintaa, kinestetiikkaa, Palliatiivisen hoidon osasto J12:n toimintaa 
ja esiteltiin teknologiaratkaisuja ikäihmisille. Asiakasraatilaiset tutustuivat hoivarobotti Ilonaan ja hei-
dän mielipidettään pyydettiin saattohoitopassikoulutuksessa kehittämistyönä toteutettuun Saattopei-
ton käyttöönottoon sekä Geriatrisen osaamiskeskuksen tulosalueella näyttöön perustuvan toiminnan 
kehittämiseen. Lisäksi asiakasraatilaiset osallistuivat Jalmarissa toteutettuun taidekävelytapahtu-
maan.  

Erikoissairaanhoidon asiakasraatitoiminta keskittyi vuonna 2019 RV7-hankkeeseen. Raadissa oli 11 
jäsentä. Asiakasraati kokoontui 4 kertaa, 2–3 tuntia kerrallaan. Tapaamisissa käsiteltiin muun muassa 
keskussairaalan muuttuvia liikennöintijärjestelyjä, potilaskutsukirjeen liitteenä olevaa opastekarttaa, 
työmaan yleisaikataulua, urakoinnin edistymistä ja väliaikaisen pääsisäänkäynnin tekoa.  

Ikääntyneiden asumispalveluissa jatkettiin kaikissa yksiköissä säännöllisiä asukaskokouksia. 
Asukaskokouksissa asukkaat kertoivat toiveita ja kehittämiskohteita oman palvelutalon toimintaan 
liittyen sekä antoivat palautetta. Pääaiheina olivat ruokailuun, järjestettyihin tapahtumiin sekä 
ulkoiluun liittyvät teemat. Myös yleinen keskustelu arjen asioista oli jokaisessa kokouksessa tärkeää. 
Tilaisuuksista tehtiin muistiot. 
 
Päijät-Hämeen mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasraati perustettiin 14.6.2019. Raadissa on 
mukana päijäthämäläisiä mielenterveys- ja päihdekuntoutujia ja heidän omaisiaan edustavien järjes-
töjen jäseniä. Lisäksi raadin kokouksiin osallistuu kaksi hyvinvointikuntayhtymän edustajaa. Raati ko-
koontuu FinFamin edustajan johtamana. Syksyllä 2019 raati kokoontui kolme kertaa. Raati keskusteli 
toimintakäytännöistä ja siitä, mitä asioita raati lähtee viemään eteenpäin. Raati valitsi tärkeimmiksi 
tavoitteiksi mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden matalan kynnyksen vastaanottojen saatavuuden pa-
rantamisen ja toisena asiana teeman ”yhteistyötä - ei vastakkainasettelua”. Raadin jäsenet ovat ver-
kottuneet myös valtakunnallisesti.  
 
Vammaisten asumispalvelujen asiakasraadit eli ns. laatutyöryhmät käynnistivät toimintansa loppu-
vuodesta 2018. Laatutyöryhmät on koottu asukasryhmittäin eri yksiköistä (iäkkäät, työikäiset, tuettu 
asuminen, ohjattu/autettu asuminen, kommunikoinnin haasteet). Asukkaiden lisäksi työryhmissä on 
ollut mukana heidän omaisiaan/läheisiään ja ohjaajia. Ensimmäisissä tapaamisissa käsiteltiin yksiköi-
den laatuilloissa esille nousseita asioita liittyen siihen mikä toimii hyvin, missä on parannettavaa ja 
mikä on turhaa (hukkaa). Tapaamisissa käytiin läpi mm. ulkoiluun, omatoimisuuden tukemiseen sekä 
tiedonkulkuun liittyviä teemoja. Jatkotyönä mukaan tulee parannuskeinojen miettiminen. 

Työikäisten asiakasraatitoimintaa on vuoden 2019 aikana ollut  säännöllisesti kahdeksalla työpajalla 
tai toimintakeskuksella.Kokouksia on ollut 3-6 kertaa vuodessa/toimintakeskus ja asiakkaita raa-
deissa 3-8. Kokoukset ovat palvelutuotannon ja asiakasohjauksen yhteisiä. Niihin osallistuu 
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asiakkaita ja palvelutuotannon sekä asiakasohjauksen henkilökuntaa. Asiakasraadit ovat käsitelleet 
palvelujen käytännön toimivuutta sekä eri palvelujen ja etuuksien sisältöjä. Jatkossa asiakasraadeilta 
pyydetään kannanottoja laajemmikin palvelujen kehittämistarpeisiin. Esimerkiksi osana työllisyyden 
kuntakokeilun suunnittelua kerätään asiakasraadeilta palautetta ja kehittämisehdotuksia moniviran-
omaistoiminnasta.  

2.5 Potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminta  

2.5.1 Potilasasiamiestoiminta 
 
Potilaan oikeuksien toteutuminen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä vuonna 2019. 
 
Lainsäädäntö edellyttää, että terveydenhuollon toimintayksikölle nimetään potilasasiamies. Päijät- 
Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä tehtävään on mitoitettu 1,4 htv:tä. Potilasasiamiehen yksi kes-
keisimmistä tehtävistä on toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi neuvomalla, avustamalla ja ohjaa-
malla potilasta sekä tiedottamalla potilaan oikeuksista. Potilasasiamies on tavoitettavissa puhelimitse, 
sähköpostitse tai kirjeitse virka-aikoina ja henkilökohtaiset tapaamiset on sovittu erikseen. 
 
Aluetta koskevia yhteydenottoja oli vuonna 2019 yhteensä 1498 (taulukko 4). Yhteydenottojen määrä 
on laskenut hieman (4 %) edellisestä vuodesta. Vuonna 2019 yhteydenotoista ensikontakteja oli 92 
% ja uusintakontakteja 8 %. Yhteydenotoista yli puolet (57 %) hoitui alle 15 minuutissa, yli tunnin 
aikaa edellytti 7 % yhteydenotoista ja 36 %:ssa meni 15-60 minuuttia. 
Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) näkökulmasta yli puolet yhteydenoton ai-
heista liittyi potilaiden kokemukseen toteutuneesta hoidosta ja kohtelusta. Yhteydenotot sisälsivät po-
tilaiden/omaisten puhelut, käynnit ja sähköpostit. Yhteydenottojen asiasisältö oli pitkälti sama kuin 
vuonna 2018.   
 
Taulukko 4. Potilaiden/omaisten yhteydenotot potilasasiamieheen 

Aiheittain 2015 2016 2017 2018 
 

2019 

Potilasvahinkoepäily 273 308 305 316 322 

Potilasvahinkoasia 35 37 65 62 61 

Hoito ja menettely 241 284 437 456 376 

Hoitoon pääsy 123 124 193 167 129 

Kohtelu 84 120 138 116 118 

Tiedonsaanti / tarkastusoikeus 70 74 101 123 94 

Tietosuoja / salassapito 11 11 25 24 47 

Lääkärintodistukset 21 13 32 15 61 

Potilasmaksut 36 57 74 74 47 

Itsemääräämisoikeus 15 17 18 17 68 

Tahdonvastainen hoito 17 11 19 33 14 

Lääkehoito/lääkevahinko 25 28 26 27 36 

Esinevahinko/vahingon korv. 14 22 17 20 12 

Muu syy/neuvonta/henk.kunnan tiedontarve 96 70 112 112 113 

Yhteensä 1061 1176 1562 1562 1498 

Lääketiede 725 798 1070 1074 1088 

Hoitotyö 147 180 219 226 188 

Muu 189 198 273 262 222 

Yhteensä 1061 1176 1562 1562         1498 

 
Taulukossa 5 on kuvattu potilasasiamiehen yhteydenotot toimialoittain. Yhteydenotot liittyen avosai-
raanhoidon vastaanottotoimintaan laskivat edellisiin vuosiin verrattuna. Myös suun terveydenhuollon 
vastaanottoihin liittyvät yhteydenottomäärät laskivat, samoin keskussairaalan toimintaan liittyvät. 
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Operatiivisen tulosyksikön yhteydenotot kasvoivat vuodesta 2018 prosentilla. Akuutti24:ään ja opera-
tiiviseen tulosyksikköön liittyvät yhteydenotot koskivat eniten potilasvahinkoepäilyjä, toiseksi eniten 
hoidon laatua, seuraavaksi eniten hoitoon pääsyä ja neljänneksi epäasiallista kohtelua. Konservatii-
visiin tulosyksiköihin liittyvät yhteydenotot liittyivät eniten hoidon laatuun, seuraavaksi hoitoon pää-
syyn ja kolmanneksi epäasialliseen kohteluun. Tukipalvelujen yhteydenotoista kaikki koskivat lasku-
tusta.  
 
Taulukko 5. Yhteydenotot potilasasiamieheen toimialueittain 

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 2015 2016 2017 2018 
 

   2019 

Terveydenhuollon avovastaanottotoiminta   253 204       169 

Avosairaanhoidon vastaanotot     204 141       138 

Suun terveydenhuollon vastaanotot     49 63         31 

Keskussairaala       

A24 (ensihoito ja päivystys) 171 217 216 252       219 

Konservatiivinen tulosyksikkö 130 130 164 183       155 

Operatiivinen tulosyksikkö 286 322 337 346       356 

Kuvantaminen 1.4.2014 7 4 8 6         11 

Keskussairaala, kohdentamaton 40 52 93 79          94 

Keskussairaala yhteydenotot 634 725 818 866        835 

Laboratoriokeskus (FimLab 1.1.2019 alkaen) 6 12 9 10  

Tukipalvelukeskus 15 21 30 40          28 

Perusterveydenhuolto (Aava ja Oiva) 158 147      

 Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus 2015 2016 2017 2018      2019 

Asiakasohjaus          

Kotiin vietävät palvelut          

Etähoiva      4 2  

Kotihoito     10 20          19 

Asumispalvelut     13 25          19 

Geriatrinen osaamiskeskus          

Sairaalapalvelut     55 42          49 

Kuntoutus     21 24          14 

 Perhe- ja sosiaalipalvelut 2015 2016 2017 2018      2019 

Lapsiperhepalvelut     3 4            9 

Työikäisten palvelut       4  

Psykososiaaliset palvelut 58 56 93 126        104 

Vammaispalvelut     1 3            7 

Muut alueen yhteydenotot 348 362 252 192        245 

Yhteensä 1061 1176 1562 1562      1498 
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Potilasasiamiehen toimintaa ja ajankäyttöä on kuvattu taulukossa 6. Yksittäisen asiakkaan ohjauk-
seen tai avustamiseen käytetty aika pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2018. Potilasvahinkoihin ja 
kanteluihin liittyvän neuvonnan määrä, opastaminen eri toimipaikkoihin palvelujärjestelmässä ja kir-
jallisen avustamisen tarve lisääntyivät.  
 
Taulukko 6. Yhteydenotot ja potilasasiamiehen toiminta 

Yhteydenottajan mukaan 2015 2016 2017 2018 2019 

Yhteydenottotapa      

Puhelin 669 802 1138 1087 1078 

Käynti 228 212 210 265 250 

Kirje/ e-mail 164 162 214 210 170 

Yhteensä 1061 1176 1562 1562 1498 

Yhteydenottaja          

Potilas 791 839 1051 1136 1054 

Omainen 232 302 470 375 383 

Muu/hlökunta 38 35 41 51 61 

Yhteensä 1061 1176 1562 1562 1498 

Ajankäyttö          

1. alle 15 min 798 908 1184 882 853 

2. 15 min - 1 h 199 201 279 573 535 

3. yli 1 h 64 67 99 107 110 

Yht. 1061 1176 1562 1562 1498 

Yhteydenottokerta          

Uusi 977 1121 1449 1461 1378 

Jatko yht.otto 84 55 113 101 120 

Yhteensä 1061 1176 1562 1562 1498 

      

Potilasvahinkoneuvonta 276 310 325 336 290 

Muistutusneuvonta 280 360 494 453 450 

Ohjattu hoitavaan yksikköön 286 313 486 408 272 

Kanteluneuvonta 10 7 18 38 34 

Kirjallinen avustaminen 73 54 60 104 78 

Tietosuojaneuvonta 10 5 21 8 16 

Viesti vastaan otettu, kuunneltu 15 16 15 29 20 

Välitys / sovittelu 1   1 6 16 

Yleinen neuvonta 97 101 111 156 158 

Muu 13 10 31 24 66 

Yhteensä 1061 1176 1562 1562 1498 
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Potilasasiamiehelle tehtiin vuonna 2019 kirjallisia muistutuksia (taulukko 7) yhteensä 377, mikä oli 11 
% vähemmän kuin edellisvuonna. Muistutusten suurimpina aiheina olivat hoidon laatu, hoitoon pääsy 
ja kohtelu (taulukko 8). Lääkehoitoa koskevien muistutusten määrä nousi merkittävästi 60 %:lla vuo-
teen 2018 verrattuna. 
Taulukko 7. Muistutukset toimialueittain, koko alue 

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut         2015     2016        2017        2018     2019 

Avosairaanhoidon vastaanotot     38 45         64 

Suun terveydenhuollon vastaanotot     12 16         10 

Keskussairaala       

A24  74 64 73 76         87 

Konservatiivinen tulosyksikkö 48 35 49 79         42 

Operatiivinen tulosyksikkö 62 79 68 90         85 

Kuvantaminen 1.4.2014 1     4           4 

Keskussairaala  yhteydenotot 185 178 190 249       292 

Strategia- ja tukipalvelut 1   2             5 

Perusterveydenhuolto 158 147      

      

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus  2015 2016 2017 2018     2019 

Asiakasohjaus          

Kotiin vietävät palvelut          

Etähoiva      3 1  

Kotihoito     7 18           3 

Asumispalvelut     9 8          7 

Geriatrinen osaamiskeskus          

Sairaalapalvelut     14 18         20 

Kuntoutus     6 5  

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus yhteensä     39 50         30 

          

 Perhe- ja sosiaalipalvelut 2015 2016 2017 2018     2019 

Lapsiperhepalvelut     2            3 

Työikäisten palvelut          

Psykososiaaliset palvelut 58 56 29 51         30 

Vammaispalvelut       1  

Perhe- ja sosiaalipalvelut yhteensä 58 56 31 52         33 

Muut alueen muistutukset 19 37 18 12         17 

Yhteensä 267 274 333 425       377 
 
Taulukko 8. Muistutusten lukumäärät aiheittain 

Useita aiheita/yksi muistutus      

Muistutusten aiheet, koko alue 2015 2016 2017 2018 2019 

Hoidon laatu 147 154 222 244 195 

Hoitoon pääsy 56 72 91 103 99 

Kohtelu 75 92 89 93 121 

Potilasasiakirjoihin liittyvät asiat 13 16 22 18 45 

Itsemääräämisoikeus 20 10 9 14 13 

Lääkehoitoa koskevat 11 21 19 18 46 

Muut   20 10 10 34 
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Vastaukset muistutuksiin sai Aluehallintoviraston suosittaman yhden kuukauden vastausajassa 72 % 
(vuonna 2018: 68 %) muistutuksen tehneistä. Vastauksia joutui odottamaan 17 % (vuonna 2018: 14 
%) asiakkaista 2-3 kuukautta ja 3 % (vuonna 2018: samoin 3 %) joutui odottamaan vastausta yli kolme 
kuukautta (taulukko 9). 
 
Taulukko 9. Muistutusten vastausajat toimialueittain 

1.1-31.12.2019      
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TERVEYS-JA SAIRAANHOITOPALVELUT      

Terveydenhuollon avovastaanottotoiminta           

Avosairaanhoidon vastaanotot 72 % 22 % 3 % 3 % 100 % 

Suun terveydenhuollon vastaanotot 20 %   10 % 70 % 100 % 

Keskussairaala           

Ensihoito ja Akuutti 84 % 14 % 1 % 1 % 100 % 

Kuvantaminen 100 %      100 % 

Operatiivinen tulosyksikkö 70 % 20 % 5 % 5 % 100 % 

Konservatiivinen tulosyksikkö 71 % 21 % 2 % 6 % 100 % 

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT JA KUNTOUTUS      

Asiakasohjaus        0 % 

Kotiin vietävät palvelut           

Etähoiva         0 % 

Kotihoito   67 %     33 % 100 % 

Asumispalvelut 57 %  29 %  14 % 100 % 

Geriatrinen keskus           

Sairaalapalvelut  58 % 34 %  8 %  100 % 

Kuntoutus     0 % 

PERHE- JA SOSIAALISET PALVELUT           

Lapsiperhepalvelut         0 % 

Työikäisten palvelut         0 % 

Psykososiaaliset palvelut 72 % 11 %   17 % 100 % 

Vammaispalvelut         0 % 

Yhteensä KOKO ALUE MUISTUTUKSET 72 % 17 % 3 % 8 % 100 % 

 

Kanteluita tehtiin vuonna 2019 Aluehallintovirastolle (AVI) yhteensä 33 kpl ja Valviralle yhteensä 7 kpl 
(taulukko 10). Kanteluiden määrä sekä Aluehallintovirastoon, että Valviraan kasvoi merkittävästi 
vuonna 2019. 
Taulukko 10. Kanteluiden lukumäärät 

Kantelut/vuosi 2015 2016 2017 2018 2019 Muutos vuoteen 2018 

AVI  13 13 23 19 33 +73% 

VALVIRA  8 3 4 4 7 +75% 

 
Yhtymän korvattavaksi tuli vuonna 2019 (ratkaisuvuosi) 67 potilasvahinkoa (taulukko 11).  
 
Taulukko 11. Ratkaistut korvattavat potilasvahingot 

  

Ratkaistut korvattavat potilasvahingot 2015 2016 2017 2018 2019 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 61 57 76 72 67 
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2.5.2 Sosiaaliasiamiestoiminta  
 
Sosiaaliasiamiestoiminnasta on säädetty laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
(2000/812). Palvelu on lakisääteistä, ja jokaisen kunnan on nimettävä alueelleen sosiaaliasiamies. 
Sosiaalimiehen tehtävänä on neuvoa sosiaalipalvelujen asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain sovel-
tamiseen liittyvissä kysymyksissä, tiedottaa sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksista, avustaa asiak-
kaita muistutuksen laatimisessa sekä seurata sosiaalihuollon asiakkaiden aseman ja oikeuksien to-
teutumista toiminta-alueella ja antaa siitä vuosittain kirjallinen selvitys. Sosiaaliasiamiehen tehtävä-
alueeseen kuuluvat julkiset ja yksityiset sosiaalihuollon palvelut sekä varhaiskasvatus ja oppilashuol-
lon kuraattoripalvelut, mutta eivät esimerksiksi Kelan, TE-palvelujen, edunvalvonnan tai talous- ja vel-
kaneuvonnan palvelut. 
 
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos tuottaa sosiaaliasiamiespalvelun Päijät-Hämeen sekä 
itäisen Uudenmaan alueille. Lisäksi Verso tuottaa potilasasiamiespalvelua itäisen Uudenmaan kun-
nille. Versossa työskentelee kaksi kokoaikaista asiamiestä, joista toinen työskentelee Päijät-Hämeen 
alueella sosiaaliasiamiehen tehtävässä ja toinen yhdistetyssä sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtä-
vässä itäisellä Uudellamaalla. 
 
Sosiaaliasiamiestoiminnan tiedot perustuvat sosiaaliasiamiehelle vuoden 2019 aikana tulleisiin yhtey-
denottoihin. Yhteydenotoksi kirjataan yhden asiakokonaisuuden muodostava tapahtuma. Sosiaali-
asiamieheen yhteyttä ottaneen henkilön asia saattaa selvitä heti ensimmäisellä yhteydenotolla. Toi-
sinaan yhteydenotto vaatii esimerkiksi lisätietojen hankintaa, asian selvittelytyötä, konsultointia, avus-
tamista, asiakkaan ja sosiaaliasiamiehen tapaamista. Yhden asiakokonaisuuden hoitamisesta sosi-
aaliasiamiestoiminnan tilastoon tehdään kuitenkin vain yksi yhteydenottomerkintä. 
 
Taulukossa 12 kuvataan sosiaaliasiamiehelle tulleiden yhteydenottojen määrän kehitys Päijät-Hä-
meen hyvinvointiyhtymän alueella, Heinolassa ja Sysmässä vuosien 2011 – 2019 aikana. Tarkaste-
lujaksolla yhteydenottoja sosiaaliasiamieheen on ollut eniten vuonna 2016. Seuraavana vuonna yh-
teydenottojen määrä väheni huomattavasti, koska perustoimeentulotuen Kela-siirto toteutui vuoden 
2017 alussa. Aiemmin toimeentulotukeen liittyvät yhteydenotot olivat määrällisesti suurin syy ottaa 
yhteyttä sosiaaliasiamieheen. Sosiaaliasiamiehelle tulleiden yhteydenottojen määrä on ollut Päijät-
Hämeessä kasvussa vuosina 2018 ja 2019.  
 
Vuonna 2019 hyvinvointiyhtymän alueelta sosiaaliasiamiehelle tuli yhteensä 324 yhteydenottoa. Yh-
teydenottojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 22 yhteydenotolla. Heinolasta sosiaaliasiamieheen 
otettiin yhteyttä vuonna 2019 yhteensä 21 kertaa eli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Sys-
mästä sosiaaliasiamiehelle tulleissa yhteydenotoissa oli nousua hieman (9 versus 8 vuonna 2018), 
 
Taulukko 12. Yhteydenottojen lukumäärä Päijät-Hämeessä vuosina 2011 – 2019 

Kunta/ 
hyvinvointiyhtymä 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Päijät-Hämeen hyvin-
vointiyhtymä 261 216 258 187 204 367 216 302 324 

Heinola 32 29 14 16 34 49 21 18 21 

Sysmä 4 4 7 2 0 7 1 8 9 

Yhteensä 297 249 279 205 238 423 238 328 354 

 
Sosiaaliasiamiehelle saapuneiden yhteydenottojen luonne tilastoidaan joko tiedusteluna, tyytymättö-
myytenä tai muuna syynä (taulukko 13). Päijät-Hämeen alueen 354 yhteydenoton kokonaismäärästä 
noin puolet eli 179 yhteydenottoa, olivat luonteeltaan tyytymättömyyden ilmaisuja ja 173 yhteydenot-
toa olivat tiedusteluja. Kaksi yhteydenottoa tilastoitiin muuna yhteydenottona. Vuoden 2018 



27 
 

yhteydenottoihin verrattuna tyytymättömyyden ilmaisuiksi luokiteltujen yhteydenottojen määrä väheni 
28 yhteydenotolla ja tiedustelutyyppisten yhteydenottojen määrä puolestaan kasvoi 53 yhteyden-
otolla. 
 
Taulukko 13. Sosiaaliasiamiehelle tulleiden yhteydenottojen luonne 

Aiheittain 2018 2019 

Tyytymättömyys 201 179 

Tiedustelu 126 173 

Muu 1 2 

Yhteensä 328 354 

 
Sosiaaliasiamiespalvelua tarjotaan asiakkaille monen eri palvelukanavan kautta. Sosiaaliasiamie-
heen voi ottaa yhteyttää yhteyttä puhelimitse, kirjepostilla, tietoturvallisella sähköpostilla (ns. turva-
postiyhteys) tai tavallisella sähköpostilla. Lisäksi sosiaaliasiamiehen voi tavata henkilökohtaisesti en-
nalta sovittuna aikana ajanvarauksella tai ilman ajanvarausta keskiviikko-aamupäivisin Asiakasohjaus 
Siirin tiloissa Lahdessa. Sosiaaliasiamiehelle voi myös lähettää palautetta Päijät-Hämeen hyvinvoin-
tiyhtymän verkkosivujen sähköisen palautejärjestelmän (QPro) kautta. Sosiaaliasiamieheen on voi-
nut, syksystä 2019 alkaen, olla yhteydessä myös tietoturvallisen etävastaanoton kautta. Etävastaan-
otto tarkoittaa ennalta sovittuna aikana tapahtuvaa sähköistä näkö- ja puheyhteyttä sosiaaliasiamie-
heen yhteydenottajan omalta tietokoneelta tai mobiililaitteelta. Etävastaanotolla on mahdollista myös 
jakaa sähköisessä muodossa olevia dokumentteja. Mahdollisuus etävastaanottoon ei kuitenkaan ole 
vielä tavoittanut asiakkaita kovin laajasti, minkä vuoksi käyttökokemukset sosiaaliasiamiehen etävas-
taanotosta ovat vielä toistaiseksi vähäisiä. 
 
Vuonna 2019 sosiaaliasiamiehelle tulleiden yhteydenottojen yleisin yhteydenottokanava oli puhelin-
yhteys (294). Lisäksi sosiaaliasiamieheen otettiin ensimmäisen kerran yhteyttä jonkin verran sähkö-
postilla tai turvapostilla, yhteensä 37 kertaa.  
 
Suurin osa, eli yhteensä 214 sosiaaliasiamieheen yhteyttä ottaneista, henkilöistä olivat sosiaalihuol-
lon asiakkaita tai palveluja hakevia henkilöitä.Yhteydenotoista 108 tuli asiakkaiden omaisilta tai muilta 
läheisiltä. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö otti sosiaaliasiamieheen yhteyttä vain 19 asiassa 
ja 13 yhteydenottajaa edustivat muita tahoja (esimerkiksi poliisi, Valvira, terveydenhuollon tai Kelan 
palvelujen asiakas ja lapsen sijaisvanhempi). 
 
Taulukossa 14 esitetään sosiaaliasiamiehelle tulleiden yhteydenottojen jakautuminen THL:n määrit-
tämien sosiaalihuollon palvelutehtävien välillä. Eniten yhteydenottoja tuli vammaispalvelujen palvelu-
tehtävään liittyen. Toiseksi eniten yhteydenottoja tuli iäkkäiden palvelutehtävästä ja kolmanneksi eni-
ten työikäisten palvelujen palvelutehtävästä. Yhteydenottoja tuli myös lastensuojelun, lapsiperheiden 
palvelujen sekä perheoikeudellisten palvelujen palvelutehtävistä. Päihdehuollon palvelutehtävää kos-
kevia yhteydenottoja ei tullut Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueelta sosiaaliasiamiehelle lain-
kaan. Myöskään varhaiskasvatusta ja oppilashuollon kuraattoritoimintaa koskevia yhteydenottoja ei 
tullut yhtään. Muita toimijoita koskeneet yhteydenotot sisälsivät mm. terveydenhuollon toimintaan, 
potilasvahinkoepäilyyn ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin liittyviä yhteydenottoja, maistraa-
tin/edunvalvonnan tehtäviin ja toimintaan, poliisin lupapalveluihin, vuokranantajan ja vuokralaisen vä-
lisiin sopimusasioihin liittyviä yhteydenottoja sekä asunto-osakeyhtiön asioihin ja potilasjärjestöjen 
myöntämiin avustuksiin liittyviä asioita. 
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Taulukko 14. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen palvelutehtävittäin 

Yhteydenotot palvelutehtävittäin  2018 * 2019 

Lapsiperheiden palvelut  27 

Työikäisten palvelut  56 

Iäkkäiden palvelut  60 

Lastensuojelu  45 

Perheoikeudelliset palvelut  12 

Vammaispalvelut  77 

Päihdehuolto (sosiaalihuolto)  0 

Muita toimijoita koskevat yhteydenotot (mm. Kela, terveydenhuolto ja edunvalvonta)  77 

Yhteensä  354 
* Tilastointitapa muuttunut 1.1.2019 alkaen. THL:n määrittämän sosiaalihuollon palvelutehtäväluokituksen mukaisia tietoja yhteydenottojen 
määristä ei ole käytettävissä vuodelta 2018.   

 
Taulukossa 15 on kuvattu sosiaaliasiamiehelle tulleiden yhteydenottojen jakautuminen eri sosiaali-
huollon palvelujen välillä (huom. yhteydenotto on saattanut koskea useampaa kuin yhtä palvelua). 
Vajaa kolmasosa yhteydenotoista koski sosiaalityön/sosiaaliohjauksen palveluja. Seuraavaksi eniten 
yhteydenottoja tuli asumispalveluihin, henkilökohtaiseen apuun, täydentävään/ehkäisevään toimeen-
tulotukeen ja omaishoitoon liittyen.  
 
Taulukko 15. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen palveluittain 

Yhteydenotot palveluittain 2018* 2019 

Asumispalvelut  29 

Avotyötoiminta  1 

Henkilökohtainen apu  26 

Jälkihuolto  2 

Kotihoito   17 

Kotihoidon tukipalvelut  4 

Kuljetuspalvelu (VPL)  15 

Kuntouttava työtoiminta  1 

Lapsen elatussopimuksen vahvistaminen  2 

Lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvät asiat  12 

Liikkumista tukevat palvelut (SHL)  5 

Omaishoidon tuki  23 

Perhehoito  1 

Sijaishuolto (lastensuojelu)  4 

Sosiaalinen kuntoutus  3 

Sosiaalipäivystys  3 

Sosiaalityö/sosiaaliohjaus  99 

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki  24 

Välitystilipalvelu  3 

Muut palvelut/Kela perustoimeentuki  15 

Muut palvelut/muut Kelan palvelut ja etuudet  18 

Muut palvelut (mm. terveydenhuolto ja edunvalvonta)  56 

Yhteensä  363 
* Tilastointitapa muuttunut 1.1.2019 alkaen. Käytettävissä ei ole vertailutietoja vuoteen 2018. 

 
Sosiaalihuollon asiakaslain mukaisia muistutuksia tehtiin vuoden 2019 aikana Päijät-Hämeen hyvin-
vointiyhtymälle yhteensä 75 kpl. Muistutusten määrä laski edellisestä vuodesta 16 muistutuksella. 
(Taulukko 16.) 
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Taulukko 16. Sosiaalihuollon muistutusten lukumäärä toimialoittain Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä 

Muistutukset tulosalueittain 2018 2019 

PHHYKY/Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus  48 36 

PHHYKY/Perhe- ja sosiaalipalvelut 43 39 

Yhteensä 91 75 

 

Sosiaalihuollon toimintaan liittyviä kanteluita tehtiin vuonna 2019 Aluehallintovirastolle tai Valviralle, 
eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kymmenen 
kunnan alueelta yhteensä 28 kpl. Kanteluiden määrä nousi edellisestä vuodesta kuudella. (Taulukko 
17.) 
 
Taulukko 17. Sosiaalihuollon kanteluiden lukumäärä toimialoittain Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä 

 

2.5.3 Case Manager -toiminta 
 
Case Manager- toimintamalli oli käytössä yhtymässä vuonna 2019 erikoissairaanhoidon vuodeosas-
toilla ja ikääntyneiden palveluissa perusterveydenhuollon vuodeosastopalveluissa. Loppuvuodesta 
2019 toiminta laajeni Akuutti24-sairaalapalveluihin.  
 
Case Managerin eli asiakaspäällikön asiakkaita ovat paljon yhtymän palveluita käyttävät asiakkaat; 
päähuomio on epätarkoituksenmukaisesti palveluita käyttävissä asiakkaissa. Case Manager -toiminta 
on asiakaslähtöistä toimintaa, jossa pyritään vahvistamaan asiakkaiden omaa ymmärrystä omista 
sairauksistaan ja niiden hoidosta, vahvistamaan heidän omaa toimintakykyään ja oman elämän hal-
lintaa ja kohentamaan heidän elämänlaatuaan. Mallissa huomioidaan myös omaiset, jotta he parem-
min kykenisivät tukemaan itse asiakasta/potilasta. Toiminnan tavoitteena on arvioida paljon palveluita 
käyttävien palvelujen käyttöä ja suunnitella tarkoituksenmukaista resurssien käyttöä, jotta asiakas 
saadaan oikeiden palveluiden piiriin ja näin ollen kyetään vähentämään epätarkoituksenmukaista pal-
veluiden käyttöä. Asiakaspäälliköitä työskenteli yhtymässä 4, ja he olivat koko yhtymän käytettävissä. 
Työssä korostuu asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallistumisen tuki, omahoidon tuki ja ohjaus, mo-
niammatillisuus sekä verkostotyöskentely. Edellytyksiä työssä onnistumiselle ovat laaja-alainen pal-
velujärjestelmän tuntemus sekä kyky koordinoida yli siilorajojen ulottuvia palvelukokonaisuuksia. 
 
Vuonna 2019 asiakaspäälliköillä oli 844 eri asiakasta. Kasvua eri asiakkaiden määrässä vuoteen 
2018 verrattuna oli 32,5 %. Hoitojaksoja asiakkaille kertyi yhteensä 2844. Kotiutumisen jälkeisiä seu-
rantasoittoja asiakaspäälliköt tekivät vuonna 2019 yhteensä 814, mikä on 22 % yhtymässä tehdyistä 
kotiutumisen jälkeisistä seurantasoitoista. Asiakkaista 22 % oli alle 65-vuotiaita. Asiakkaat olivat pää-
sääntöisesti yli 18-vuotiaita. 

2.6 Palvelumuotoilu 
 
Palvelumuotoilun ohjausryhmä kokoontui yhteensä 4 kertaa vuonna 2019. Ohjausryhmässä käsitel-
tävät teemat olivat muun muassa seuraavia: 
 

- kutsut sairaalaan; informaatio, ohjeistus, tiedustelut 
- saapuminen sairaalaan; opastus, kartat, neuvonta, ilmoittautuminen 
- sairaalapalvelut; sairaalan tilat, toimivuus ja viihtyisyys 
- rakennusvaihe 7:n ja siitä aiheutuvien muutoksien vaikutukset asiakasohjaukseen  
- palautejärjestelmiin liittyvä kehittäminen 
- organisaatiokulttuurin kehittämiseen liittyvät teemat 
- palveluiden toiminnallisuuden kehittämiseen ja kilpailukyvyn lisäämiseen liittyvät teemat 

Kantelut 2018 2019 

PHHYKY/Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus 8 18 

PHHYKY/Perhe- ja sosiaalipalvelut 14 10 

Yhteensä 22 28 
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Lisäksi vuonna 2019 kehitettiin tiiviissä yhteistyössä Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy:n kanssa uutta 
potilasvaatemallistoa. Nykyinen vaatemallisto on 1970-luvulta. Mallisto pilotoitiin 10/2019–2/2020 
kahdella eri vuodeosastolla. Yhteistyötä tehtiin myös Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n kanssa kah-
vion ja henkilöstöravintolan palveluiden, aterioiden jakeluun, asiakaspalvelun kehittämiseen, ja 
Akuutti24:n ja vuodeosastojen kiertovaunun suunnitteluun liittyen. Päijät-Hämeen laitoshuollon ja in-
fektioyksikön kanssa pidettiin yhteistyöpalavereita infektioiden torjuntaan ja asiakaspalvelun kehittä-
miseen liittyen. 
 
Ohjausryhmä on ollut mukana myös itseilmoittautumisjärjestelmän käyttöönoton suunnittelussa. Ta-
voitteena on ollut jo useamman vuoden ajan saada keskussairaalaan ja Lahden pääterveysasemalle 
itseilmoittaumisjärjestelmä, mutta toistaiseksi tavoite on jäänyt toteutumatta mm. hankintapäätöksistä 
tehtyjen valitusten vuoksi. Samoin tavoitteena on ollut yhtenäisen infotaulujärjestelmän hankinta, joka 
on toteutumatta. Molemmat olisivat tärkeitä hankintoja asiakasviestinnän kehittämiseen ja kliinisen 
toiminnan sujuvoittamiseen. 

2.7 Toimintamuutoksilla laatua ja tuottavuutta (RV7-hanke ja RV8 -hankesuunnittelun 
käynnistäminen)  
 
Päijät-Hämeen keskussairaalassa (PHKS) toimii terveyden ja sairaanhoidon erikoisalojen polikli-
nikka-, toimenpide-, osasto- ja päivystyshoidon muodostama vaativan erikoissairaanhoidon koko-
naisuus. Laajan päivystävän sairaalan palveluita käytetään 24/7. Tämä edellyttää valmiutta ympäri-
vuorokautiseen tutkimus-, synnytys- ja leikkaustoimintaan sekä niiden jälkeiseen hoitoon, seurantaan 
ja tehostettuun valvontaan. 
 
Rakennusvaihe 7 (RV7) sisältää Päijät-Hämeen keskussairaalan keskusleikkausyksikön, synnytys-
ten, vastasyntyneiden ja naistentautien yksikön, operatiivisten vuodeosastojen sekä välinehuollon toi-
mintamallien, että tilojen uudistamista. Hankkeen suunnittelun aikana on kuvattu toimintamallien muu-
tosten tuomia mahdollisuuksia ja taloudellisia tavoitteita. RV7 on osa keskussairaalan toimintamallien 
ja tilojen uudistamista (Master Plan). Kliinisen toiminnan suunnittelussa mukana on henkilökunta, tu-
kipalvelun henkilökunta ja kiinteistön huollosta ja rakentamisesta vastaavat tekniikan asiantuntijat. 
Lisäksi mukana suunnittelussa on ollut päijäthämäläisistä asukkaista koostunut asiakasraati. Ter-
veys- ja sairaalapalveluiden johdon tehtävänä on ylläpitää kiinteistön uudistamiseen ja perusparanta-
miseen liittyvää kokonaiskuvaa ja tuottavuusnäkökulmaa esillä.  
 
RV7:n rakentamisen valmistelut alkoivat kevättalvella 2019 vanhojen keskussairaalan rakennusosien 
(A, B ja S) purku-urakoinnilla. Elokuussa 2019 käynnistyi uuden rakennusosan (RV7) rakentaminen. 
Samaan aikaan käynnistettiin myös kliinisen toiminnan kiinteiden sairaalalaitteiden hankintaan liitty-
vien asiakirjojen laatiminen. 
 
Asiakasohjaukseen (työmaa-aikaisen toiminnan aikana) kiinnitettiin huomiota. Kutsukirjeisiin laadittiin 
liite, jossa opastetaan kävijät uudelle pääaulalle ja sivusisäänkäynti U:lle. Potilasvirta-analyysiin ja 
ammattilaisarvioon liittyen päädyttiin jakamaan päiväkirurgian, silmäklinikan, sydänkeskuksen ja fy-
siatrian potilaiden sisääntulo U-sisäänkäynnille, jotta vanhaa pääaulaa huomattavasti pienempi väli-
aikainen pääaula ei ruuhkautuisi.  
 
Työmaa-aikaisen toiminnan aiheuttamia liikennöintijärjestelyjä suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä 
poliisin, palo- ja pelastusviranomaisten, Lahden Seudun Liikenteen, eri taksiautoilijoiden, ensihoidon 
ja Lahden pysäköinti Oy:n kanssa. 
 
Rakennusvaihe 8 (RV8) on ollut alun perin osa nyt toteutettavaa rakennusvaihe 7:ää. Uudisraken-
nushanke jaettiin 2015 kahteen osaan rakennusalan kovan kuumentumisen vuoksi, ja sovitusti pää-
dyttiin ensin toteuttamaan RV7 -hanke, jonka optiona on kaikissa yhtymän hallituksien, valtuustojen 
ja STM:n (rakennusinvestointia koskeva poikkeuslupa) lupahakemuksissa on ollut RV8. RV8 on ollut 
myös arkkitehtisuunnitteluhankinnan optiona.  
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Master Plan -suunnitelman mukaan RV8 on uudisrakennus, jolla korvataan vanhan 1976 rakennetun 
vuodeosastotornin vuodeosastot ja lasten sekä nuorten tarvitsemat tilat sekä sairaalakoulu. Aikatau-

lullisesti rakentaminen toteutettaisiin 2023−2025. Rakennus kiinnittyy saumattomasti nyt rakennetta-
vaan RV7:ään, jonka suunnittelussa on huomioitu RV8:n rakenteelliset liittymäkohdat. RV8:n sisätau-
tien, keuhkosairauksien ja neurologian vuodeosastojen tulee sijaita hyvien kulkuyhteyksien päässä 
lähellä kirurgisia vuodeosastoja, koska monet tukitoiminnot ovat suunniteltavissa tehokkaasti yhteis-
käytöllisiksi ja toiminnallisesti vuodeosastojen paikkoja voidaan käyttää asiakaslähtöisemmin. Vuode-
osastotiloja tarvitaan, koska nykyiset vuodeosastotilat eivät nykyisellään palvele potilaiden erikoissai-
raanhoidon tarpeita. Hallitus ja valtuusto päättivät 2015, että uudisrakentamisella vältetään väistötilo-
jen tarve ja nykyiset tilat voidaan jatkossa hyödyntää muun peruskorjauksen väistötiloina, kunnes 
vuodeosastotorni puretaan. 
 
Hyvinvointiyhtymän hallitus päätti huhtikuussa 2019, että RV8-hankesuunnitelman teko käynniste-
tään, ja se tuodaan hallitusesittelyyn keväällä 2020. Hallituksen ohjauksen ja päätöksen mukaan han-
kesuunnitelma viedään yhtymäkokoukselle ja sosiaali- ja terveysministeriölle rakennusinvestointeja 
koskevan poikkeusluvan mukaisesti. Hanketoimiston johtaja vastaa hankesuunnitelman kokoami-
sesta. Hankkeen neliömääräksi on arvioitu 20–22 000 m². Tilasuunnittelun myötä RV8:n toteuttami-
seen liittyy vanhan kiinteistön rakennusosien purkutarve C- ja T –osat. Yhteensä purkualue on noin 
4350m2, ja alaskirjauksen hinta-arvio miljoona euroa. Hankesuunnitelman teko aloitettiin syksyllä 
2019. 
 
HYKS syöpäkeskus on pyytänyt huomioimaan RV8:n suunnitteluvaiheessa myös III:n sädehoitobunk-
kerin rakentamisen oheistiloineen. Suunnittelutyön toteutus on päätetty tehdä yhteistyössä HYKS:n 
kanssa RV8 suunnittelun yhteydessä. HYKS kuitenkin vastaa hankesuunnitelmasta ja siihen liittyvistä 
kustannuksista sekä resurssoinnista. 

2.8 Toimitilat 
 
Yhtymän käytössä olevien toimitilojen kokonaismäärä väheni vuoden 2019 aikana n. 2 % tilankäytön 
tehostamisen ja vuokratun tilakannan keskittämisen myötä. Toimitilaa oli vuoden lopussa yhteensä n. 
312 700 neliömetriä. Vuokratut toimitilat sijaitsevat vaihtelevakuntoisissa kiinteistöissä, uudenveroi-
sista heikkokuntoisiin tiloihin, ja muodostavat yhtymän syntyhistoriasta johtuvan osin sirpaleisen pal-
veluverkon mm. perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialalla. Lisäksi monet toimitiloista ovat edelleen toi-
mintaan huonosti soveltuvia eivätkä mahdollista tarvittavia toiminnallisia muutoksia, koska tilat on alun 
perin suunniteltu täysin toisenlaiseen toimintaan. Tämän vuoksi vuonna 2019 toteutettiin sote-ase-
maverkon maakunnallinen tarkastelu monialaisena yhteistyönä tavoitteena palveluverkon sirpaleisuu-
den vähentäminen, toimintasynergian kasvattaminen ja vuokrakustannusten vähentäminen. Yhtymän 
hallitus hyväksyi 18.11.2019 maakunnallisen sote-asemaverkkoselvityksen jatkovalmistelun ja toi-
meenpanon pohjaksi. 
 
Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialalla sote- keskusmallin mukainen kehittämistyö ja muutokset tar-
koittivat muun muassa lapsiperhepalvelujen siirtymistä Nastolan terveysasemalle entisen vuodeosas-
ton tiloihin. Hartolassa ja Kärkölässä sosiaalityön vastaanottotilat sekä kotihoidon toiminta siirtyivät 
terveysasemalle, kuten aiemmin on tehty myös Asikkalassa. Orimattilan neuvolan osalta käynnistet-
tiin valmistelutyö neuvolan siirtämiseksi terveysaseman yhteyteen. Orimattilassa on siirtymässä myös 
kotihoidon ja kotiin vietävien palveluiden toiminta sote-keskukseen neuvolatoiminnan rinnalla, kun 
entisen vuodeosaston toimitilat saadaan saneerattua. Orimattilassa suun terveydenhuollon siirtoa 
sote-keskukseen valmisteltiin vuonna 2019, ja tilat saneerattiin syksyn aikana. Muutto tapahtui vuo-
denvaihteessa. Iitissä on valmisteltu suun terveydenhuollon, sosiaalityön ja kotihoidon tilojen siirtoa 
sote-keskukseen. Saneeraus entisen vuodeosaston tiloihin käynnistyy syksyllä 2020, ja muutto ta-
pahtuu vuonna 2021. 
 
Lahden perhekeskustoiminnan suunnittelu käynnistyi. Asikkalan kunnan kanssa jatkettiin perhekes-
kuksen toimitilojen suunnittelua. Perhekeskuksen toimitilat tulevat sijoittumaan Vääksyn sote-ase-
malle. 
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Osana mielenterveys- ja päihdepalvelujen rakennemuutosta loppui Sarastus-asumisyksikön toiminta 
Orimattilassa. Vammaispalveluissa Huokotien uusi asumisyksikkö otettiin käyttöön toukokuussa 
2019, ja se korvasi Kouluharjun ja Rakokiven asumisyksiköiden tilat, jotka eivät enää vastanneet toi-
minnalle asetettuja nykyvaatimuksia. Kaurislahden asumisyksikön toiminta loppui kesällä 2019.  
 
Keskussairaalakiinteistöön tehtiin vuonna 2019 Päijät-Hämeen keskussairaalassa käynnistyneiden 
RV7-laajennushankkeen rakennustöiden ohessa useita toiminnan tehostamisen ja hoitoprosessien 
sujuvuuden edellyttämiä välttämättömiä tilamuutoksia. Näihin kuuluivat esimerkiksi psykiatrian vuo-
deosaston toimitilojen muutostöiden aloittaminen, jotta eristämiseen tarkoitetut tilat ovat asianmukai-
set (eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastus 9/2017 ja kannanotot). Tilamuutokset ovat yleisesti ol-
leet muutamien tai yksittäisten huoneiden laajuisia muutostöitä. 
 
Sairaalakiinteistön samoin kuin useiden vuokrakohteiden alkuperäinen rakennuskanta ja talotekniikka 
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Nämä osaltaan ovat aiheuttanut työympäristöön liittyviä haasteita 
muun muassa sisäilmaoireiluun liittyen. Tämän johdosta vuoksi on sairaalakiinteistön eri yksiköissä 
tehty viime vuosina sisäilmaoireilun vähentämiseksi mittavia korjaustoimenpiteitä, ja tämä työ jatkuu 
edelleen. Myös taloteknisiä järjestelmiä on saneerattu ja ylläpidetty, jotta toimitilojen työskentelyolo-
suhteet olisivat kohtuulliset. Toiminnan keskellä tehtävät huolto- ja korjaustoimenpiteet ovat kuitenkin 
haastavia toteuttaa aiheuttamatta häiriötä päivittäiseen toimintaan niin henkilöstölle kuin asiakkaille. 
 
Toimitiloihin liittyvät ongelmat, esimerkiksi sisäilmaan liittyen, heikensivät toiminnan tuottavuutta kai-
killa tulosalueilla ja aiheuttivat osaltaan lisäkustannuksia myös vuokrakulujen kasvuna. Työturvalli-
suuden kehittäminen vaatii edelleen toimenpiteitä monissa kiinteistöissä esimerkiksi henkilöhälytys-
järjestelmien osalta, jotka eivät ole vielä kaikissa tiloissa riittävällä tasolla. 
 
Palveluverkkoa koskevat linjaukset helpottavat toimitiloihin liittyvien toimenpiteiden suunnittelua ja to-
teuttamista. Näitä ovat pääterveysasemalle (Lahden kaupunginsairaalaan) keskitettävien toimintojen 
tarkastelu sekä Hollolan sote-keskussuunnittelu, jonka seurauksena sosiaalitoimiston henkilöstön on 
tarkoitus siirtyä Hollolan Salpakankaalla terveydenhuollon toimijoiden kanssa samoihin tiloihin sote-
keskuksen valmistuttua vuonna 2021. Lisäksi hallitus teki 15.4.2019 päätöksen lasten ja nuorten asu-
misen uudistamisesta Lahden Launeella. Myös Padasjoella on käynnissä valmistelutyö Riekkotien 
asumisyksikön nykyisten tilojen korvaamiseksi. Riekkotien asumisyksikköön jouduttiin palkkaamaan 
lisähenkilöstöä pelastusviranomaisen määräyksestä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelu 
toteutti vuonna 2019 työsuojelutarkastuksia yhtymän toimipisteisiin. 
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3 Hoito ja palvelu 

3.1 Keskeiset kehittämiskohteet  

3.1.1 Akuutti 24 
 
Akuutti24:n kenttäpalvelut käsittävät kotisairaalan, Sotekodin, 116 117 neuvontapalvelun sekä kiireel-
lisen ensihoidon. Vuonna 2019 kotisairaalan akuuttityön kehittäminen ja systemaattiset kirjaamis- ja 
toimintaohjeet olivat kehitystyömme keskiössä. NEWS-pisteytysjärjestelmä otettiin käyttöön kotisai-
raalan osalta onnistuneesti. 116 117 neuvontapalvelu aloitettiin keväällä 2019, ja se on integroitu 
osaksi SoteKoti-toimintaa onnistuneesti. Asiakkaille sekä hoivakotien tai kotipalvelun hoitajille on nyt 
mahdollista antaa suoraan akuuttihoidon tukea ilman potilaan tuontia päivystykseen. Henkilökunnan 
systemaattinen koulutus akuuttihoidon osaamisen lisäämiseksi on myös aloitettu.  
 
Kenttäpalveluissa on käytössä ennalta määritellyt toimintamallit sekä hoito-ohjeet potilaiden erilaisiin 
hoitotilanteisiin eri hoitotasojen ja hoitajien toimenkuvien mukaisesti. Ensihoitajat ovat sisäistäneet 
käytössä olevat toimintakortit ja hoito-ohjeet, mikä on edesauttanut potilasturvallisen Akuutti24-kent-
täpalvelun kehittämistä. LC-kirjaamista on kenttäpalveluissa laajennettu. Vaaratapahtumailmoituksia 
analysoidaan systemaattisesti. NEWS-pisteystys lasketaan sairaalaan kuljetetuille potilaille. 
 
Akuutti24:n sairaalapalvelut käsittävät ESh-päivystyksen, päivystysosaston sekä obduktion. Päivys-
tyksessä on käytössä hoidon tarpeen arvioinnissa ABCE-triageluokitus, ja ruuhkatilanteita varten on 
käytössä erillinen ruuhkanpurkuohje, joka päivitettiin vuonna 2018. AVEKKI-toimintatapamallia hyö-
dynnettiin turvallisen ympäristön luomisessa henkilöstölle. Simulaatiokoulutusta hyödynnettiin 
trauma- ja elvytyssimulaatioissa. Akuutti24:ssä toteutettiin käsihygienian toteutumisen jatkuvaan seu-
rantaan ja arviointiin yhtenäistä toimintamallia (KhYHKÄ-mallin pohjalta). Toimintaa seurattiin ja arvi-
oitiin jatkuvasti esimiehen työpöydän raportoinnin sekä palvelupalautteiden ja vaaratapahtumailmoi-
tusten kautta.  
 
Sairaalapalveluissa otettiin käyttöön debfibrillaattorin laiteajokortti, jonka suoritti noin 70 % henkilös-
töstä, ja No-invasiivisen hengityslaitteen laiteajokortti, minkä osalta suoritusaste vuoden 2019 lopulla 
oli 45 %. Näiden osalta tavoite on 100 % vuonna 2020. Uusien laiteajokorttien käyttöönottoa valmis-
tellaan. 

3.1.2 Erikoissairaanhoito  
 
Kotisairaala siirtyi ensihoidon yhteyteen syksyllä 2018 ja vakiinnutti toimintansa vuoden 2019 aikana. 
Kotisairaalan toiminta on vähentänyt päivystys- ja vuodeosastolle otettavien määrää. Keskussairaa-
lassa jatkettiin kotiuttamisprosessin kehittämistä. Kehittämistyön tavoitteena oli turvata turvallinen ko-
tiutuminen ja vähentää ennalta suunnittelematonta sairaalaan paluuta. Vuoden aikana yhdenmukais-
tettiin kotiuttava hoitaja -toimintaa ja tarkennettiin kotiutuksen jälkeisiä puhelinyhteydenottoja asiak-
kaisiin.  
 
Kaatumisten ehkäisyn, IKINÄ-mallin laajentaminen erikoissairaanhoitoon suunniteltiin syksyllä 2019, 
ja malli on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 aikana. 
 
Akuutin sydäntapahtuman jälkeinen sekundääri-/tertiääriprevention toimintamalli on käytössä ja sii-
hen liitettiin digitaalinen omahoitoa tukeva Virtuaalisairaala keväällä 2019. Virtuaalisairaalan laajen-
nus Painonhallintatalon, Lastentalon ja Tekoniveltalon osalta on valmisteltu vuoden 2019 aikana, 
mutta on edelleen kesken.  
 
Vuonna 2019 keskussairaalassa oli käytössä laaturekistereistä  Tahdistin-, Tekonivel-, Babe (IVF)-, 
Angio-PCI-, Reuma- ja MS-tautirekisterit. 
 

http://www.virtuaalisairaala2.fi/fi/etusivu
http://www.virtuaalisairaala2.fi/fi/etusivu


34 
 

Tekonivelpotilaan hoitopolun tarkastelu ja toimintatapojen sopiminen perusterveydenhuollon kanssa 
käynnistyi. Toimintamalli, jossa lonkkamurtumapotilaat hoidetaan akuuttigeriatrisen osaston kautta 
saatiin vuoden 2019 aikana toimimaan sujuvasti.  
 
Hoitotyön palveluyksikön valmistelu aloitettiin toukokuussa 2019. Tavoitteena on keskittää hoitotyön 
palveluyksikköön vuoden 2020 alusta hoitohenkilöstön lyhyt- ja pitkäaikaisia poissaoloja korvaava 
henkilöstö ja heidän rekrytointinsa.  

3.1.3 Perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminta 
 
Keväällä 2019 käynnistettiin maakunnallinen sote-keskusverkoston selvitys. Selvityksen perusteella 
määriteltiin sote-keskusverkosto ja konkreettiset muutokset fyysisessä toimipisteverkossa ja toimin-
tamalleissa. Tärkeimmät muutokset olivat toimipisteiden keskittäminen Lahdessa, peruspalveluiden 
kokoaminen samoihin toimipisteisiin ja muutokset sote-keskusten profiileihin Lahden ulkopuolella.  
 
Avovastaanottotoiminnassa jatkettiin toimintamallien kehittämistä ja yhteinäistämistä. Sähköiset pal-
velut lisääntyivät. Vuoden 2019 aikana otettiin käyttöön chat-palvelu ja sähköiset oirearviot sekä lisät-
tiin sähköistä ajanvarausta. Suun terveydenhuollossa asiakasystävällistä Kerralla kuntoon -toiminta-
mallia kehitettiin kaikilla alueilla. Hoitotarvikkeiden kustannusten nousua pystyttiin hillitsemään kes-
kittämällä jakelua, lisäämällä hoitotarvikkeiden asiantuntemusta ja yhdenmukaistamalla toimintaa.  

 
Terveydenedistämisen osalta toteutettiin mm. StopDia- ja Tulppa-toimintamallien vaikuttavuuden ar-
viointitutkimukset sekä Audit-C -toimintamallin käyttöönoton laajennus. Lähinnä avosairaanhoidossa  
toteutetussa terveys- ja hoitosuunnitelmien käyttöönotossa saavutettiin sille asetetut tavoitteet. 
Vuonna 2018 käynnistynyt palvelusetelikokeilu päättyi 2019. Yhteensä kokeiluun osallistui 4 palve-
luntuottajaa ja noin 4600 asiakasta. Kokeilu lisäsi valinnanvapautta ja paransi hoidon saatavuutta 
kokeilualueella. 

3.1.4 Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus 
 
Vuonna 2019 toimialalla oli vaikeuksia saavuttaa erittäin tiukkoja toiminnallisia tavoitteita. Kotona asu-
vien 75 vuotta täyttäneiden osuus oli 92,4 % vuoden viimeisenä päivänä, vaikka tavoite oli 92,5 %. 
Toteuma kuvaa sitä, että kuntien palvelurakenteissa on vielä eroja. Ne johtuvat siitä, että ikääntynei-
den asumisen rakenteet eivät ole kehittyneet riittävän nopeasti. Osassa kuntia saavutettiin jopa yli 93 
%:n kotona asuvien, 75 vuotta täyttäneiden osuus. Jatkossa tarvitaan uudenlaisia asumisen ratkai-
suja, joilla voidaan edelleen lisätä kotona asumisen mahdollisuuksia. Ne vaativat investointeja, joita 
on osittain jo käynnistetty. 
 
Kotihoidon palveluseteliasiakkuudet kasvoivat vain 4 %. Tavoite oli 10 %. Vuoden lopussa otettiin 
käyttöön kotihoidon täysikatteinen palveluseteli, sillä aiemman setelin alhainen arvo ei ollut kaikille 
asiakkaille mahdollinen, mikä vähensi käyttöhalukkuutta. Kuntoutuksessa palveluseteliasiakkuuksia 
saatiin lisättyä 27 %, ja tavoite saavutettiin. Kotikuntoutuksen käyntimäärien 10 prosentin kasvutavoi-
tetta ei saavutettu. Käynnit vähenivät, mutta asiakasmäärä kasvoi. Palvelussa tehtiin uusia kohden-
nuksia palveluasumisesta omassa kodissa asuville, mikä vähensi käyntejä matkoihin käytetyn ajan 
vuoksi ja pidensi käyntien kestoa. 
 
Ikääntyneiden palvelurakenne edellyttää jatkuvia uudistuksia. Vuoden 2019 lopussa toteutettiin Har-
tolan Kotisalon liikkeenluovutus Attendo Oy:lle, kunnan myydessä kiinteistön. Usean kunnan kohdalla 
on yhdessä kunnan kanssa arvioitu ikääntyneiden asumiseen liittyviä haasteita. Merkittävin haaste 
on liian suuri tehostetun palveluasumisen määrä pienissä kunnissa ja palveluasumisen puuttuminen. 
Vuonna 2019 laadittiin kuntakohtaiset suunnitelmat palvelurakenteen kehittämisen tueksi. 
 
Vuoden aikana perusterveydenhuollon laskennallisten sairaansijojen määrä laski 23:lla. Arviointi- ja 
lyhytaikaishoidon paikkoja vähennettiin tehostetussa palveluasumisessa 29 paikkaa. Painopistettä 
siirrettiin kotona tehtyyn arviointiin.  
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Toimialan suurin haaste oli nopeasti kasvava asiakasmäärä. Kotihoidon asiakasmäärä kasvoi 161 
asiakkaalla. Rakenneuudistusten lisäksi työn painopistettä on tarkoituksenmukaista siirtää entistä 
enemmän välittömään asiakastyöhön. Erityisesti kotihoidossa ja kuntoutuksessa tuottavuutta on pa-
rannettu. Kotona hoidettavat asiakkaat ovat RAI-kustannuspainon (1,17) mukaan raskashoitoisempia 
kuin maassa keskimäärin (1,07).  
 
Toimialan henkilötyövuodet vähentyivät 92,6 henkilötyövuodella. Liikkeenluovutuksissa vähentyi 52,8 
henkilötyövuotta. Sairauspoissaolopäivät ovat tavoitteiden mukaisessa laskussa 1pv/htv. Tulos on 
hyvä, ottaen huomioon työn lisääntyneen kuormittavuuden. 
 
Toimialalla toteutettiin itsearviointi vuoden 2019 aikana, ja tavoitteena on toteuttaa itsearviointi vuo-
sittain. Lisäksi toimialalla otettiin käyttöön RAI-arvioinnit myös ostopalvelujen osalta.  

3.1.5 Perhe- ja sosiaalipalvelut 
 
Työikäisten, lapsiperheiden ja vammaispalvelujen ohjaus- ja neuvontapalvelut yhdistettiin ohjaus- ja 
neuvonta Polkuun. Asiakasohjauksen muuta kehittämistyötä jatkettiin osana asiakasohjauksen kehit-
tämisprojektia. Sosiaalipäivystyksen kehittämistyötä jatkettiin vuonna 2019. Sosiaalipäivystystyössä 
suunnitella virka-aikaisen lastensuojelupäivystyksen ja sosiaalipäivystyksen yhdistämistä. Muutok-
sella tavoitellaan asiakasystävällisempää palvelujen tavoitettavuutta ja tehokkuutta. Toimintamalli 
otetaan käyttöön keväällä 2020. Kotouttamistyön osalta alkuvaiheen kotouttamistyössä asiakas-
määrä kääntyi laskuun 2019. Kotouttamistyössä moniviranomaistoiminnan yhteistyörakenteet vakiin-
tuivat vuoden 2019 aikana. 
 
Työllisyyden hoidon maakunnallinen toimintamalli vakiintui käyttöön vuonna 2019. Toimintaa kehitet-
tiin sisällöllisesti ja saavutettiin 19,5 prosentin asiakasmäärän kasvu kuntouttavassa työtoiminnassa. 
Vuoden 2019 lopulla aloitettiin yhdessä TE-toimiston ja kuntien kanssa valtakunnallisesti ohjatun seu-
dullisen työllisyyden hoidon kuntakokeilun suunnittelu. Kokeilu on tarkoitus aloittaa 2020. Sosiaalisen 
kuntoutuksen kehittämistyötä jatkettiin, ja sosiaaliseen kuntoutukseen laadittiin kriteerit. Laittomasti 
maassa oleskelevien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä tehtiin linjaukset.  
 
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen rakennemuutosta jatkettiin. Hoitotakuun toteutumisessa oli haas-
teita erityisesti alaikäisten psykoterapiapalvelujen osalta. Strukturoituja lyhythoitomalleja otettiin käyt-
töön. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton (v. 2020) valmistelu käynnistyi. Mielenterveys- ja 
päihdepalveluissa ympärivuorokautisen asumisen asumispäivät kasvoivat (0,8 %). Sen sijaan palve-
luasumisen asumispäivät vähenivät (2,3 %). Palveluasumista on yhtymän alueella keskimääräistä 
enemmän, ja 2019 aikaansaatu kehityssuunta on oikea. Kotiin vietävien palvelujen kehittäminen ja 
vahvistaminen käynnistyi. Sarastus-asumisyksikön toiminta päättyi, ja resursseja siirrettiin kotiin vie-
täviin palveluihin.  
 
Systeemisen lastensuojelun kehittäminen käynnistyi. Kynnyksetöntä perhetyötä kehitettiin osana var-
haisen tuen palvelujen kehittämistä. Lapsiperheiden kotipalvelu muuttui maksuttomaksi 1.3.2019 al-
kaen, ja palveluseteli otettiin käyttöön myös säännöllisessä lapsiperheiden kotipalvelussa. Perheneu-
volapalveluihin pääsyä kyettiin parantamaan ottamalla käyttöön strukturoituja, määrämuotoisia työ-
muotoja. Perhekeskustoiminnan ja oppilashuollon kehittämistyötä jatkettiin yhdessä kuntien, järjestö-
jen, seurakuntien ja oppilaitosten kanssa. Maakunnallinen perhekeskustoiminnan käsikirja laadittiin. 
Lapsille ja nuorille suunnattu chat-palvelu käynnistettiin kuntien kanssa yhteistyössä. Lastensuojelun 
tilanteen johdosta käynnistettiin lapsiperhepalvelujen ulkoinen arviointi yhteistyössä Lahden kaupun-
gin kanssa. Arvioinnin toteutti THL ja se valmistui helmikuussa 2020.  
 
Vammaisten asumispalvelujen kehittämistyö eteni suunnitellusti. Ympärivuorokautista asumista kyet-
tiin vähentämään. Toukokuussa 2019 avautui Nastolassa Huokotien palvelutalo, johon siirtyi asuk-
kaita lakkautetuista Rakokiven, Kouluharjun ja Launeen palvelukodeista. Ne eivät täyttäneet nykyisiä 
palveluasumisen laatuvaatimuksia. Launeen palvelukodin tilalle rakentuvan lasten ja nuorten palve-
luyksikön suunnittelu käynnistyi. Perhehoidon kehittämistä jatkettiin, ja vammaispalveluissa valmistui 
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ensimmäinen itse valmennettujen perhehoitajien ryhmä ja 13 uutta perhehoitajaa. Perhehoidon palk-
kio- ja kulukorvausjärjestelmää yhdenmukaisettiin ikääntyneiden perhehoidon kanssa. Pähee Ote -
hankkeessa kehitetty tuetun työn vertaisohjaajamalli vakiintui, ja koulutettuja vertaisohjaajia oli vuo-
den 2019 lopussa noin 20. Vuonna 2017 käynnistyneessä Naapurit-hankkeessa on myös kehitetty 
vertaistuen toimintamallia itsenäiseen asumiseen ja koulutettuja hyviä naapureita oli vuoden 2019 
lopussa viisi. Vammaisten kuljetuspalvelujen yhtenäistäminen hyvinvointiyhtymän alueella otti merkit-
täviä askelia, kun vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten välitystoiminnan to-
teuttaja valittiin syksyllä 2019. Vuoden 2020 alussa otetaan kuljetuspalveluissa käyttöön uusi, yhte-
näinen toimintamalli koko hyvinvointiyhtymän alueella.  

3.2 Hoitoon ja palveluun pääsy 

3.2.1 Erikoissairaanhoito 
 
Erikoissairaanhoidossa lähetteeseen perustuvan hoidon tarpeen arviointi ja hoito järjestetään yhte-
näisin lääketieteellisin tai hammaslääketieteellisin perustein. Lääkäri lukee lähetteen ja antaa siihen 
liittyvät määräykset viimeistään kolmen vuorokauden kuluessa lähetteen saapumisesta. Jos hoidon 
tarpeen arvioinnin tekeminen edellyttää ennen ensikäyntiä erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutki-
muksia, arviointi (ensikäynti) ja tarvittavat tutkimukset toteutetaan kolmen kuukauden kuluessa siitä, 
kun lähete on saapunut. Arvioinnin perusteella tarpeelliseksi todettu hoito ja neuvonta järjestetään ja 
hoito aloitetaan kiireellisyys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kuuden 
kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu. Potilaiden hoitoon ja palveluun pääsyä seura-
taan erikoisalakohtaisesti.  
 
Erikoissairaanhoidossa lähetteistä tarkastettiin kolmessa vuorokaudessa 83 %, mediaanikäsittelyaika 
oli 1 vrk. Ensikäyntiä odottavien mediaaniodotusaika oli vuonna 2019 36 vrk, kun se vuonna 2018 oli 
43 vrk. Erityisen pitkä odotusaika oli ortopedian,endokrinologian ja gastroenterologian poliklinikoille. 
Hoidon saatavuutta parannettiin lisätöillä. Yli 6 kk ensikäynnille odottaneita oli 4,5 %, kun heitä vuonna 
2018 oli 7,4 % odottavista. Kiireettömään hoitotoimenpiteeseen mediaaniodotusaika oli 64 vrk, joka 
oli 18 vrk pidempi kuin vuonna 2018. Yli kolme kuukautta odottaneita oli 28 % (vuonna 2018: 15 %), 
yli 6 kk eli hoitotakuun ylittäneitä oli 172 potilasta eli 4,5 % kaikista odottajista. Näistä 156 odottaa 
aikaa kuulokojesovitukseen. Vajetta korjattiin lisätöillä. Lääkärin tapasi Akuutti 24:ssä alle tunnissa 52 
% potilaista, kun luku vuonna 2018 oli 50 %. 

3.2.2 Perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminta 
 
Ikääntymiseen liittyvästä palvelutarpeen kasvusta ja toimintoja haitanneesta Lahden alueen ky-
berhyökkäyksestä sekä raskaasta yt-prosessista huolimatta hoitoon pääsy parani vuoteen 2018 ver-
rattuna. Haasteita esiintyi erityisesti Lahden alueen suun terveydenhuollossa. Keskimäärin kiireettö-
mälle vastaanotolle pääsi lääkärille 15 vuorokaudessa, hoitajalle 5 vuorokaudessa, hammaslääkärille 
18 vuorokaudessa ja hammashoitajalle/suuhygienistille 27 vuorokaudessa. Avosairaanhoidon osalta 
hoitoon pääsy toteutui lähes tavoitteiden mukaisesti (50 % 7 vrk, 100 % 21 vrk) kaikilla terveysase-
milla; 87 % 7 vrk:ssa ja 98 % 21 vrk:ssa. Suun terveydenhuollon osalta toiminnalliset tavoitteet (50 % 
14 vrk, 100 % 28 vrk) toteutuivat osittain. Hoitoonpääsy 14 vrk:ssa täyttyi 68 %:ssa ja 28 vrk:ssa 87 
%:ssa hoitoloista. Avosairaanhoidon palveluita käytti 61 % ja suun terveydenhuollon palveluita 36 % 
alueemme asukkaista. 

3.2.3 Perhe- ja sosiaalipalvelut 
 
Sosiaalihuoltoasia tulee vireille hakemuksesta tai kun kunnan sosiaalihuollon työntekijä on muutoin 
tehtävässään saanut tietää mahdollisesti sosiaalipalvelujen tarpeessa olevasta henkilöstä. Kiireelli-
sen avun tarve on arvioitava välittömästi. Palvelutarpeen arviointi aloitetaan viimeistään seitsemän-
tenä arkipäivänä siitä, kun asiakas, omainen tai läheinen tai hänen laillinen edustajansa on ottanut 
yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnalliseen viranomaiseen palvelujen saamiseksi, jos hen-
kilö on yli 75-vuotias tai henkilö saa vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 9 §:n 3 kohdan 
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mukaista ylintä hoitotukea. Palvelutarpeen arviointi aloitetaan viipymättä. Arviointi tehdään asiakkaan 
elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvi-
ointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta ja arvioinnin on val-
mistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta.  
 
Asiakkuus alkaa hakemuksen saapumisesta tai kun muutoin vireille tullutta asiaa aletaan käsitellä tai 
kun henkilölle annetaan sosiaalipalveluja. Asiakkuus päättyy, jos palvelutarpeen arvioinnin perus-
teella todetaan, ettei asiakkaalla ole sosiaalihuollon tarvetta. Asiakas voi myös kieltäytyä ottamasta 
vastaan palveluja, jolloin asiakkuus päättyy, ellei laissa ole erityissäännöstä, jonka perusteella sosi-
aalihuollon toimenpiteisiin voidaan ryhtyä asiakkaan tahdosta riippumatta. Asiakkuuden päättyminen 
kirjataan sosiaalihuollon asiakasasiakirjaan. Sosiaalihuollon asiakassuunnitelma laaditaan 36 §:n mu-
kaisen palvelutarpeen arvioinnin pohjalta. Asiakkaalla on oikeus saada kirjallinen päätös sosiaalipal-
velujen järjestämisestä. 

Sosiaalipäivystys on järjestettävä ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän avun turvaa-
miseksi kaiken ikäisille. Päijät-Hämeen sosiaalipäivystys toimii kahdessa pisteessä; Lahden pääpolii-
siasemalla ja Akuutti24:n yhteispäivystyskeskuksessa. Sosiaalipäivystys oli yksi kolmesta yhtymäta-
soisesta kehittämiskohteesta vuonna 2019. Vuoden lopussa käynnistettiin kehittämistyö, jonka tavoit-
teena on virka-aikaisen päivystystoiminnan ja sosiaalipäivystyksen yhdistäminen keväällä 2020. 
Myös psykososiaalisen tuen ja kriisityön tarkastelu käynnistyi syksyllä 2019 toimialojen ja sidosryh-
mien yhteistyönä. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä antoi vuonna 2019 yhteensä 12 
suositusta. Yhtenä suosituksena on, että lakiin kirjattaisiin sosiaali- ja kriisipäivystyksen toteuttaminen 
yhdessä.  
 
Toimeentulotukiasioissa päätös on tehtävä kiireellisissä tapauksissa samana tai viimeistään seuraa-
vana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Ei-kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä viivy-
tyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Toimeentulo-
tuen kokonaisuutta koordinoi ja kehittää perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialan työikäisten palvelut 
(asiakasohjaus ja taloudellinen tuki). Toimeentulotukea myönnetään myös lapsiperhepalveluissa ja 
ikääntyneiden palveluissa.   

Toimeentulotukilaissa (1412/1997) on säädetty toimeentulotukihakemusten käsittelyn määräajoista. 
Lain 14f §:ssä on säädetty määräaikojen noudattamisen seurannasta. Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos (THL) pyytää kunnilta, kuntayhtymiltä ja Kansaneläkelaitokselta kaksi kertaa kalenterivuodessa 
tietoja. Seurantakuukaudet ovat huhtikuu ja lokakuu. Lastensuojelulaissa 417/2007 on puolestaan 
säädetty määräajat lastensuojeluasioiden käsittelyyn. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pyytää 
kunnilta ja kuntayhtymiltä kaksi kertaa vuodessa tietoja siitä, kuinka lastensuojelulaissa säännellyt 
asioiden käsittelymääräajat ovat toteutuneet. Tietopyyntö tehdään siten, että huhti-syyskuun toteuma-
tiedot pyydetään palauttamaan 15.10. mennessä sekä loka-maaliskuun toteumatiedot 15.4. men-
nessä. 
 
Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen käsittely 0–7 arkipäivässä toteutui 99,3-prosenttisesti 
vuonna 2019. Toimeentulotuen hakemuksista käsiteltiin 0–1 päivässä 55 % ja 2–7 päivässä 44 %.  
Vuonna 2018 toimeentulotuen käsittely 0–7 arkipäivässä toteutui 98-prosenttisesti. 
 
Lastensuojeluilmoitusten ja hakemusten määrä kasvoi edelleen (+18,2 %). Ilmoitusten ja hakemusten 
määrän kasvusta johtuen palvelutakuussa ei pysytty. Myös alkuvuoden 2019 merkittävät henkilöstö-
vajeet sosiaalityössä vaikuttivat palvelutakuun toteutumiseen. Palvelutarpeen arvioinneista 94,5 % 
käynnistyi 0–7 arkipäivän kuluessa. Palvelutarpeen arvioinneista 91,9 % valmistui 0–3 kk:n aikana. 
Ilmoitusten ja hakemusten kasvun lisäksi henkilöstöresurssien vajeet alkuvuodesta heijastuivat pal-
velutakuun toteutumiseen. Vuonna 2018 lapsiperhepalveluissa palvelutarpeen arviointi aloitettiin 0–7 
arkipäivän kuluessa 98,6 prosentissa ja palvelutarpeen arvioinnit valmistuivat 0–3 kk aikana 94,2 pro-
sentissa tapauksista. 
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Psykiatrian ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla tapahtui yksittäisiä hoitotakuun ylityksiä. Hoitotakuun to-
teutumisessa oli haasteita erityisesti alaikäisten psykoterapiapalvelujen osalta. 
 
Vammaispalveluissa tehtiin vuonna 2019 yhteensä 646 palvelutarpeen arviointia, joista 91,2 % pys-
tyttiin käynnistämään 7 arkipäivän kuluessa. Vuoden aikana tehtiin yhteensä 4914 palvelupäätöstä, 
joista 98,4 % tehtiin 0–3 kk:n kuluessa. Tavoiteajan ylittäneistä päätöksistä 43 pystyttiin tekemään 
kuitenkin alle 4 kuukaudessa ja 36 tapauksessa päätöksen saaminen kesti yli 4 kuukautta. Asiakkaita 
palvelujen piirissä oli vuonna 2019 yhteensä 4634. Hoito- ja palvelutakuun toteutumista seurataan 
kuukausittain ja tiedot viedään kuukausittain myös yhtymän nettisivuille.  

3.3 Terveys- ja hoitosuunnitelmat  
 
Terveys- ja hoitosuunnitelman käyttöönottoa tukeva kehittämistyöryhmä kokoontui vuoden 2019 ai-
kana kolme kertaa. Terveys- ja hoitosuunnitelmien käyttöönoton laajennus valittiin myös yhdeksi kol-
mesta Lean-kärkihankkeesta, ja aihetta työstettiin kärkihankkeen neljässä työpajassa. Vuoden 2019 
aikana ohjeistuksia ja fraaseja päivitettiin kertyneiden kokemusten perusteella. Esimiehen työpöydälle 
luotiin raporttipohja, jonka avulla hoitosuunnitelmien tekoa kyettiin seuraamaan ja toteutumia arvioi-
maan yksiköittäin. Vuodelle 2019 asetettu terveys- ja hoitosuunnitelmien määrällinen tavoite avovas-
taanotoilla oli yhteensä 800 hoitosuunnitelmaa. Raporttien perusteella vuoden aikana hoitosuunni-
telma tehtiin yhteensä 1052 potilaalle. Terveys- ja hoitosuunnitelmien käyttöönoton tukemiseen pal-
kattiin osa-aikainen ulkopuolinen, tehtävään vahvasti perehtynyt terveyskeskuslääkäri, joka ansiok-
kaasti kiersi sparraamassa ja kouluttamassa terveysasemien lääkäreitä ja hoitajia.  

3.4 Sosiaalihuollon asiakassuunnitelmat  
 
Sosiaalihuollon asiakkuus alkaa aina palvelutarpeen arvioinnilla, jossa asiakkaalle on selvitettävä hä-
nen lainsäädäntöön perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa sekä johtopäätökset asiakkuuden edel-
lytyksistä. Arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa, tarvittaessa mo-
nialaisesti ja yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.  Palvelutarpeen arvioinnista vastaa 
sosiaalihuollon virkasuhteinen ammattihenkilö, käytännössä sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja. Eri-
tyistä tukea tarvitsevien palvelutarpeen arvioinnista vastaa virkasuhteinen sosiaalityöntekijä. Palvelu-
tarpeen arviointia täydentää yhdessä asiakkaan kanssa laadittava asiakassuunnitelma tai muu suun-
nitelma, ellei sen laatiminen ole tarpeetonta. Työikäisten palveluissa palvelutarpeen arviointi on usein 
korvannut asiakassuunnitelman.  
 
Palvelutarpeen arviointeja tehtiin yhteensä 1865 vuonna 2018 ja 2309 vuonna 2019. Työttömien asi-
akkaiden aktivointityön kehittäminen oli työikäisten asiakastyössä painopistealueena edelleen 2019. 
Asiakassuunnitelmiin rinnastettavia työttömien henkilöiden aktivointisuunnitelmia tehtiin työikäisten 
palveluissa 2223 vuonna 2018. Vuonna 2019 aktivointisuunnitelmia ja niihin rinnastettavia monialaisia 
työllistymissuunnitelmia tehtiin 3008. Sosiaalihuoltolain mukaisia asiakassuunnitelmia tehtiin työikäis-
ten palveluissa 569 vuonna 2019.  
 
Lapsiperhepalveluissa, erityisesti lastensuojelussa, asiakassuunnitelmalla on merkittävä rooli asiak-
kaan palvelujen järjestämisessä. Asiakassuunnitelman laatiminen, ensisijaisesti yhteistyössä lapsen 
ja hänen kasvatukseensa ja elämäänsä keskeisesti liittyvien tahojen kanssa, on osa suunnitelmallista 
ja tavoitteellista sosiaalityötä. Vuonna 2019 lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa oli 962 asiakasta ja 
näistä asiakkaista asiakassuunnitelmaneuvottelu oli pidetty 76 % asiakkaista (731 asiakkaalle).  
Vuonna 2018 lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa oli 919 asiakasta ja näistä asiakkaista asiakas-
suunnitelmaneuvottelu oli pidetty 704 asiakkaalle.  
 
Vammaispalveluissa on panostettu palvelusuunnitelmatyöhön. Suunnitelmia laadittiin vuonna 2019 
yhteensä 628 palvelusuunnitelmaa, joka on 116 suunnitelmaa enemmän kuin edellisenä vuonna 
(2018; 512). 
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3.5 Sähköiset asiointipalvelut 
 
Omaolo-palvelussa siirryttiin pilotista tuotantokäyttöön helmikuussa. Alkuvaiheessa käytössä oli 
kolme oirearviota; alaselkäkivun, hengitystietulehduksen ja virtsatietulehduksen oirearviot. Palvelu 
laajeni olkapään, polven, korvakivun, yskän ja kurkkukivun oirearvioilla. Kesäkuussa lisättiin ripulin, 
päänsäryn, närästyksen, silmätulehduksen ja peräaukon seudun oirearviot sekä elokuussa yleinen 
oirekysely. Oirearvioiden käyttöalue kattoi aluksi Lahden, vuoden lopulla käytössä oli 13 oirearviota 
sekä yleinen oirekysely kattaen kaikki hyvinvointiyhtymän terveysasemat (pl.Hartola). Kansalaiset 
käyttivät oirearvioita 1294 kertaa, joista 18 % lähetettiin terveysasemille. Joulukuussa aloitettiin Lah-
den itäisellä lähiklinikalla hyvinvointitarkastuksen pilotointi työttömien terveystarkastuksen proses-
sissa. Sosiaalipalvelujen arvioista on käytössä arviot omaishoitotilanteesta, liikkumisesta kodin ulko-
puolella sekä henkilökohtaisesta avusta. Sosiaalipalvelujen arviot ovat sähköistä neuvontaa ilman 
suoraa kontaktimahdollisuutta ammattilaisiin ja kattavat koko yhtymän. 
 
eAsiointiin oli vuoden lopussa kirjautunut 35 % alueen väestöstä (30 % vuonna 2018). eAsioinnissa 
lähetettiin ammattilaisille 14035 sähköistä lomaketta. Uusia lomakkeita tuotettiin lapsiperhepalveluihin 
ja suun terveyteen. Lisäksi käytössä oleviin lomakkeisiin tehtiin päivityksiä. Reumaseurannan vointi-
kyselystä (GoTreat It) 70 % täytettiin sähköisesti.  
 
eKirjeiden määrä pysyi lähes ennallaan verrattuna vuoteen 2018, käyttöönottoa laajennettiin Äitiys-
poliklinikalla.  
 
Kysy neuvoa -toiminto laajentui kattamaan äitiys- ja lastenneuvolan lisäksi ehkäisyneuvolan, sosi-
aalihuollon neuvonnan, ikääntyvien neuvonnan, suun terveyden neuvonnan, terveysasemien neu-
vonnan ja kuntoutus- ja apuvälinepalvelujen neuvonnan. Kansalaisilta tuli 1047 yhteydenottoa.  

Kansalaisen ajanvarausmahdollisuutta lisättiin laajasti neuvolapalveluissa. Opiskeluterveydenhuol-
lossa ajanvaraus käynnistyi AMK-opiskelijoilla ja laajeni lukio- ja 2. asteen opiskelijoille koko Päijät-
Hämeen alueella (pl. Heinola ja Sysmä). Kutsuntaikäisten ja koulutulokkaiden ajat laajentuivat myös 
sähköisen varauksen piiriin. 

Kansalainen voi varata ajan hoitajan vastaanotolle pientoimenpiteisiin ja leikkausvalmisteluun. Joulu-
kuussa Asikkalassa otettiin käyttöön kansalaisen ajanvaraus lääkärin vastaanotolle. Liikuntaneuvon-
nan ja kausi-influenssarokotusten sähköistä ajanvarausta laajennettiin edelleen vuodesta 2018. Uu-
tena palveluna lisättiin THL:n influenssarokotetutkimuksen sähköinen ajanvaraus. Kansalaiset vara-
sivat 1655 influenssarokotusaikaa.  

Sosiaalihuollossa kansalaisen ajanvarauksen ottivat käyttöön lastenvalvojat. Perheneuvola ja sosi-
aalihuollon päihdetyöntekijät puolestaan alkoivat käyttää sisäisiä ajanvarauskirjoja. Toiminto lyhensi 
jonoja ja nopeutti asiakkaan palveluun pääsyä. Vuoden 2019 lopussa kansalaisen ajanvarauksen 
piirissä oli 148 ajanvarauskirjaa ja 318 ajanvaraustuotetta. Kansalaiset tekivät sähköisesti ajanva-
rauksia yhteensä 7846. 

Tekstiviestimuistutuspalvelu kattoi vuoden lopussa 709 erillistä ajanvarauskirjaa ja 1743 palvelu-
tuotetta (vuonna 2018 palvelutuotteita oli 878). Tekstiviestimuistutuspalvelua laajennettiin sekä eri-
koissairaanhoidon yksiköissä että opiskeluterveydenhuollossa, neuvolapalveluissa ja terveysase-
milla. Muistutukset tuottivat hyvää palautetta sekä ammattilaisilta että kansalaisilta. Palvelun lisäar-
vona peruuttamattomat ajat vähenivät ja jonot lyhentyivät. 
 
Marraskuussa otettiin käyttöön Etävastaanotto eAsioinnissa kansalaisen vahvalla tunnistautumi-
sella (Suomi.fi) psykiatriassa Psyk.pkl 2:lla ja Tehostetun psykoosihoidon pkl:lla. Hyvin suunniteltuna 
palvelun todettiin olevan asiakkaalle mieluisa, laadukas ja ajankäytön suhteen tehokas vastaanotto-
käynnin menetelmä. 
 
Asiakaspalvelu-chat otettiin käyttöön äitiys- ja lastenneuvolan sekä sosiaalihuollon ohjauksen ja 
neuvonnan lisäksi uutena ikääntyvien neuvonnan, suun terveyden neuvonnan ja terveysasemien 
neuvonnan palvelukokonaisuuksissa. 
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Virtuaalisairaalan Sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolku pilotoitiin vuoden aikana. Pilotin jälkeen 
käyttö lopetettiin. Uusia digipalvelu- ja hoitopolkuja saatiin työstöön, muun muassa lastensuojeluun, 
lihavuusleikkauspotilaan hoitoon ja ensimmäisen kuulokojeen saajan tueksi.  
 
Palvelusetelijärjestelmä, PSOP, on laajassa käytössä. PSOP:n kautta tehtiin 31 917 myönnettyä os-
totapahtumaa. Palvelun piirissä on 191 palveluntuottajaa. Palvelusetelijärjestelmää käytetään mm. 
kotihoidon, asumispalvelujen, varhaisen tuen, vammaispalvelujen, kotipalvelun, lääkinnällisen kun-
toutuksen, koti- ja avokuntoutuksen ja veteraanikuntoutuksen palveluissa. 
 
Takaisinsoittojärjestelmä on käytössä lähes koko yhtymän vastaanottotoiminnassa. Toimintamallia 
on yhdenmukaistettu vuoden aikana. 
 
116 117 -valtakunnallinen päivystysapukonsepti otettiin käyttöön 1.4.2019. Palvelu sisältää puhelin-
palvelun.  
 
Kuvapuhelinpalvelu on käytössä kotihoidossa Severissä (145 asiakasta), vammaispalvelussa, 
ikääntyneiden palvelun sosiaalityöntekijöillä ja pilotissa muistikoordinaattoreilla.  
 
Etävastaanotto on käytössä lapsiperhepalveluissa, psykiatrialla ja kuntoutuksessa. Palvelutieto-
varannon toimintoja ei ole aktiivisesti mahdollistettu kuluneen vuoden aikana. 

3.6 Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeus  

Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan henkilön oikeutta tehdä omaa elämäänsä koskevia valintoja ja 
päätöksiä sekä toteuttaa niitä. Sosiaalihuollon palveluissa itsemääräämisoikeus tarkoittaa myös asi-
akkaan toivomusten ja mielipiteen kunnioittamista. Sosiaalihuollon asiakaslain (2000/812) 8§:n mu-
kaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja 
mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan.  

Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteutta-
miseen. Sama koskee hänen sosiaalihuoltoonsa liittyviä muita toimenpiteitä. Asiakasta koskeva asia 
on käsiteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu. Asiakkaan kuu-
lemisesta ennen häntä koskevan päätöksen tekemistä säädetään hallintolaissa.  

Sosiaalihuollossa asiakkaan perusoikeuksia joudutaan joissakin tilanteissa rajoittamaan. Asiakkaan 
tahdosta riippumattomista toimenpiteistä sekä asiakkaan hoitoon tai huoltoon liittyvistä pakotteista ja 
rajoituksista sekä niitä koskevasta päätöksentekomenettelystä sosiaalihuollossa on voimassa, mitä 
niistä erikseen säädetään. Sosiaalihuollossa rajoitustoimenpiteistä on säädetty lastensuojelulaissa, 
kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa, päihdehuoltolaissa ja mielenterveyslaissa.  

Mielenterveyslaissa on säädetty potilaan perusoikeuksien rajoittamisesta tahdosta riippumattoman 
hoidon ja tutkimuksen aikana. Potilaan itsemääräämisoikeutta ja muita perusoikeuksia saa rajoittaa 
vain siinä määrin kuin sairauden hoito, potilaan turvallisuus, toisen henkilön turvallisuus tai muu eri-
tyinen syy välttämättä vaatii. Potilaan tahdosta riippumatta suoritettavista hoito- ja tutkimustoimenpi-
teistä päättää häntä hoitava lääkäri. 

Sairaalan psykiatrista hoitoa antavassa yksikössä on oltava kirjalliset, riittävän yksityiskohtaiset ohjeet 
siitä, miten mielenterveyslaissa tarkoitettuja potilaan itsemääräämisoikeuden rajoituksia toteutetaan. 
Rajoitusten seurannan ja valvonnan turvaamiseksi on hoitoyksikössä pidettävä rajoituksista erillistä 
luetteloa, johon merkitään potilaan tunnistetiedot, rajoitusta koskevat tiedot sekä rajoituksen määrän-
neen lääkärin ja rajoitusten toimeenpanijan nimet. Psykiatrialla eristämiset ja sitomiset ovat nähtä-
vissä lukumääräisesti infokanavalla ja jatkossa tilastot tullaan julkistamaan myös yhtymän www-si-
vuilla.  
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Psykiatrian erikoisalojen ohjeistukset päivitettiin syksyllä 2019. Lisäksi kaikki psykiatrisessa sairaa-
lassa työskentelevät suorittivat pakon käytön vähentämisen verkkokoulutuksen osana työhön pereh-
tymistä. Verkkokoulutus on tehty omana työnä syksyn 2019 alussa.  
 
Itsemääräämisoikeuden edistämiseen ja toisaalta myös itsemääräämisoikeuden rajoittamista koske-
viin toimintakäytäntöihin ja ohjeistuksiin kiinnitettiin huomiota lastensuojelussa, vammaispalveluissa 
ja psykiatrialla. Rajoittamistoimenpiteiden käyttöä seurattiin toimintayksiköissä ja henkilöstön osaa-
mista vahvistettiin. Myös toimitilaratkaisuja kehitettiin huomioiden itsemääräämisoikeus ja rajoittamis-
toimenpiteiden toteutus.  
Lastensuojelulain mukaisia rajoitustoimenpidepäätöksiä  tehtiin seuraavasti vuonna 2019 (suluissa 
vuoden 2018 luku): 
 

- LsL 62-63 §, yhteydenpidon rajoittaminen 57 kpl (25 kpl) 
- LsL 65 §, aineiden ja esineiden haltuunotto 4 kpl (6 kpl) 
- LsL 66a §, henkilönkatsastuksen toimittaminen 28 kpl (25 kpl) 
- LsL 67 §, omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen 14 kpl (8 kpl) 
- LsL 69 §, liikkumisvapauden rajoittaminen 77 kpl (50 kpl) 
- LsL 72 §, erityisen huolenpidon aloittaminen 7 kpl (1 kpl) 
- LsL 72 §, erityisen huolenpidon jatkaminen 6 kpl (1 kpl) 

 
Kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevia päätöksiä tehtiin 27 kpl vuonna 2019, rajoitustoimien pii-
rissä oli yhteensä 89 asiakasta.  

3.7. Lastensuojelun asiantuntijaryhmä ja sen toiminta 
 
Lastensuojelulain (417/2007) 14 §:ssä säädetään moniammatillisen asiantuntemuksen turvaami-
sesta: ”kunnan on huolehdittava siitä, että lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on käytet-
tävissään lapsen kasvun ja kehityksen, terveydenhuollon, oikeudellista sekä muuta lastensuojelu-
työssä tarvittavaa asiantuntemusta. Kunnan tai useamman kunnan yhdessä tulee asettaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon edustajista, lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoista sekä muista lastensuoje-
lutyössä tarvittavista asiantuntijoista koostuva lastensuojelun asiantuntijaryhmä. Lastensuojelun asi-
antuntijaryhmä avustaa sosiaalityöntekijää lapsen huostaanottoa sekä sijaishuoltoa koskevien asioi-
den valmistelussa ja muussa lastensuojelun toteuttamisessa. Lisäksi asiantuntijaryhmä antaa lausun-
toja lastensuojelutoimenpiteitä koskevan päätöksenteon tueksi”. 
 
Työryhmä kokoontuu keskimääriin kerran kuukaudessa. Lapsen asian käsittelystä työryhmässä  kes-
kustellaan lapsen vanhempien kanssa. Asiakkaat eivät osallistu asiantuntijaryhmän työskentelyyn. 
Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä valmistelee käsiteltävän asian kokoamalla tiiviin yhteen-
vedon lapsen tilanteesta. Yhteenvetoon liitetään asiantuntijaryhmälle esitettävät keskeiset kysymyk-
set, joita toivotaan käsiteltävän ja joihin halutaan työryhmän kannanottoa. Asiantuntijaryhmän käsit-
telyn jälkeen lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä koostaa käsittelyn tulokset ja kertoo ryhmän 
keskustelusisällön asiakkaalle sekä kirjaa asian lapsen asiakastietoihin. 
 
Yhtymähallitus on 25.4.2017 asettanut Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle lastensuojelulain 14 §:n 
mukaisen lastensuojelun asiantuntijaryhmän. Yhtymässä on nimetty asiantuntijaryhmän jäsenet. 
Vuonna 2019 asiantuntijaryhmä kokoontui 9 kertaa ja asiakastapauksia käsiteltiin yhteensä 21.  

3.8. Erityishuoltolain mukainen asiantuntijaryhmä ja erityishuollon johtoryhmä 
 
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisten rajoitustoimenpiteiden käytölle on edelly-
tyksenä, että tehostetun palveluasumisen yksiköllä ja laitoksella on käytettävissään riittävä lääketie-
teen, psykologian ja sosiaalityön asiantuntemus vaativan hoidon ja huolenpidon toteuttamista ja seu-
rantaa varten. Tiettyjä rajoittamistoimia voidaan käyttää myös työ- ja päivätoiminnassa jaosittain sil-
loinkin toimintayksiköllä tulee olla käytettävissään lääketieteen, psykologian ja sosiaalityön asiantun-
temusta.  
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Kehitysvammalain mukaisia rajoitustoimenpiteitä saa käyttää vain: 
 

- järjestettäessä erityishuoltona tehostettua palveluasumista tai muuta ympärivuorokautista 
palveluasumista tai laitospalveluja 

- järjestettäessä päivä- tai työtoimintaa sosiaalihuollon toimintayksikössä, jossa on 
riittävä määrä sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Päiväaikaisessa toi-
minnassa ei saa rajoittaa kuin tapauksissa, joissa asiakas asuu ympärivuokauti-
sessa yksikössä ja sen päätöksessä ulotetaan rajoitustoimi koskemaan myös päi-
väaikaista toimintaa. 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus on 27.8.2018 asettanut hyvinvointikuntayhtymän eri-
tyishuoltolain 42 b § 2 mom:n tarkoittaman asiantuntijatyöryhmän, jossa on riittävä lääketieteen, psy-
kologian ja sosiaalityön asiantuntemus vaativan hoidon ja huolenpidon toteuttamista ja seurantaa 
varten. Lisäksi hyvinvointiyhtymän hallitus on asettanut hyvinvointikuntayhtymän erityishuoltolain 23 
§:n tarkoittaman erityishuollon johtoryhmän, jossa on jäseninä yhteensä vähintään kolme lääketie-
teellisen, kasvatustieteellisen ja sosiaalihuollollisen asiantuntemuksen edustajaa ja että ryhmä tekee 
erityishuoltolaissa tarkoitettuja päätöksiä erityishuollon johtoryhmänä ja on päätösvaltainen kehitys-
vammaisten erityishuoltolaissa tarkoitettuja päätöksiä tehdessään, kun kaksi kolmesta erityishuolto-
lain 23 §:ssä mainituista asiantuntemusaloista (sosiaalihuollollinen, kasvatustieteellinen ja lääketie-
teellinen) on edustettuna päätöksenteossa. Yhtymässä on nimetty kehitysvammaisten erityishuolto-
lain mukainen asiantuntijaryhmä ja erityishuollon johtoryhmä.  
 
Erityishuollon asiantuntijatyöryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Asiantuntijatyöryhmä käsittelee 
esittelystä kokouksissaan 2-3 asiakasasiaa keskustellen ja ohjaten toimintaa lain tarkoittamaan toi-
mintatapaan. Asiantuntijatyöryhmä valmisteli vuonna 2019 lisäksi Käsikirjaa kehitysvammaisten hen-
kilöiden itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi, rajoitustoimenpiteiden käytön vähentämiseksi ja ra-
joitustoimenpiteiden toteuttamiseksi. Käsikirjan on tarkoitus valmistua vuoden 2020 alkupuolella.  
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4 Laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutuminen 

4.1 Hoitoon liittyvät infektiot 
 
Keskeiset infektioiden torjunnan tunnusluvut on esitetty taulukossa 18. Hoitoon liittyvien infektioiden 
seuranta pyritään toteuttamaan mahdollisimman reaaliaikaisena, jolloin havaittuihin ongelmiin pysty-
tään reagoimaan nopeasti. Seurannan tuloksien raportointi tapahtuu kerran vuodessa infektioraportin 
yhteydessä. Vihreällä pohjalla on merkitty tunnusluvut, joissa on tapahtunut parantumista vuoteen 
2018 verrattuna. Raporttia kirjoitettaessa infektiolukujen lopullinen tarkistus on kuitenkin vielä kesken.  
 
Tunnuslukujen valossa aiempi kehittyvä trendi on nyt tasaantunut. Vaikka osassa tunnuslukuja nähtiin 
kohentumista, oli usean mittarin suotuisa kehityssuunta taittunut jopa laskuun.  
 
Käsihuuhdekulutus kasvoi koko sairaalan tasolla, mutta vuodeosastoilla kulutus jopa laski ja on edel-
leen merkittävästi alhaisempi kuin muissa keskussairaaloissa Suomessa. Käsihygienian kohentami-
nen on keskeisin tavoite infektioiden torjunnan osalta sairaalassa. Käsihygieniahavainnointien jalkau-
tusta yksiköihin jatkettiin, mutta vuonna 2019 käsihuuhdehavainnointeja tehneiden yksiköiden määrä 
jopa laski. Vuonna 2019 havainnointeja suoritettiin yhteensä 649 kpl, joka oli vain puolet vuodesta 
2018. 
 
Sairaalassa alkunsa saaneita infektioita todettiin vuonna 2019 yhteensä 1881, eli noin viisi sairaala-
alkuista infektiota per päivä, kun vielä 2015 infektioita oli 7 per päivä. Noin 4 %:lla potilaista hoito-
jaksoa komplisoi hoitojakson aikana todettu hoitoon liittyvä infektio.  
 

Päijät-Hämeen keskussairaalassa leikatuista potilaista alle 2 %:lla todettiin leikkausalueen infektio. 
Näistä 92 infektiota oli vakavia, syviä infektioita. Vakavan leikkausalueen infektion riski leikatulla po-
tilaalla oli alle 1 % vuonna 2019. Leikkausprofylaksian ajoitus on kohentunut merkittävästi viime vuo-
sina, mutta nyt kehitys on taittunut ja 86 % profylaksioista annettiin 0–60 min ennen leikkausta. 
 
Keskeisin hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan tavoite lähivuosille on edelleen käsihygienian ko-
hentaminen koko yhtymän alueella. Erikoissairaanhoidossa on aloitettu käsihygieniahavainnoinnit, 
joita on tarkoitus jatkossa laajentaa koko yhtymän toiminnaksi. Kynsilakan, rakennekynsien ja korujen 
käyttö on kielletty.  

Leikkausalueinfektioiden ehkäisyssä tehdään moniammatillista yhteistyötä leikkausprofylaksian oi-
kea-aikaisen annon varmistamiseksi, ja koko leikkaustoiminnan prosessin turvaamiseksi. Tarkoituk-
sena on vuoden 2020 aikana käynnistää tekonivelkirurgiassa leikkaukseen tulevien Staph. aureus 
kantajuuden seulonta ja kevennyshoidot ennen toimenpidettä leikkausinfektioriskin pienentämiseksi.  
 
Taulukko 18. Keskeiset infektioiden torjunnan tunnusluvut 

Mittari Tavoite Tilanne 
2018 

Tilanne  
2019 

Kommentti 

Käsihuuhdekulutus so-
maattisilla vuodeosastoilla 

>100 ml/ hoi-
topäivä 

38,2 ml/ hoi-
topäivä 

37,7 ml/ hoi-
topäivä 

Käseihuuhdekulutus laski 
vuodeosastoilla ensimmäistä 
kertaa kymmeneen vuoteen. 

MRSA positiiviset verivilj./  
100 000 as. 

0 0/ 100 000 
as. 

1,9/ 100 000 
asukasta 

Keväällä 2019 oli 4 potilaan 
MRSA sepsis ryvästymä, joille 
ei kuitenkaan löytynyt yhteistä 
tekijää. 

Clostridium difficile löy-
döstä/  
100 000 as. 

<60/ 100 000 
as. 

95,1/ 100 
000 as. 

107,1/ 100 
000 asukasta 

Clostridium löydösten määrä 
nousi hiukan. 
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Polvien tekonivel-leikkauk-
set, syvien infektioiden 
osuus 

 
1,00 % 1,14% Polvien syvien infektioiden 

määrä pysyi oleellisesti ennal-
laan, nousu vähäinen.  

Lonkkien tekonivelleik-
kaukset, syvien infektioi-
den osuus 

 
0,95 % 1,79% Lonkkien tekonivelinfektioita 

todettiin aiempaa enemmän, 
selittävää tekijää analysoi-
daan. 

Hygieniahoitajien määrä /  
100 000 asukasta 

 
1,4 1,9  

Infektiolääkäreiden määrä 
/ 100 000 asukasta 

 
0,47 0,47  

ESH hoitohenkilökunnan 
influenssarokotuskatta-
vuus 

> 90% 90 % 88% Tavoite ei toteutunut. 

Käsihuuhdekulutus ml/  
1000 hoitopäivää  
(koko sairaala) 

> 80 ml/ hoi-
topäivä 

58,3 ml/ hoi-
topäivä 

81,0 ml/ hoi-
topäivä 

Nousua selittää pääosin 
muuttunut laskutapa, joka yh-
tenäistetty samaksi muiden 
keskussairaaloiden kanssa 

Käsihygieniahavainnointi 
suoritettu yksikössä 

> 90%:ssa 
yksiköitä 

16/33 ESH  
yksikössä 

(48%) 

11/33 ESH 
yksikössä  

Käsihavainnointien määrä on 
laskenut vuonna 2019 

Sairaala-alkuinen C. diffi-
cile, tapauksia/ 1000 hoi-
topäivää 

<0,7/ 1000 
hp 

0,99/ 1000 
hp 

0,60/ 1000 
hoitopäivää 

Sairaala-alkuisten CD koliit-
tien määrä on laskenut mah-
dollisesti vähentyneen fluoro-
kinolonikulutuksen myötä. 

Sairaala-alkuinen pneu-
monia, tapauksia/ 1000 
hoitopäivää 

<2,5/ 1000 
hp 

2,84/ 1000 
hp 

2,38/ 1000 
hoitopäivää 

Lievää laskua havaittavaissa. 

Verisuonikanyyli-infektiot, 
tapauksia/1000 hoitopäi-
vää 

<0,2/ 1000 
hp 

0,40/ 1000 
hp 

0,28/ 1000 
hoitopäivää 

Kanyyli-infektioiden määrä on 
laskenut noin kolmasosalla. 

Uudet MRSA tartunnat  
osastoilla 

0 2 3 Vuoden aikana kolme osas-
toilla hoidossa ollutta potilasta 
sai MRSA tartunnan, epidemi-
oita sairaalassa ei todettu. 

Leikkausprofylaksia an-
nettu 0-60 min. ennen tmp 

>95%  86 % 86% Ennallaan. 

Leikkausalue-infektio %  
kaikissa toimenpiteissä 

< 2% 2,02 % 1,21% Leikkausalueinfektioiden 
esiintyvyys laski huomatta-
vasti. 
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 4.2 Henkilöstön influenssarokotukset 
 
Vuonna 2019 henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus influenssarokotukseen aiempaan tapaan järjestä-
mällä useita rokotustilaisuuksia. Rokotuskattavuutta seurattiin koko yhtymän alueella. Lääkäreistä 86 
%, hoitajista 64 % ja muusta henkilökunnasta 77 % otti influenssarokotteen. Somaattisessa erikois-
sairaanhoidossa rokotuskattavuus oli 88 %. Jäimme rokotuskattavuudessa alle asetetun tavoitteen. 

4.3 Vaaratapahtumien raportointi  
 
Yhtymässä on käytössä asiakas- ja potilasturvallisuuden vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmä 
(HaiPro). Vaaratapahtumien (tapahtui potilaille/asiakkaalle ja läheltä piti -tilanteet) ilmoitusaktiivisuus 
vaihteli yksiköittäin. Tavoitteena oli vaaratapahtumailmoitusten lisääntyminen ja läheltä piti -tilantei-
den määrän kasvaminen suhteessa tapahtui potilaalle -tilanteisiin. Koulutuksia järjestettiin sekä 
HaiPro-käsittelijöille että ilmoitusten tekijöille toimintayksikkökäynneillä ja erillisissä koulutuksissa. 
  
Toimintayksikön esimies vastaa asiakas- ja potilasturvallisuustapahtuman analyysistä yhdessä hen-
kilöstön kanssa sekä tietojen kirjaamisesta HaiPro-järjestelmään. Yhtymässä ilmoitettiin yhteensä 11 
900 asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvää vaaratapahtumaa (vuonna 2018: 11 014). Läheltä piti -
tilanteista ilmoituksia oli 27.3 % (vuonna 2018: 24,3 %). Muu havainto/kehittämisehdotuksia oli 682 
kpl. Kehittämisehdotuksista osa oli läheltä piti- tai tapahtui potilaalle -ilmoituksia. Ilmoitusaktiivisuus 
lisääntyi 8 % vuonna 2019. Läheltä piti -tilanteista ilmoittamista on tärkeää tukea kaikissa yksiköissä. 
 
Toimintayksikkökäyntejä tehtiin vuonna 2019 yhteensä 104 kpl. Henkilöstö on hyvin tunnistanut kaa-
tumisiin liittyvät tapaturmat ja ennaltaehkäisevä työ on jo pitkällä. Erikoissairaanhoidossa Ikinä-kaa-
tumisen ehkäisy -koulutukset on tarkoitus aloittaa syksyllä 2020. Haasteena koko yhtymän alueella 
ovat lääkitysturvallisuudessa lääkkeenjaon ja lääkkeen antamisen käytänteet ja lääkelistan ajantasai-
suus sekä laiteturvallisuuteen liittyen yhtenäiset käytänteet terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden 
osaamisen varmistamisessa. Ikäkunnon ja Peson toimialueilla HaiPro-käsittelijäkoulutuksia järjestet-
tiin 5 kpl. Asiakas- ja potilsturvallisuusyhdyshenkilöiden verkosto käynnistyi elokuussa 2019. Ilmoi-
tusaktiivisuuden kasvaessa myös läheltä piti-tilanteiden osuus kasvoi vuonna 2019 (3253) vuoteen 
2018 (2680) verrattuna (kuva 22). 
 

 
Kuva 22. Vaaratapahtumailmoitusten tapahtuman luonne vuosina 2019 ja 2018 
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Lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon, varjo- tai merkkiaineeseen liittyviä vaaratapahtumia oli 5284 
(2019), joka oli noin 43 % kaikista vaaratapahtumatyypeistä. Vuonna 2018 vastaavat luvut olivat 4676 
(41 %). Tapaturmiin ja onnettomuuksiin liittyviä vaaratapahtumia oli 2940 (2019), joka oli noin 24 % 
kaikista vaaratapahtumatyypeistä. Vuoteen 2018 verrattuna ei ollut tapahtunut merkittävää muutosta 
(kuva 23). 
 

 
Kuva 23. Vaaratapahtumailmoitusten tapahtumatyypit vuosina 2019 ja 2018 

Vaaratapahtuma aiheutti asiakkaalle/potilaalle lievää haittaa 29 %:ssa (2019) tapauksista (vuonna 
2018: 30 %), kohtalaista haittaa 7 %:ssa (2019) tapauksista (vuonna 2018: 6,7 %) ja vakavaa haittaa 
vuonna 2019, 56 asiakkaalle/potilaalle (2018, 53 asiakkaalle/potilaalle) (kuva 24). 
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Kuva 24. Vaaratapahtuman seuraus potilaalle vuosina 2019 ja 2018 

Vaaratapahtuman hoitavalle yksikölle seurasi usein lisätyötä tai vähäisiä hoitotoimia sekä kustannuk-
sia (kuva 25). 
 

 
Kuva 25. Vaaratapahtuman seuraus hoitavalle yksikölle vuosina 2019 ja 2018 
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Vaaratapahtumien syntyyn myötävaikuttivat eniten toimintatapoihin liittyvät asiat, kommunikoinnin ja 
tiedonkulun puutteellisuus tai haasteet, koulutukseen, perehdytykseen ja osaamiseen liittyvät asiat 
sekä työympäristöön, -välineisiin ja resursseihin liittyvät asiat (kuva 26).  
 

 
Kuva 26. Vaaratapahtuman olosuhteet ja muut tapahtumaan vaikuttaneet tekijät vuosina 2019 ja 2018 

4.3.1 Lääke- ja lääkitysturvallisuus 
 
Lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon, varjo- tai merkkiaineeseen liittyviä vaaratapahtumia oli 5284 
(2019), joka oli noin 43 % kaikista vaaratapahtumatyypeistä. Vuonna 2018 vastaavat luvut olivat 4676 
(41 %). Kaikista vaaratapahtumatyypeistä lääkehoitoon littyvät läheltä piti- tilanteet tunnistettiin par-
haiten. Suurin osa näistä tapahtumista huomattiin lääkkeenjaon jälkeen tehtävässä kaksoistarkastuk-
sessa, joka on yksi lääkitysturvallisuutta varmistavista suojauksista. Lääkitysturvallisuutta varmistavat 
suojaukset on kuvattu yhtymän lääkehoitosuunnitelmassa. 

4.3.2 Lääkintälaitteiden ja tarvikkeiden turvallisuus 
 
Lääkintälaitteeseen tai tarvikkeeseen ja niiden käyttöön liittyviä vaaratapahtumia ilmoitettiin yhteensä 
271 kpl (2018: 329 kpl). Tapahtumat liittyivät laitteen tai tarvikkeen toimintahäiriöön, saatavuuteen, 
toimintakuntoon, virheelliseen käyttöön, rikkoutumiseen käytön aikana ja häiriöön tietoverkossa. 
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Laitteen tai tarvikkeen toimintahäiriö oli (30 %:ssa ilmoituksista) selkeästi kaikkein yleisin ilmoituksen 
syy. Vaaratapahtumista 58 % oli varsinaisia vaaratilanteita, 29 % läheltä piti tilanteita ja loput kehittä-
misehdotuksia. 
 
Valviralle tehtiin 52 lääkintälaitteisiin tai tarvikkeisiin liittyvä käyttäjän vaaratilanneilmoitusta (2018: 54 
kpl). Määrä ei vastaa oikeiden vaaratilanteiden todellista määrää. Vaaratilanneilmoituksen tekemistä 
tullaan jatkossa opastamaan perehdytystilaisuuksissa. 

4.3.3 Kaatumisten ja tapaturmien ehkäisy 
 
Asiakkaan tai potilaan kaatumisista ja tapaturmista tehtiin yhteensä 2940 (2018: 2936) vaaratapahtu-
mailmoitusta. Näistä kaatumisia oli 2273 (2018: 2228) ja putoamisia 422 (2018: 446). 
 
Vuonna 2019 ikääntyneiden palveluiden ja aikuisten vammaisten asumispalveluyksiköiden henkilö-
kunnalle on pidetty koko päivän IKINÄ-koulutuksia, joihin osallistui yli 400 henkilöä. Lisäksi järjestettiin 
IKINÄ-verkostoiltapäiväluentoja ja työpajoja liittyen luustoterveyteen, kaatumisten ja murtumien eh-
käisyyn.  

4.3.4 Tiedonkulku ja ISBAR -menetelmä 
 
Tiedonkulkuun ja tiedonhallintaan liittyviä vaaratapahtumia ilmoitettiin 1145 kpl vuonna 2019, joka oli 
9,6 % kaikista ilmoituksista (vuonna 2018: 1213, 11 %). Yhtymässä käytössä oleva ISBAR on mene-
telmä, joka on kehitetty edistämään turvallisempaa tiedonkulkua raportoitaessa potilaasta. ISBAR tu-
lee sanoista Identify, Situation, Background, Assessment ja Recommendation. ISBAR toimii apuväli-
neenä yhdenmukaistamaan ja selkeyttämään tiedonvälitystä. ISBAR-menetelmän käyttöönotto ja pe-
rehdytyksen ja koulutuksen jatkaminen koko yhtymässä on tarpeellista. Jokaisen Akuutti24 sairaala-
palveluissa työskentelevän tulee suorittaa verkkokoulutus vuoden 2020  aikana, ja se liitetään myös 
osaksi perehdytysohjelmaa. 
 
Vuoden 2018 lopulla käynnistettiin Akuutti24:n ja keskussairaalan vuodeosastojen välillä yhteistyö 
ISBAR:n mukaisen raportointikäytännön käyttöönottamiseksi. Raportointi tehdään yleensä ISBAR:n 
mukaisesti, mutta eri järjestyksessä. ISBAR:n mukainen raportointi on toiminut parhaiten virka-ai-
kana. Päivystysaikaan raporttien laatu on ollut erittäin vaihtelevaa. ISBAR:n mukainen raportointi on 
käytössä Akuutti 24 ja aikuissomatiikan välillä. 

4.3.5 Asiakkaan ja potilaan tunnistaminen 
 
Laadukkaan, oikean ja turvallisen hoidon tai palvelun toteutumisen edellytyksenä on asiakkaiden ja 
potilaiden henkilöllisyyden tunnistaminen oikealla tavalla. Vaaratapahtumailmoitustilaston mukaan 
hoito tai palvelu kohdistui väärään potilaaseen tai asiakkaaseen yhteensä 224 kertaa vuonna 2019  
(vuonna 2018: 159). Eniten vaaratapahtumia oli lääkkeenannon ja näytteenoton yhteydessä. Yhty-
män ohjeen mukaisesti jokainen työntekijä vastaa asiakkaan ja potilaan tunnistamisesta palvelupro-
sessin kaikissa vaiheissa. Myös psykiatrian vuodeosastot ovat ottaneet potilasrannekkeet käyttöön 
vuodenvaihteessa 2019-2020.  
 
Potilaan tunnistaminen tapahtuu voimassa olevan yhtymän ohjeistuksen mukaisesti. Potilasrannek-
keet laitetaan kaikille potilaille sairaalaan tullessa. Vastasyntyneelle laitetaan ranneke ennen napa-
nuoran leikkaamista. 
 
Vuoden 2019 aikana tietosuojatiimi kirjoitti yhteistyössä potilasturvallisuuden kanssa "Asiakkaan tun-
nistaminen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä" -ohjeen. Ohje julkaistiin henkilökunnalle 
20.11.2019. Asiakkaan tunnistaminen on jokaisen työntekijän vastuulla. Asiakkaan tunnistamisen tu-
lee tapahtua käyttämällä kahta tunnistamislähdettä:  
 

1) kysytään asiakkaalta hänen nimi ja henkilötunnus  
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2) tarkastetaan tunnistamislähteen tai tunnisterannekkeen tiedot 

Jokainen työntekijä vastaa asiakkaan henkilöllisyyden varmistamisesta. Jos henkilöllisyyttä ei voida 
varmistaa, se ei estä antamasta hätätilanteessa asiakkaan tarvitsemaa hoitoa tai palvelua. 

4.3.6 Rajoitustoimenpiteet 
 
Toimintaohjetta rajoitustoimenpiteistä somaattisessa sairaalahoidossa ja ikääntyvien asumispalve-
luissa valmisteltiin vuoden 2019 aikana työryhmän toimesta, jossa edustajia oli  Peson, Tesan ja Ikä-
kunnon toimialoilta. Toimintaohjeen tarkoituksena oli asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen 
tilanteissa, joissa joudutaan käyttämään rajoitustoimenpiteitä. Toimintaohje sisältää henkilöstölle oh-
jeet rajoitustoimenpiteiden käytön perusteista ja käytöstä päättämisestä, lääkärin ja hoitajan toiminta-
ohjeet liikkumista rajoittavien välineiden käytöstä, palautekeskustelusta asiakkaan kanssa sekä rajoi-
tustoimenpiteiden käytön seurannasta ja raportoinnista. Ohje hyväksyttiin 13.1.2020. 

4.4 Vakavan vaaratapahtuman tutkintaprosessi ja tutkinnat 
 
Vaaratapahtumien analysointi on osa laadunhallintaa ja omavalvontaa. Vaaratapahtumassa voidaan 
analysoida yksittäistä vaaratapahtumaa tai läheltä piti -tilannetta. Vakavan vaaratapahtuman tutkin-
tojen avulla tunnistetaan ja korjataan prosessivirheitä. Tutkinnan tavoitteena on parantaa hoidon ja 
palvelun turvallisuutta sekä estää tapahtumien toistuminen. 
 
Asiantuntijoista koostuva tutkintaryhmä tutkii tutkinnan johtajan johdolla vakavaa vaaratapahtumaa 
juurisyyanalyysia apuna käyttäen. Tutkinnasta laaditaan raportti, joka sisältää tutkintaryhmän kehittä-
missuositukset.  
 
Vuoden 2019 aikana tehtiin kolme vakavan vaaratapahtuman tutkintaa. Vakavan vaaratapahtuman 
tutkinnat liittyivät riittämättömään kivunhoitoon, lääkehoidon toteutuksen haasteisiin ja diagnoosin vii-
västymiseen. Tutkinnoista seurasi mm. seuraavia suosituksia:  
 

• Lääkehoidon käytänteiden perehdytyksen ja koulutuksen lisäys 

• Yhtenäisten toimintamallien käyttöönotto liittyen lääkeaineiden merkitsemiseen, lääkkeiden 
säilytykseen, annosteluun ja kuljetukseen   

• Akuutin ja kroonisen kivunhoidon ja arvioinnin osaamisen lisääminen 

• Kivunhoidon kirjaamisen yhtenäistäminen  

• Murtumadiagnostiikkaan liittyvän prosessin selkiyttäminen 

• Painehaavojen ennaltaehkäisyn ja hoidon osaamisen lisääminen 

• Asiakas saa tiedon ja ohjeet omaan hoitoonsa liittyen ajantasaisesti ja ymmärrettävästi 

• Ohje rajoitustoimenpiteiden käytöstä 
 
Laajojen vakavan vaaratapahtumien tutkintojen lisäksi tehtiin yhtymässä kuusi sisäistä selvitystä vaa-
ratapahtumista. Nämä selvitykset liittyivät mm. lääkehoidon toteutukseen, elintoimintojen seurantaan, 
potilaan sijoitteluun ja valvontaan osastolla ja perushoitoon liittyviin haasteisiin. Selvitykset johtivat 
seuranta- ja hoito-ohjeiden tarkennuksiin, hoitoprotokollien päivitykseen, hoitohenkilökunnan ja lää-
käreiden perehdytyksen varmistamiseen ja uusiin työvuorojärjestelyihin. Psykiatrian erikoisalalla hoi-
don aikana tapahtuneet itsemurhat luokitellaan vakaviksi vaaratapahtumiksi, ja ne selvititettiin psyki-
atrian sisäisessä tutkintaprosessissa.  

4.5 Sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus palvelun epäkohdasta tai sen 
uhasta 
  
Sosiaalihuoltolain (1391/2014) 48 §:n ja 49 §:n mukainen henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus asiak-
kaan palvelujen epäkohdasta tai sen uhasta sosiaalihuollon toteuttamisessa tulivat voimaan 1.1.2016. 
Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäi-
sinä ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat 
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palvelut toteutetaan laadukkaasti. Henkilöstön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle hen-
kilölle, jos he huomaavat tehtävissään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia. Ilmoituksen vastaan-
ottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan johtavalle viranhaltijalle. Ilmoitus voidaan tehdä sa-
lassapitosäännösten estämättä. Toimintavelvoite koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Tavoit-
teena on ennakollisen valvonnan keinoin turvata kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asiakkai-
den hyvän hoidon ja huolenpidon toteutuminen.  
 
Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi asiakasturvallisuudessa ilmeneviä puutteita, asiakkaan kaltoin-
kohtelua ja toimintakulttuuriin sisältyviä asiakkaalle vahingollisia toimia. Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan 
fyysistä, psyykkistä tai kemiallista eli lääkkeillä aiheutettua kaltoinkohtelua Toimintakulttuuriin sisäl-
tyvä ongelma voi olla kyseessä esimerkiksi asiakkaan perusoikeuksien tosiasiallisessa rajoittami-
sessa. Ilmoituksen tulee perustua ensi sijassa asiakkaan huolenpitoon liittyviin tehtäviin. Ilmoitusvel-
vollisuuden tarkoituksena on, että asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa ilmenevät epäkohdat 
korjataan ja mahdollisiin epäkohdan uhkiin reagoidaan ajoissa. Ilmoituksen vastaanottaneen sosiaa-
lihuollon johtavan viranhaltijan tulee ilmoituksen saatuaan ohjeistaa ja neuvoa palvelujen tuottajaa, 
kuinka tilanteessa tulee toimia ja käynnistää toimet epäkohdan tai sen ilmeisen uhan poistamiseksi. 
Palveluntuottajan tulee viivytyksettä korjata epäkohta tai sen uhka. Jos tämä ei toteudu ja epäkohtaa 
ei saada poistetuksi, alun perin ilmoituksen tehneen henkilön on ilmoitettava asiasta aluehallintovi-
rastolle. 
 
Kunnan tai yksityisen palveluntuottajan, jolta kunta ostaa palveluja, on tiedotettava henkilöstölleen 
ilmoitusvelvollisuudesta ja sen käyttöön liittyvistä asioista. Toimintayksikön omavalvontasuunnitel-
massa tulee selventää, millä tavoin henkilöstöä on ohjeistettu ilmoitusvelvollisuuden käytössä. 
Vuonna 2019 yhtymälle tehtiin viisi epäkohtailmoitusta, jotka koskivat ikääntyneiden palveluja.  

4.6 Omavalvonta ja sen toteuttaminen  

4.6.1 Avosairaanhoidon ostopalvelujen valvonta 
 
Orimattilan, Myrskylän, Pukkilan ja Hartolan avosairaanhoito on ulkoistettu Terveystalolle ja Lahden 
keskustan ja eteläisen lähiklinikan avosairaanhoidon palvelut Mehiläiselle. Yhtymä vastaa palvelujen 
järjestämisestä ja palvelutuottajien valvonnasta. Tuottajien kanssa järjestetään noin 4 kertaa vuo-
dessa seurantapalaverit, joissa käydään läpi  

• hoidontarpeen arvioinnin toteutuminen 

• hoidon saatavuus 
o kiireetön hoito 
o kiireellinen hoito 

• henkilökunnan pätevyys ja kielitaito 

• asiakastyytyväisyys 

• reklamaatiot ja asiakaspalautteet 
Sovittujen seurantapalaverien lisäksi tuottajat ovat mukana avosairaanhoidon päivittäisessä johtami-
sessa ja laadun seurannassa. Avosairaanhoidossa seurataan viikoittain hoitoon pääsyä. Asiakaspa-
lautteisiin reagoidaan välittömästi ja tuottajat noudattavat yhtymän ohjeita muistutusten ja muiden 
palautteiden käsittelyssä. Palveluntuottajilla on yhtymän valvonnan lisäksi omavalvonta- ja laadun-
seurantajärjestelmät.  

4.6.2 Sosiaalihuollon omavalvonta 
 
Sosiaalihuoltolain 47 §:n mukaan sosiaalihuollon toimintayksikön tai muun toimintakokonaisuudesta 
vastaavan tahon on laadittava omavalvontasuunnitelma sosiaalihuollon laadun, turvallisuuden ja asi-
anmukaisuuden varmistamiseksi. Suunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä, sen toteutumista on 
seurattava säännöllisesti ja toimintaa on kehitettävä asiakkailta sekä toimintayksikön henkilöstöltä 
säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella. Omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta 
ja seurannasta voidaan säätää tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Valvira on 
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antanut toimintayksiköille omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskevan mää-
räyksen. 

Yhtymän sosiaalihuollon palveluissa on laadittu omavalvontasuunnitelmia. Suunnitelmien sisällöllinen 
kehittämistyö jatkuu edelleen osana päivittämisprosessia. Omavalvontasuunnitelmat tarkistetaan tar-
vittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Omavalvontasuunnitelmat ovat yksiköissä julkisesti 
nähtävillä ja yhtymän nettisivuilla. 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ikääntyneiden asumispalveluihin on laadittu yhteinen koko asu-
mispalveluja koskeva omavalvontasuunnitelma, joka on pohjana yksikkökohtaisille omavalvontasuun-
nitelmille. Asumispalvelujen yhteisellä omavalvontasuunnitelmalla varmistetaan, että toiminnassa to-
teutuvat lainsäädännön ja asumispalvelujen itse omalle toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset. 
Yksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat laaditaan yksikön esimiehen ja henkilöstön yhteistyönä. 
Asumispalvelujen palvelupäällikkö tekee valvontaa suunnitelmallisesti ja vuosittain määriteltyjen pai-
nopistealueiden mukaisesti. Painopistealueet määrittyvät omavalvontasuunnitelmasta ja vuonna 
2019 painopistealueena oli asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyen hoitosuunnitelmien laatiminen ja 
päivitys sekä päivittäinen kirjaaminen ja itsemääräämisoikeuden rajoittamisen käytännöt. Valvonnan 
tehtävänä oli tarkastaa, että asumispalveluyksiköissä noudatetaan toimintaa ohjaavaa omavalvonta-
suunnitelmaa. Valvontakäynnit tehtiin 18 yksikköön vuoden 2019 aikana ja valvonnassa arvioitiin asi-
akkaalle laadittujen hoitosuunnitelmien laatua, ajantasaisuutta sekä kirjaamisen käytäntöjä. 

4.6.3 Ikääntyneiden ostopalvelujen valvonta 
 
Asiakasohjauksen tulosalueella työskentelee kaksi palvelupäällikköä, joiden vastuulla ovat kotiin vie-
tävien palvelujen ja tehostetun palveluasumisen ostopalvelut. Niiden valvonta koostuu palveluntuot-
tajien omavalvonnasta, ennakoivasta valvonnasta, vuosittaisista valvontakäynneistä sekä muistutus-
ten käsittelystä ja analyysistä.  
 
Omavalvonnan tarkoituksena on tunnistaa epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat 
ja riskiä aiheuttavat tilanteet ennakoiden ja korjaamalla nopeasti. Omavalvonnan avulla palveluntuot-
taja voi kehittää ja seurata palvelun laatua päivittäisessä työssä. Omavalvontasuunnitelma tarkiste-
taan vuosittaisella käynnillä. 
 
Yhteistyötä ja ennakoivaa ohjausta suoritetaan muun yhteistyön lisäksi myös kahdesti vuodessa pi-
dettävissä palveluntuottajaseminaareissa. Palveluntuottajaseminaareissa käsitellään palvelujen si-
sällön kehittämistä, sopimusasioita sekä palvelurakenteen kehittämiseen liittyviä asioita. Tärkeää on, 
että yhteistyö saadaan rakennettua sille tasolle, että palveluntuottaja voi ottaa yhteyttä kysyäkseen 
neuvoa ja ohjausta tilanteissa, joiden hoitamiseen tarvitaan apua ennen kuin tapahtuu hyvästä laa-
dusta poikkeavia asioita. 
 
Varsinaiset valvontakäynnit tehdään kerran vuodessa. Ylimääräinen käynti tehdään aina, jos yksi-
köstä tulee paljon reklamaatioita pienellä ajalla tai toiminnassa huomataan puutteita. Ennen käyntiä 
palveluntuottaja toimittaa ennakkoon täytetyn valvontalomakkeen, omavalvontasuunnitelman, toimin-
tasuunnitelman, dokumentin henkilöstön toteutuneista koulutuksista, dokumentin laatupoikkeamista 
ja lääkehoitosuunnitelman. Lisäksi käynnillä otetaan mukaan tarkastettavaksi henkilöstölista,vähin-
tään kolmen viikon työvuorototeuma, satunnaisesti valittujen asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitel-
mat sekä kolmen  viikon päivittäiskirjaaminen. Kierrolla tarkastetaan yleiset tilat, asiakkaan huone, 
lääkehuone ja ilmoitustaulut ym. Lisäksi tarkistetaan hoitohenkilöstön lääkehoitoluvat. Kotiin vietä-
vissä palveluissa sovitaan lisäksi etukäteen palveluntuottajan kanssa, kenen lähihoitajan mukana pal-
velupäällikkö tekee aamukäynnin. Toiveena on, että aamukäyntiin osallistuu vakituinen tai määräai-
kainen lähihoitaja ja käynnin yhteydessä tehdään ns. normaalit aamukäynnit asiakkaille.  
 
Käynnin yhteydessä keskustellaan etukäteen toimitetussa materiaalissa keskustelua herättävät sei-
kat sekä mahdolliset puutteet. Samalla keskustellaan viimeisen RAI-raportin tuloksien yhteenvedosta 
esille nousevista seikoista sekä vuoden aikana tulleista reklamaatioista. Käynnin jälkeen laaditaan 
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tarkastuskertomus, joka toimitetaan aina asianosaiseen yksikköön sekä Aluehallintovirastoon. Jos 
käynnillä ilmenee puutteita, tehdään toimenpide-ehdotukset ja annetaan yksikölle aikaa korjata toi-
mintaansa. Annettu aika riippuu puutteen vakavuudesta.  
Kun palvelun tilaaja/asiakasohjausyksikkö saa asiakasmuistutuksen yksityisestä toimijasta, tehdään 
palveluntuottajalle selvityspyyntö. Palveluntuottajan selvitys ja toteutettavat toimenpiteet toimitetaan 
asiakkaalle. 
 
Kotiin vietävien palvelujen (= kotihoito ja kotipalvelujen tukipalvelut kuten ateria-, vaatehuolto-, kylve-
tys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita) kohdalla tehtiin 
vuonna 2019 yhteensä 19 ennalta ilmoitettua valvontakäyntiä, joista 2 tehtiin ns. paperivalvontana ja 
2 ylimääräisenä valvontakäyntinä. Paperivalvonnat toteutettiin kokeiluluontoisesti ensimmäistä ker-
taa. Näihin kokemuksiin perustuen paperivalvontoja ei tulla vuoden 2020 aikana jatkamaan. Paperi-
valvonnassa yrityksen toiminnasta ei voitu saada täysin kokonaisvaltaista kuvaa. Kaikkien kotiin vie-
tävien palvelujen palveluntuottajien toimintaa ei pystytä resurssien takia valvomaan vuosittaisella val-
vontakäynnillä. Tukipalveluiden tuottajille valvontakäyntejä ei suoritettu vuoden 2019 aikana. Kotihoi-
toa tuottavista yrityksistä vuosittainen valvonta jäi tekemättä kahdelle yritykselle. 
 
Vuonna 2019 tehostetun palveluasumisen yksiköihin tehtiin 29 käyntiä, jotka kaikki olivat ennalta il-
moitettuja. Kahteen yksikköön tehtiin kolme ylimääräistä seurantakäyntiä. Yksi palvelutalo poistettiin 
hetkeksi palvelusetelituottajien listalta, jolloin yksikköön ei voinut mennä uusia palveluseteliasiakkaita. 
Yksikkö palautettiin palvelusetelituottajaksi, kun se oli onnistunut tekemään vaadittavat muutokset ja 
uusien asukkaiden sijoittaminen oli jälleen turvallista. Kaikkiin yksityisiin palvelutaloihin (paitsi Heino-
lan kaupungin alueella olevat, joihin Heinola tekee valvontakäynnit) tehtiin valvontakäynnit. 

4.6.4 Sosiaalihuollon ostopalvelujen valvonta perhe- ja sosiaalipalveluissa 
 
Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialalla sosiaalihuollon ostopalvelujen valvontaa tehdään lapsiperhe-
palveluissa, työikäisten palveluissa, vammaispalveluissa ja psykososiaalisissa palveluissa.  

Vammaispalvelujen tulosalueella työskentelee palvelukoordinaatiossa palveluesimies sekä kolme 
palvelukoordinaattoria, joiden vastuulla on muiden työtehtävien ohella ostopalvelujen ja palvelusete-
lituottajien valvonta. Vammaisille henkilöille tuotettavien asumispalvelujen valvonta on yksittäisen 
vammaisen henkilön saaman asumispalvelun laadun ja palvelun toteutumisen valvontaa sekä yleistä 
toimintayksiköiden toiminnan ja yksikössä annettavan palvelun sisällön säädösten ja lainmukaisuu-
den sekä asetettujen laatuvaatimusten toteutumisen seurantaa. Palveluntuottajien ohjaus ja neuvonta 
on merkittävä ennaltaehkäisevä valvonnan muoto. Valvonnalla toteutetaan lakisääteistä velvollisuutta 
ohjata ja valvoa alueella tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluja. 

Valvontakäynnillä tarkistetaan palveluntuottajan toiminnan yleisten edellytysten toteutuminen, arvioi-
daan yksikön omavalvonnan ja laadunhallinnan toteutumista, jaetaan informaatiota ja annetaan tar-
vittavaa ohjausta ja neuvontaa. Valvontakäynnistä tehdään ohjaus-, valvonta- ja tarkastuskäynnin 
kertomus. Ennalta sovittu laadunvalvontakäynti tehdään etukäteen laaditun laadunvalvonta-aikatau-
lun mukaisesti jokaiseen yhtymän alueella sijaitsevaan yksityiseen asumispalveluyksikköön vähin-
tään joka toinen vuosi. 

Ensimmäisen kerran valvontaa tapahtuu toimintayksikön lupahakemuksen yhteydessä, kun yksikkö 
hakee lupaa ympärivuorokautisen asumispalvelun tuottamiselle Aluehallintovirastolta tai kun ky-
seessä on useamman aluehallintoviraston alueella toimiva palveluntuottaja, lupa haetaan Valviralta. 
Uusia lupatarkastuksia tehtiin vuonna 2019 yhdessä aluehallintoviraston kanssa kaksi ja luvan muu-
tostarkastuksia yksi. 

Kirjallisiin tai suullisiin asiakas- ja omaispalautteisiin, muistutuksiin ja kanteluihin reagoidaaan välittö-
mästi. Vammaispalveluihin tulevat suulliset palautteet kirjataan, käsitellään ja pyritään ratkaisemaan 
yhdessä palautteen antajan, asumispalveluyksikön henkilökunnan ja/tai palveluntuottajan kanssa. 
Kirjallisiin palautteisiin pyydetään palveluntuottajalta vastine viimeistään kahden viikon kuluessa 
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palautteen saapumisesta ja palautteeseen vastataan kuukauden sisällä. Tarvittaessa tehdään käynti 
toimipaikkaan. 

Mikäli asumisyksikön, josta palveluja hankitaan, toimintaan kohdistuu useita valituksia tai siinä muu-
ten ilmenee vaikeita laatuongelmia, selvittää vammaispalvelut näitä yhdessä palveluntuottajan 
kanssa. Vaikeissa laatuongelmissa toimitaan yhteistyössä aluehallintoviranomaisen ja työsuojelupii-
rin kanssa. Tarvittaessa tehdään mm. yhteinen valvontakäynti yksikköön. 

Palveluntuottajia, joilla on suuri määrä asiakkaita, tavataan vuosittain. Palveluntuottajien kanssa käy-
dään keskustelua kuluneesta vuodesta, asiakkaiden palvelujen toteutumisesta, mahdollisista rekla-
maatioista, muistutuksista tai kanteluista sekä tulevaisuudennäkymistä kummankin osapuolen näkö-
kulmasta. 

Käyntejä asumisyksiköihin tehtiin vuonna 2019 yhteensä 20 eri yksikköön, joista 4 kohdistui Päijät-
Hämeen ulkopuolelle. Lupaan liittyviä käyntejä oli 3 kpl, muistutuksiin tai kanteluihin liittyviä käyntejä 
3 kpl, asiakaskontakteihin liittyviä käyntejä 10 kpl ja muita tarkastuskäyntejä 4 kpl. 

Vammaisten asumispalveluissa otettiin käyttöön asumisen osalta palveluseteli. 19 palveluntuottajaa 
hakeutui palvelusetelijärjestelmään tuottajiksi. Näiltä tuottajilta tarkastettiin palveluntuottamisen edel-
lytykset sekä mm. luvat, henkilöstömäärä ja omavalvontasuunnitelma ennen palvelusetelituottajaksi 
hyväksymistä. 

Lapsiperhepalvelujen tulosalueella lastensuojelun ostopalvelujen ohjaus- ja valvontakäynteihin on 
kohdistettu sosiaalityöntekijän työpanosta 1 htv. Vuonna 2018 ja vuonna 2019 tammi–elokuun aikana 
hänen kanssaan ohjaus- ja valvontakäyntejä suoritti 0,2 htv:n verran Nikkilän toimintayksikön esimies. 
1.9.2019 alkaen ohjaus- ja valvontakäyntejä tekevän sosiaalityöntekijän työparina oli kodin ulkopuo-
listen palvelujen esimies. Ohjaus- ja valvontakäyntejä tekevä sosiaalityöntekijä kävi ostopalveluyksi-
köissä myös yhdessä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Perhesosiaalityön ja las-
tensuojelun tulosyksikköpäällikkö osallistui käynneille, kun kyseessä oli esimerkiksi uuteen lupaan, 
toiminnan muutoslupaan, tai epäkohtailmoitukseen liittyvä tarkastuskäynti.  

Ohjaus- ja valvontakäynnistä sovitaan etukäteen yksikön kanssa ja yksiköstä toimitetaan sosiaali-
työntekijälle etukäteen omavalvontasuunnitelma ja henkilöstöluettelo. Käynnillä tarkastetaan tilat ja 
käydään läpi ohjaus- ja valvotamuistion asiat ja niihin liittyviä asiakirjoja, sekä tavataan hyvinvointiyh-
tymän sijoittamia lapsia. Muistio lähetetään tiedoksi yksikköön, sekä yksikköön lapsia sijoittaneisiin 
kuntiin, että Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella on yhteensä 46 yksikköä, jotka tuottavat luvanvaraisia 
yksityisiä ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja lastensuojelun asiakkaille. Näistä 30 on laitosluvalla 
toimivaa yksikköä ja 16 ammatillista perhekotihoitoa tuottavaa yksikköä. Valvontasuunnitelman mu-
kaan näihin yksiköihin tehdään suunnitelmallinen ohjaus- ja valvontakäynti kahden vuoden välein.  

Vuonna 2019 ohjaus- ja valvontakäyntejä (ml. lupa-/muutoslupaan liittyvät käynnit) tehtiin yhteensä 
52 yksikköön, näistä 28 yksikköä sijaitsee hyvinvointiyhtymän alueella. Vuonna 2018 käyntejä tehtiin 
92 yksikköön, joista 27 sijaitsi hyvinvointiyhtymän alueella. Keväällä 2019 ohjauksen ja valvonnan 
sosiaalityöntekijän työpanosta kohdistui lastensuojelun sijaishuollon kilpailutusasiakirjojen valmiste-
luun.  

Työikäisten palveluissa, kaikissa kuntouttavan työtoiminnan palveluyksiköissä sekä asumispalvelu-
yksiköissä,  tulosyksikköpäällikkö ja palveluesimiehet toteuttivat  valvontakäynnit syksyn 2019 ja tam-
mikuun 2020 välisenä aikana. Käynnit tehtiin sekä omiin että ostopalveluihin. Lisäksi valvontakäynnit 
tehtiin myös omiin asumispalveluihin. Työkaluna oli raporttipohja, joka täytettiin kaikissa kohteissa. 
Valvontakäyntejä oli kaikkiaan 20, joista ostopalvelujen osuus oli 8 käyntiä. Kaikista käynneistä tehtiin 
raportti, joka meni myös tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten palveluntuottajalle. Myös omien 
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pajojen ja toimintakeskusten sekä asumispalvelujen raportteja hyödynnetään asiakaspalvelun sekä 
koko toiminnan ja turvallisuuden kehittämisessä. Raportit käydään läpi esimiestiimissä ja kootaan 
niistä tietoa palvelujen kehittämistä varten. Valvontakäynnit toimivat myös neuvonta- ja ohjauskäyn-
teinä. 
 
Palveluntuottajan tulee täyttää hyvinvointiyhtymän asettamat kriteerit sekä lain vaatimat edellytykset. 
Ostopalveluista yhtymä tekee hankintapäätöksen sekä palveluntuottajat täyttävät tietosuojasitoumuk-
set. Kaikki isommat palveluntuottajat kuuluvat lisäksi AVI:n ilmoituksenvaraisten palveluntuottajien 
joukkoon, mutta valvonta kuuluu palvelun järjestäjälle eli hyvinvointiyhtymälle. 

 
Mielenterveys- ja päihdepalveluissa vuosittaiset ohjaus- ja valvontakäynnit tehdään AVI:n/Valviran 
ohjeistusten mukaan hyvinvointikuntayhtymän alueella sijaitseviin yksiköihin.  Vuosittain suunnitel-
laan aikataulu toteuttaville käynneille. Käynnit suorittavat yleensä päällikkö tai palveluesimies yh-
dessä mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattorin kanssa.  Palveluntuottajalle lähetetään etukäteen 
täytettäväksi ohjaus- ja valvontakäyntiä koskeva lomake, joka pyydetään täyttämään ja lähettämään 
mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattorille ennen käyntiä pyydettyine liitteineen. Tärkeimmät do-
kumentit käynnille valmistautumisessa ovat palveluntuottajan lähettämät: Täytetty ohjaus- ja valvon-
takäyntilomake ja sen liitteenä omavalvontasuunnitelma, henkilöstöluettelo, lääkehoitosuunnitelma ja 
pelastussuunnitelma. Uusien yksiköiden kohdalla myös selvitys tiloista ja pelastussuunnitelma.   
 
Ohjaus- ja valvontakäynnillä selvitetään vastaako ostettava palvelu sopimuksen mukaista palvelua ja 
täyttyvätkö sopimuksen ehdot. Tavoitteena on, että käynneillä tavataan palveluyksiköstä vastaava, 
työntekijöiden edustajia sekä keskustellaan asiakkaiden kanssa, kun se palvelun ja asiakkaiden kan-
nalta on mahdollista. Ohjaukseen ja valvontaan kuuluu selvittää, että palveluntuottaja vastaa palvelun 
toteuttamiseen liittyvien ohjeistusten, lupien jne päivittämisestä ja tarvittaessa uusimisesta. Lisäksi 
selvitetään henkilöstötilanne; pyydetään nähtäväksi esimerkiksi työvuorolistat ja ammattitaitoisen 
henkilöstön määrä. Asiakkaiden asemaa selvitetään katsomalla miten asiakaskirjaukset on toteutettu. 
Katsotaan asiakaspalautteen koonti ja tulokset, asiakkaita ja asiakkaiden asemaa koskevat ohjeet 
sekä asiakkaiden käytössä olevien tilojen toimivuus ja kunto. Samoin katsotaan yksikön pelastus- ja 
turvallisuusasiat. 
 
Vuoden 2019 käynneillä erityiskohteena oli henkilöstö ja lääkehoidon toteuttaminen lääkehoitosuun-
nitelman mukaisesti sekä lääkehoitosuunnitelman ajantasaisuus. Vuonna 2020 erityiseksi seuratta-
vaksi kohteeksi asumispalvelujen ohjaus- ja valvontakäynneillä on otettu yksiköiden toteuttama kun-
touttava työote ja RAI-arviointien käyttö sekä arviointien hyödyntäminen asiakaskohtaisesti.  
 
Ohjaus- ja valvontakäynnillä havaituista puutteista sovitaan tuottajan kanssa miten asiat korjataan. 
Jos tuottaja ei ohjauksen tuloksena korjaa käytäntöä, tuottajalle annetaan huomautus ja tarvittaessa 
suunnitellaan asiakkaan siirtoa toiseen palveluun. Ohjaus- ja valvontakäynnit liitteineen arkistoidaan 
asianhallintajärjestelmään ja lähetään tiedoksi AVI/Valvira sekä yksiköissä olevien asiakkaiden koti-
kuntien palveluista vastaavalle. 
 
Uudet ympärivuorokautisen palvelun yksiköt tarkastetaan ensimmäisen kerran yleensä yhdessä 
AVI/Valviran edustajan kanssa. Ilmoituksenvaraisen toiminnan aloittamisen tarkastaa sijaintikunta ja 
lähettää Ilmoituksen toiminnan aloittamisesta kaikkine dokumentteineen ja lausuntoineen AVI:lle. En-
simmäinen tarkastuskäynti on perusteellinen. Silloin käydään läpi kaikki toiminnalta edellytettävät 
asiat. Ennen toiminnan aloittamista asioiden täytyy olla kunnossa.  
 
Kun hyvinvointikuntayhtymän asukkaille ostetaan palveluja yhtymän ulkopuolelta, palvelu tarkaste-
taan aina ennen kuin asiakas sijoitetaan palveluun ja selvitetään lupien voimassaolo, pyydetään oma-
valvontasuunnitelma, henkilöstön tiedot ja määrä sekä muut palvelun kannalta oleelliset tiedot. Tar-
kastuskäynnistä ei tehdä AVI:lle /Valviralle raporttia, jos tilanteessa ei ole huomautettavaa. 
 
Asiakaskohtaisesti palvelun toteutumista seuraavat sosiaalityöntekijä, palvelukoordinaattorit ja päih-
detyöntekijät. Jos asiakkaan palvelun seurannassa tulee esille jotain, mikä edellyttää selvittämistä, 
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yksikköön tehdään ohjaus- ja valvontakäynti. Tämän tekevät esimies tai päällikkö yhdessä mielenter-
veys- ja päihdetyön koordinaattorin kanssa. Käyntiä ei yleensä ilmoiteta etukäteen palveluyksikköön. 

4.7 Asiakkaan oikeusturva ja hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen 
 
Vuoden 2019 aikana kiinnitettiin edelleen huomiota hallinnollisten prosessien sujuvuuteen. Palve-
luissa käytössä olevia oikeusturvakeinoja ovat: Oikeus tehdä asiakaslain mukainen muistutus saa-
mastaan kohtelusta ja oikeus kannella aluehallintovirastolle, eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oi-
keuskanslerille. Mikäli asiakas on tyytymätön saamaansa viranhaltijapäätökseen, asiakas voi hakea 
muutosta kunnalliselta toimielimeltä ja sen jälkeen valituksella hallinto-oikeudelta. Asiakkaan saa-
maan päätökseen liitetään muutoksenhakuohje, jossa kerrotaan mm. muutoksenhakuaika ja osoite, 
johon oikaisuvaatimus tai valitus lähetetään. 
Vuonna 2019 sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakaslakien mukaisten muistutusten ja oikai-
suvaatimusten käsittelyaikoja seurattiin säännöllisesti. Kaikkiin muistutuksiin ei kyetty antamaan vas-
tausta tavoiteajassa (1 kk). Tarkemmat tiedot vastausajoista on kuvattu kohdissa 2.5.1 ja 2.5.2. Muis-
tutusten määrän lisäksi vastausaikoihin vaikutti myös samanaikaisesti esimiehiä kuormittanut kesän 
kyberhyökkäys ja syksyn yt-prosessi.  

Sosiaalihuoltoa koskevasta päätöksenteosta säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oi-
keuksista annetussa laissa, sosiaalihuoltolaissa ja hallintolaissa. Asiakkaalla on oikeus saada kirjalli-
nen päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Päätökseen saa vaatia oikaisua kunnalliselta sosiaali-
huollosta vastaavalta toimielimeltä.  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta vastaa laissa monijäseniselle toimielimelle määri-
tellyistä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon tehtävistä sekä hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseen liittyvistä kehittämisasioista sekä peruskuntien ja yhtymän palvelujen yhteen-
sovittamiseen liittyvistä kysymyksistä palvelujen rajapinnassa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
lautakunta kokoontui vuonna 2019 yhteensä 11 kertaa (vrt. vuonna 2018 yht. 11 kertaa). Lautakun-
nassa käsiteltiin 187 yksilöasiaa, joista kuusi oli hallinto-oikeudesta lautakunnan käsiteltäväksi palau-
tuneita asioita. Itseoikaistuja tai peruutettuja oikaisuvaatimuksia oli vuonna 2019 yhteensä 66. Käsi-
teltävien yksilöasioiden määrä väheni merkittävästi vuodesta 2018 ja johtui erityisesti vammaispalve-
luasioiden ja toimeentulotukiasioiden vähenemisestä. Kelan ja kuntien/kuntayhtymien työnjako on tar-
kentunut toimeentulotukiasioissa vuoden 2017 muutosten jälkeen, mikä on heijastunut myös oikai-
suvaatimusten määrään.  

Muutoksenhakuasiat tulee käsitellä 0–3 kk:n kuluessa, kun ne ovat saapuneet viranomaiselle. Oikai-
suvaatimusten käsittelyaikoja seurataan kuukausittain. Lautakunnalle saapuneista oikaisuvaatimuk-
sista neljän käsittely kesti yli 3 kk:n, mikä oli 2,2 % kaikista oikaisuvaatimuksista.  

Julkisia asioita käsiteltiin vuonna 2019 yhteensä 10, joista kaksi koski kokousasioita. Muut vuonna 
2019 käsiteltävät asiat koskivat toimeentulotuen soveltamisohjeita, Lape-muutosohjelman toteutu-
mista 2017–2018 ja siltaustoimia vuonna 2019, ympäristöterveydenhuollon toimintaa vuonna 2018 ja 
valvontasuunnitelmien toteutumisen arviointia, Huuma-hanketta ja sen etenemistä, ehkäisevän mie-
lenterveys- ja päihdetyön sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintakertomuksia 2018, 
Pähee 2.0 -hanketta sekä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmia 2020–2024. Oikaisuvaa-
timusasiat 2018 ja 2019 taulukossa 19 (luvut pitävät sisällään hallinto-oikeudesta lautakunnan käsi-
teltäväksi palautuneet asiat). 
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Taulukko 19. Oikaisuvaatimukset 

Asia, jota oikaisuvaatimus koskee 2018 2019 

Asumispalvelut 5 0 

Henkilökohtainen apu 58 62 

Kuljetuspalvelut (VpL 24 33 

Muut vammaispalveluja koskevat päätökset 36 47 

Kotihoito 1 5 

Liikkumisen tuki (shl) 1 0 

Omaishoidon tuki 14 4 

Päihdehuolto (shl) 1 1 

Sosiaalipalvelujen asiakasmaksut 6 4 

Täydentävä/ehkäisevä toimeentulotuki 58 29 

Muu palvelu (kuntouttava työtoiminta) 3 2 

 

Yhteensä 

 

207 

 

187 

Hyvinvointikuntayhtymässä on delegoitu viranhaltijoille lainsäädännön mukaisia sosiaali- ja tervey-
denhuollon tehtäviä. Päätösvaltataulukoita päivitetään tarvittaessa mm. lainsäädännön muutosten ta-
kia. Perhe- ja sosiaalipalvelujen sekä ikääntyneiden ja kuntoutuksen toimialojen päätösvaltataulukoita 
tarkistettiin vuonna 2019 toiminnassa havaittujen muutostarpeiden takia. 1.4.2019 voimaan tullut äi-
tiyslaki (253/2018) edellytti delegointien täydentämistä. Hallitus vahvisti 15.4.2019 § 68 päätösvalta-
taulukon.  

Hyvinvointikuntayhtymän verkkosivuilla on kuvaus potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminnasta, tietosuojaa 
koskeva ohjeistus sekä asiakasmaksuja koskevat tiedot ja muutoksenhakua koskeva ohjeistus. Vuo-
den 2019 aikana tehostettiin asiakasmaksuihin liittyvää informaatiota ja ohjeistusta.  

4.8 RAI-arviointijärjestelmä   
 
RAI (R = Resident, A = Assessment, I = Instrument) on hoidon seuranta- ja arviointijärjestelmä. Sen 
avulla arvioidaan asiakkaan, asukkaan ja potilaan tarpeita ja palvelun laatua. Järjestelmä on vanhus-
tenhuoltoon kehitetty, monipuolinen ja luotettava laadunhallinta- ja seurantajärjestelmä. RAI-järjes-
telmä on käytössä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä ikääntyneiden palveluissa ja psykososiaali-
sissa palveluissa. 
 
RAI on arviointiväline, joka täyttää vanhuspalvelulain vaatimukset monipuolisesta palvelutarpeen ar-
vioinnista. Arvioinneista saadun tiedon perusteella asiakkaalle laaditaan yksilöllinen ja tavoitteellinen 
hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelma. Asiakasohjauksessa asiakkaan toimintakykyä arvioidaan 
RAI-arvioinnin avulla osana laajaa palvelutarpeen selvittämistä. Kotihoidossa ja asumispalveluissa 
RAI-arvioinnit tehdään asiakkaille puolivuosittain ja tuloksia hyödynnetään hoitosuunnitelmien päivit-
tämisessä. RAI-arvioinnin yhteydessä täytetään myös MNA-arviointi (Mini Nutritional Assessment), 
jonka avulla tarkastellaan ravitsemuksen tasoa. Lisäksi RAI-arvioinnin osana saamme tietoa kaatu-
misen riskissä olevista asiakkaista, jota olemme hyödyntäneet IKINÄ-kaatumisenehkäisyn jalkautta-
misessa. RAI-järjestelmä nostaa esiin asioita ja ilmiöitä mm. yksiköiden hoidon laadusta. RAI-vertai-
lukehittäminen auttaa organisaatioita hahmottamaan oman organisaation kehittämiskohteita sekä ne 
alueet, joilla toiminta on vähintään yhtä hyvää tai parempaa kuin verrokeilla. 
 
Arviointijaksoja on vuodessa kaksi, 1.4.–30.9. ja 1.10.–31.3. Jaksojen päätyttyä ohjelmisto lähettää 
automaattisesti arviointitiedot THL:n, joka lähettää palauteraportin vertailukehittämisen laatuindikaat-
toreista.  
 
Kotihoidossa seurattavia laatuindikaattoreita ovat muuan muassa riittämättömät ateriat, tahaton pai-
nonlasku, lääkäri ei ole tarkistanut lääkitystä, kaatuminen 90 vrk:n aikana, sairaalahoito tai käynti 
päivystyksessä 90 vrk:n aikana, asiakas ei ole itse osallistunut arviointiin ja ulkoilu korkeintaan kerran 
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viikossa arviointiin (taulukko 20). Riittämättömien aterioiden määrä on vähentynyt, sillä ravitsemuk-
seen on kiinnitetty enemmän huomiota ja sitä kautta myös tahaton painonlasku. Arvioinnit pyritään 
tekemään asiakkaan kotona, jolloin asiakkaan osallisuus oman hoitonsa suunnitteluun ja arviointiin 
lisääntyy. Mahdollisuus ulkoiluun on jonkin verran parantunut. 
 
Kaatumisten määrä on hieman vähentynyt. Sairaalahoidon tarve, arviointia edeltävän 90 vuorokau-
den aikana, on pysynyt lähes ennallaan. Lääkärin kokonaislääkityksen tarkastukseen saataneen 
muutosta, sillä kotihoidon lääkäriresurssia on lisätty. Kustannuspaino (RUG-III HC/22 CMI) eli hoitoi-
suus kotihoidossa on edelleen noussut, joka kertoo siitä, että kotihoidossa hoidetaan yhä huonompi-
kuntoisia asiakkaita. Kehityskohteena kotihoidossa ovat kaatumisten vähentäminen, lääkärin koko-
naislääkityksen tarkistaminen sekä ravitsemustason seuranta.  
 
Taulukko 20. Kotiin vietävät palvelut RAI-indikaattorit, RAI HC 

Kotihoidon seurattavat                           
RAI-laatuindikaattorit % 

2018_1 
 
n=1219 

2018_2 
 
n=1417 

2019_1 
 
n=1325 

2019_2 
 
n=1321 

Tavoitetaso 
2020 

2019_1 
ja 
2019_2 
n= 
56249 

Ateriat riittämättömiä 10,3 8,5 6,4 5,1 3,0% 13,0 

Tahaton painonlasku 3,9 4,3 5,1 4,7 4,0% 4,1 

Lääkäri ei ole tarkistanut lää-
kitystä 23,2 21,4 20,5 21,6 18,0% 10,1 

Turvallisuus kaatuminen 90 
vrk aikana  23,2 28,2 28,5 27,2 23,0% 24,1 

Sairaalahoito tai käynti päi-
vystyksessä 90 vrk aikana 37,7 38,4 40,2 40,7 35,0% 40,6 

Osallisuus, asiakas ei itse 
osallistunut arviointiin 36,9 26,5 23,4 17,4 10,0% 27,3 

Osallisuus ulkoilu korkeintaan 
kerran viikossa 58,7 54,1 59,9 53,1 48,0% 51,6 

RUG-III HC/22 Kustannus-
paino CMI, kaikki 1,10 1,11 1,14 1,17 1,16 1,07 

RUG22 asiakasryhmittely 
PA1 20,6 19,8 14,8 13,6 17,0% 24,5 

 
Asumispalveluissa seurattavat laatuindikaattorit ovat kaatuminen, asiakkaalla vähintään yhdeksän 
lääkettä, tahaton painonlasku, vuoteessa elävien määrä, psykoosilääkitys ilman psykoottisia oi-
reita, niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoitteisilla, rauhoittavien tai unilääkkeiden käyttö sekä päi-
vittäinen liikkumisrajoitteiden käyttö (taulukko 21).  
 
Kaatumisten määrässä on hienoista nousua. Lääkehoidon laatuindikaattoreiden osalta kehitys on ol-
lut nousujohteista, mikä sinällään kertoo myös asukasrakenteesta ja siitä, että kotihoidossa hoidetaan 
asiakkaita mahdollisimman pitkään. Tahatonta painonlaskua esiintyy vähemmän ja asumispalve-
luissa on kiinnitetty huomiota kokonaisravitsemukseen ruokaa rikastamalla ja lisäämällä tarvittaessa 
lisäravinteiden käyttöä. Vuoteessa elävien määrä on vähentynyt, mutta liikkumisrajoitteiden käyttö on 
hieman noussut. Kustannuspaino (RUG-III LTC/34 CMI) eli hoitoisuus on pysynyt ennallaan, jonka 
odotetaan kuitenkin nousevan tulevaisuudessa. Kehityskohteena jatkossa on kaatumisten vähentä-
minen ja aktivoivan hoitotyön suunnitelmallisuus. 
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Taulukko 21. Asumispalveluiden RAI-indikaattorit, RAI LTC 

 

Uutena RAI-käyttäjäryhmänä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä ovat psykososiaalisen kuntoutuk-
sen palvelut, joilla käyttöönotto on tapahtunut vuoden 2018-2019 aikana. RAI-järjestelmää käytetään 
osana valvontaprosessia, jossa yksityisten palveluntuottajien hoidon laatua tarkastellaan samoilla 
laatuindikaattoreilla kuin omaa tuotantoa. RAI-osaamista pidetään yllä säännöllisesti järjestettävillä-
sisäisillä koulutuksilla eri käyttäjäryhmille. 

4.9 Leikkaustoiminnan tarkistuslistat 
 
Päijät-Hämeen keskussairaalassa leikkaustiimin tarkistuslista otetiin käyttöön vuonna 2011. Tarkis-
tuslistan käytön helpottamiseksi lista laitettiin henkilökunnalle jaetun kipuviuhkan osaksi (kuva 27). 
Viuhkassa on myös raportoinnin tarkistuskortti (kuva 28). Näillä apuvälineillä haluttiin varmistaa, että 
tarkistuslistaa käytetään kaikissa leikkaustoimenpiteissä. Tarkistuslistan käyttö kirjataan anestesia-
tietojärjestelmään jokaisen potilaan kohdalla.  
 
Heräämöhoidossa otettiin käyttöön vuoden 2018 aikana NEWS –pisteytys ja tarkistuslista, jolla mää-
ritellään potilaan vuodeosastolle siirtymisen kriteerit. Vuoden 2018 aikana otettiin käyttöön sentraali-
sen kanyloinnin tarkistuslista sekä MRI-tutkimuksen tarkistuslista ja vuoden 2019 aikana, plexuspuu-
dutuksen ja ERCP-tutkimuksen tarkistuslista sekä tehopotilaan intubaation tarkistuslista.  
 

Asumispalveluiden seu-
rattavat 
RAI- laatuindikaattorit %  

    

Tavoitetaso 
2020 

2019_1 ja 
2019_2 

2018_1 
 
n= 985 

2018_2 
 
n=999 

2019_1 
 
n=928 

2019_2 
 
n=924 n=40184 

Kaatuminen 11,6 11,4 10,1 11,0 9% 10,4 

 
Vähintään yhdeksän lää-
kettä  51,8 52,7 53,6 56,9 50,0% 49,1 

Tahaton painonlasku  7,8 9,7 9,8 8,3 6,0% 7,1 

Vuoteessa elävät  16,5 17,3 18,3 17,7 15,0% 12,3 

 
Niukasti aktivoivaa hoito-
työtä   

34,1 34,3 35,0 35,0 20,0% 21,6 liikuntarajoitteisilla 

 
Psykoosilääkitys, ei psy-
koottisia oireita  29,8 28,2 28,7 30,1 23,0% 32,1 

Rauhoittavia tai unilääkkeitä  35,5 40,6 41,2 39,4 30,0% 47,0 

 
Liikkumisrajoitteiden käyttö      

10,0 9,8 9,7 10,6 9,0% 15,1 päivittäin 

RUG-III LTC/34 Kustannus-
paino CMI  0,93 0,94 0,95 0,95 1,00 0,93 

RUG34 asiakasryhmittely 
PA1 4,6 3,9 3,2 2,7 2,5% 5,4 
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Kuva 27. Leikkaustiimin tarkistuslista kipuviuhkassa 

 
Kuva 28. Raportoinnin tarkistuskortti kipuviuhkassa 

4.10 MET-toiminta 
 
Päijät-Hämeen keskussairaalassa on käytössä hätätilapotilaiden hoitoon tarkoitettu sisäinen MET-
ryhmä (Medical Emergency Team), joka koostuu teho-osaston henkilökunnasta. MET-hälytyksen voi 
tehdä hoitohenkilökunnan lisäksi kuka tahansa keskussairaalassa työskentelevä henkilö, jolloin MET-
sairaanhoitaja ja tarvittaessa anestesialääkäri tulevat potilaan luo tutkimus- ja hoitovälineiden kanssa. 
MET-toiminnan piiriin kuuluvat potilaiden lisäksi myös keskussairaalassa asioivat henkilöt, potilaiden 
läheiset sekä henkilökunta. Apua annetaan kaikille. Vuonna 2019 MET-hälytyksiä oli yhteensä 326 



61 
 

(vuonna 2018: 259). Kuvassa 29 on esitetty MET-hälytysten syyt. Hälytysten soiton aiheet on kuvattu 
kuvassa 29. 
 

 

Kuva 29. Met-hälytyksen soiton syyt 

4.11 Painehaavat ja ennaltaehkäisy 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä on käytössä painehaavojen ennaltaehkäisyn toimintamalli, jo-
hon kuuluu potilaan painehaavariskin arviointi Braden mittarilla hoitoon tullessa ja hoidon kuluessa.  
Keskussairaalassa tehtiin mittauksia vuonna 2019 yhteensä noin 29000, mikä on 6000 kertaa enem-
män kuin edellisvuonna. Geritarisessa osaamiskeskuksessa ja Kuntoutuksen osastoilla Bradeneita 
tehtiin 2019 yhteensä 3403 kpl(1589; 2018). 
 
Painehaavaseuranta toteutettiin keskussairaalassa ja geriatrisessa osaamiskeskuksessa vuonna 
2019 viikolla 11 ja viikolla 46. Syksyllä osallistuimme samalla kansalliseen painehaavatutkimukseen 
keskussairalan somaattisten vuodeosastojen osalta. Keskussairaalassa painehaavaprevalenssiin 
osallistuvat kaikki vuodeosastot, lapset ja psykiatria mukaan lukien, Akuutti24, leikkaussalien herää-
möt ja teho- sekä valvontaosastot. Keskussairaalassa painehaavaseuranta tehtiin viikolla 11 yh-
teensä 407:lle potilaalle. Heistä 51:llä todettiin I-IV asteen painehaava/-haavoja (12 %). Haavoja oli 
yhteensä 103. Viikolla 46 tutkittiin yhteensä 323 potilasta. Heistä 40:llä todettiin painehaava/-haavoja 
(12 %). Haavoja oli yhteensä 84 kpl. (Kuva 30.) 
 
Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa, Hollolan osastoilla ja Orimattilan osastoilla painehaava-
kartoitus tehtiin keväällä (2019) 54 potilaalle, joilla todettiin 109 I-IV asteen painehaavaa/-haavoja. 
Kartoituksessa kiinnitettiin huomiota ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Uusia patjoja hankittiin jokai-
selle osastolle, haavahoitajat kävivät osastotunneilla, haavatyöryhmä kokoontui säännöllisesti ja li-
säksi tulosalueella kaksi sairaanhoitajaa saivat haavahoitajakoulutuksen. Tulosalueella työskentelee 
kolme haavahoitajaa, jotka tekevät viikottain haavakonsultaatioita Geriatrisen osaamiskeskuksen ja 
Kuntoutuksen osastoilla. Syksyllä kartoitus toteutettiin ensimmäistä kertaa kaikille perusterveyden-
huollon osastojen (262) potilaalle, joilla todettiin yhteensä 119 I-IV asteen painehaava/-haavoja (24 
%). Tulokset eivät ole vertailukelpoisia edellisiin tuloksiin nähden, koska kysely on toteutettu eri tavalla 
eri vuosina. Kyselykaavakkeen täyttäminen ja kartoituksen toteuttaminen vaatii edelleen kehittämistä. 
Kartoituksen toteuttaminen luotettavasti vaatii lisäkoulutusta kartoituksen tekijöille ja lomake tulisi tu-
levaisuudessa olla tallennettavissa suoraan sähköiseen järjestelmään, koska nykymallilla toteutet-
tuna tulokset eivät ole täysin luotettavia ja kaikille potilaille toteutettuna se vie paljon henkilöstöresurs-
seja. Painehaavakartoituksen tulokset on käyty läpi Geriatrisen osaamiskeskuksen ja Kuntoutuksen 
osastojen esimiesten kanssa. Tulosten perusteella pyrimme edelleen vahvistamaan osaamista pai-
nehaavariskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan.  
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Yhteenveto seurannan tuloksista näkyy kuvassa 31. Seurannan tulokset raportoitiin osastokohtaisesti 
ja esiteltiin esimiehille sekä hoitotyön johdolle. Tulokset käytiin läpi haavatyöryhmissä sekä alueelli-
sessa painehaavakoulutuksessa.  

 
Kuva 30. Painehaavaseurannan tulokset keskussairaalassa vuosilta 2017-2019 

 
Kuva 31. Painehaavaseurannan tulokset Ikäkunto 2018-2019 

Keskussairaalassa painehaavojen esiintyvyys on kääntynyt laskuun edellisvuoteen verrattuna.  
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että perusterveydenhuollon vuodeosastoilla hoidetuilla potilailla joka 
5:llä potilaalla esiintyi painehaava ja erikoissairaanhoidon vuodeosastolla hoidetuista potilaista joka 
8:lla.  Painehaavoista aiheutuu paljon inhimillistä kärsimystä, mutta paljon myös kustannuksia. Näistä 
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syistä painehaavojen ennaltaehkäisy on ensiarvoisen tärkeää. Vaikka ennaltaehkäisevien tuotteiden 
käyttö näyttää hiukan lisääntyneen, tulee jatkossa edelleen panostaa ennaltaehkäiseviin toimenpitei-
siin jokaisen potilaan kohdalla. Braden riskimittaukseen ja ihon kunnon arviointiin tulovaiheessa tulee 
kiinnittää huomiota.  Henkilökunnan koulutusta painehaavojen ennaltaehkäisyyn ja yhteiseen toimin-
tamalliin jatketaan. Kevään 2020 aikana toteutetaan 5 samansisältöistä painehaavan ennaltaehkäisy 
-toimintamalli koulutusta yhtymän eri toimipisteissä. Oppiportin Estä painehaava -verkkokurssin suo-
ritti 506 henkilöä vuonna 2019.  
 
HaiPro-järjestelmän käyttö painehaavojen ilmoittamiseen on vähäistä. Vuonna 2018 tehtiin yhteensä 
116 HaiPro-ilmoitusta painehaavoista ja vuonna 2019 yhteensä 113 kpl. 

4.12 Alkoholin riskikäytön varhainen tunnistaminen ja hoitoon ohjaus 
 
Audit C -kehittämisprosessi avosairaanhoidossa sekä erikoissairaanhoidon poliklinikoilla ja vuode-
osastoilla saatiin päätökseen 2019. Vuoden alussa perustettiin kaksi kehittämisryhmää, joiden tehtä-
vänä oli laatia toimintamalli alkoholin riskikäytön varhaisen tunnistamisen, puheeksioton ja hoitoon 
ohjaamisen tueksi. Toimintamalli otettiin käyttöön porrastetusti syys–marraskuussa 2019 avosairaan-
hoidon 15 vastaanotolla, erikoissairaanhoidon 20 poliklinikalla ja 16 vuodeosastolla sekä 
Akuutti24:ssa. Käyttöönottoa tuki 30 sisäistä kouluttajaa, jotka vastasivat toiminnan juurtumisesta yh-
dessä esimiesten kanssa. 
 
Vuoden 2019 kesä–joulukuussa alkoholin riskikäyttöä seulottiin yhteensä 4764 (2018: 1855) kertaa, 
joista riskipisteraja ylittyi 677 potilaalla (14 %; 2018: 123). Näistä 69 % oli miehiä ja 31 % naisia. 18–
64 -vuotiaiden miesten kohdalla riskipisteet ylittyivät muita ikäluokkia useammin. Aktiivisimmin riski-
käyttöä seulottiin poliklinikoilla (2916 kpl) ja vähiten Akuutti24:ssa (233 kpl). Avosairaanhoidossa seu-
loja tehtiin 1290 ja vuodeosastoilla 348. Yhteenlaskettu mini-interventioaktiivisuus oli 53 %, josta 
Akuutti24:n osuus oli 18 %, avosairaanhoidon 75 %, poliklinikoiden 47 % ja vuodeosastojen 72 % 
riskipisteet ylittäneistä.  
 
Vuonna 2020 toimintamallin käyttöönoton laajennus jatkuu edelleen. Ikääntyneiden muistipoliklini-
kalla ja vuodeosastoilla J21, J41, J42 pilotoidaan toimintamallia ja sen soveltuvuutta palveluissa. 
Suun terveydenhuollossa on sovittu laajennuksen käynnistämisestä mittavalla koulutuksella touko-
kuussa. Opiskeluterveydenhuollossa siirrytään Audit C -seulan käyttöön Auditin sijaan. Perhe- ja so-
siaalipalvelujen toimialajohtaja on väläyttänyt ajatusta toimintamallin soveltamisesta myös ko. toi-
mialalla laajemmin. Psykososiaalisissa palveluissa mallin systematisoimista haittaa hieman se, että 
psykiatriseen anamneesin keräämiseen kuuluu luontevasti päihteistä puhuminen ja niiden käyttöön 
puuttuminenkin ja pelkkä kirjaaminen auditista erillisinä prosessina pidetään hieman päällekkäisenä 
työnä.  

4.13 Vajaaravitsemuksen ehkäisy ja hoito 
 
Potilaan hyvän ravitsemustilan ylläpitäminen ja laadukas ravitsemushoito ovat keskeinen osa potilas-
turvallisuutta. Tavoitteena on tunnistaa vajaaravitsemuksen riskissä olevat potilaat ja varmistaa hei-
dän ravitsemushoidon toteutuminen osana muuta hoitoa. 

4.13.1 Erikoissairaanhoito 
 
Vuonna 2019 Life Caren lomaketyökaluihin luotiin sähköinen vajaaravitsemusriskin seulontalomake 
(NRS-2002) ja laadittiin ohjeet tietojen kirjaamisesta potilastietojärjestelmään mittareita ja fraaseja 
käyttäen. Sähköistä lomaketta ja yhteneväistä kirjaamista pilotoitiin vuotuisessa vajaaravitsemusris-
kin seulontapäivässä 3.9.2019.  
 
Päivän aikana seulonta tehtiin 258 vuodeosaston potilaalle, joista 51 % (n=131) oli vähintään kohta-
laisessa vajaaravitsemusriskissä. Tulos on samansuuntainen aiempiin vuosiin verrattuna. Joka viides 
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potilaista (n=48) oli vakavassa vajaaravitsemusriskissä ja heistä lähetettiin palvelupyyntö ravitsemus-
terapeutille.  
 
Seulontapäivänä vajaaravitsemusriskissä olevien tunnistaminen ja ravitsemushoidon suunnittelu to-
teutui tehokkaasti. Haasteena onkin vajaaravitsemuksen seulonnan saaminen päivittäiseen käyttöön. 
Syksyn aikana selvitettiin Medanetsin käyttöä tähän tarkoitukseen. Käytön kokeilu siirtyi vuodelle 
2020. 
 
Seulontapäivänä kerättyjen tietojen mukaan potilaiden ravitsemuksesta oli kirjattu sairauskertomuk-
seen 84 % seulotuista potilaista. Täydennysravintovalmisteita oli saanut joka neljäs potilas. Lääkäri 
oli osallistunut joka viidennen potilaan ravitsemuksen suunnitteluun. Jatkossa on tärkeää vahvistaa 
moniammatillista yhteistyötä ja sopia hoitajan ja lääkärin rooleista sekä selkiyttää palvelupyyntökri-
teereitä ravitsemusterapeutille. 
 
Vuoden 2019 lopulla saatiin valmiiksi hyvinvointiyhtymän ja Päijät-Hämeen Ateriapalvelun edustajien 
yhteistyössä tekemä ravitsemuskäsikirja, jonka jalkauttaminen yhtymän yksiköihin aloitetaan vuoden 
2020 alussa. Ravitsemuskäsikirjan tekemisen pohjana on käytetty viimeisimpiä valtakunnallisia ravit-
semussuosituksia. Ravitsemuskäsikirjan tarkoitus on olla työkaluna yksiköiden henkilökunnalle poti-
laiden laadukkaan ravitsemushoidon toteuttamisessa. Ravitsemuskäsikirjassa käsitellään tilattavissa 
olevat ruokavaliot, niiden periaatteet ja toteutus niin tuotantokeittiöissä kuin yksiköissä sekä ohjeiste-
taan henkilökuntaa oikeanlaiseen aterioiden tilaamiseen ateriantilausohjelmalla. 

4.13.2 Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen ja toimintakyvyn tukeminen  
 
Alueellisen työn tavoitteena on ollut laajentaa eri tahojen ymmärrystä ikääntyneiden hyvästä ravitse-
muksesta ja vajaaravitsemuksen riskin mahdollisimman varhaisesta tunnistuksesta ja hoidosta MNA-
lomakkeen (Mini Nutritional Assesment) ja yhteisesti sovitun toimintamallin avulla. Ammattilaisten 
työn tueksi on koottu yhteinen ohjausmateriaali, ja se on kaikkien hyödynnettävissä yhtymän nettisi-
vuilla. 
 
Ammattilaisten osaamisen vahvistamista jatkettiin edellisenä vuonna toteutettujen ikääntyneiden hy-
vän ravitsemuksen ja toimintakyvyn tukemisen työpajojen pohjalta. Työpajoissa nousi tarve ravitse-
muskoulutukselle ruokapalvelujen, ateriapalvelujen ja laitoshuollon työntekijöille ja esimiehille, joten 
keväällä 2019 järjestettiin kolme koulutusta (77 osallistujaa). Lisäksi syksyllä 2019 järjestettiin kaksi 
vastaavaa koulutusta ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen esimiehille (50 osallistujaa).  
 
Koulutusten tavoitteena oli vahvistaa ammattilaisten yhteistä näkemystä hyvän ravitsemuksen, suun 
terveyden ja lihasvoiman ja tasapainon vahvistamisen merkityksestä ikääntyneiden toimintakyvyn tu-
kemisessa. Lisäksi tavoitteena oli yhdessä suunnitella, miten jokainen ammattilainen voi edistää 
ikääntyneen hyvää ravitsemusta ja toimintakykyä omassa työssään.  
 
Tehtyjen RAI-arviointien mukaan kotihoidon asukkaista noin puolella ja asumispalvelujen asukkaista 
80 %:lla oli vajaaravitsemuksen riski tai vajaaravitsemus, joten kaikkien ikääntyneiden parissa toimi-
vien ammattilaisten ravitsemusosaamisen vahvistaminen on tärkeää (kuvat 32 ja 33). 
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Kuva 32. MNA-SF seulonta kotihoito 

 
Kuva 33. MNA-SF seulonta asumispalvelu 
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Käytössä olevan vajaaravitsemuksen hoidon toimintamallin mukaan ravitsemusterapeuttia konsultoi-
daan vajaaravitsemuksen riskissä olevien ja vajaaravittujen ikääntyneiden kohdalla. Vuonna 2019 
käytössä ollut ravitsemusterapeutin käyntimaksu vaikutti siihen, ettei esim. kotihoidosta lähetetty kuin 
muutamia asiakkaita ravitsemusterapeutille, vaikka tarvetta olisi ollut. 

Jalmarin ja Salpakankaan vuodeosastoilla (poislukien J12) järjestettiin 26.11.2019 ensimmäisen ker-
ran vajaaravitsemusriskin seulontapäivä. Seulonta tehtiin MNA-lomakkeella 198 osastopotilaalle ja -
kuntoutujalle. 86 % (171) seulotuista oli vajaaravitsemusriskissä tai vajaaravittuja. Vajaaravittujen 
osuus oli 29 % (58). Seulontapäivän jälkeen ravitsemusterapeutti ehti tavata vain pienen osan va-
jaaravituista potilaista/kuntoutujista, sillä heitä oli niin paljon.  

Päivystysosastolla (POS, Akkuna) ikäihmisen ravitsemustilan arviointia on tehty vuodesta 2016 MNA-
seulan (Mini Nutritional Assesment) avulla. Seula kuuluu kokonaisvaltaiseen geriatriseen arviointiin.  
Akuuttigeriatrian toimintamallin mukaisesti Akuutti24:n ikääntyneille potilaille annetaan välipalaa ja 
juotavaa automaattisesti, mikäli päivystyksessä oloaika ylittää 2 tuntia. Lisäksi välittömästi päivystys-
osastolle siirtymisen jälkeen tarjotaan välipalaa. 
 
Akuuttigeriatrian päivystysosastolla (Akkuna) lääkäri tarkistaa potilaan suun ja hoitohenkilöstö oh-
jaa/avustaa suun hoidon. Ravitsemustila arvioidaan paino, BMI, Mini-MNA, Audit 65C (alkoholin käy-
tön seula) ja laboratoriokoe P-Alb avulla ja huolehditaan kaikille D3 käyttöön ikäsuositusten mukai-
sesti. Murtumapotilailta kartoitetaan lisäksi maitotaloustuotteiden ja kalsiumin käyttö, osteoporoosin 
riskitekijät, laboratoriokokeet S-D-25, Ca-ion. Kaikille potilaille (akuuttisairaus huomioiden) tarjotaan 
ateriat ja juomat, joista vrk kohden saa yhteensä 1900kcal energiaa, 90g proteiineja ja juotuina mää-
rinä 1500ml nestettä. Mikäli ruokailussa jostain syystä on puutteita, niin herkästi otetaan käyttöön 
täydennysravinteet ja nesteytyslisänä tarvittaessa suonen sisäinen nesteytys. Kuntoutuksen, sosiaa-
listen tarpeiden ja ruokahalun herättelyn syystä perusteltuja poikkeuksia lukuunottamatta kaikki poti-
laat ohjataan yhteistiloihin pöydän ääreen aterioille. Kokonaisuudessa huomioidaan myös suolen nor-
maali toiminta. 

4.14 Kirjaamiskäytäntöjen opastus  
 
Kirjaamisen oppaat on laadittu ja päivitetty koskemaan kaikkia yhtymän vuodeosastoja vuoden 2019 
aikana. Laajamittainen kirjaamisoppaiden päivitys käynnistyi keväällä 2018. Terveydenhuollon so-
maattisten yksiköiden kirjaamistyöryhmistä muodostettiin kaksi alueellista työryhmää: vastaanotto-
jen (avovastaanotot ja erikoissairaanhoidon poliklinikat) työryhmä ja vuodeosastojen (perustervey-
denhuollon ja erikoissairaanhoidon vuodeosastot) työryhmä. Työryhmissä laadittiin yhtenäiset alu-
eelliset hoidon kirjaamisen sisällön oppaat, jotka valmistuivat keväällä 2019. Oppaita päivitetään 
kaksi kertaa vuodessa. Psykiatrian vuodeosastot ja vastaanotot noudattavat näitä oppaita. Erikseen 
laadittiin lisäksi suun terveydenhuollon, kotihoidon ja asumispalveluiden kirjaamisen oppaat. 
 
Geriatrisen osaamiskeskuksen kirjaamistyöryhmä kokoontui 6 kertaa. Kirjaamistyöryhmässä kehitet-
tiin Vajaaravitsemuksen kirjaamista, toteutettiin Lean työryhmässä kehitetyn Kotiutuskuoren kokeilu 
ja hienosäätö, laadittiin Hiljaisen raportoinnin-lukuohje, kehitettiin kirjaamista lääkärinkierrolla ja laa-
dittiin erilaisia mallihoitosuunnitelmia sekä käsiteltiin Vuodeosaston kirjaamisen oppaan kehittämis-
työtä. Kirjaamisen laadun arviointia tehdään Geriatrisen osaamiskeskuksen yksiköissä kerran kuu-
kaudessa, ja arviointia on kehitetty kirjaamistyöryhmässä.  
 
Hoitotyön kirjaamisen auditoinnille myönnettiin toistaiseksi voimassa oleva lupa, joka koskee erikois-
sairaanhoidon ja psykiatrian vuodeosastoja. Auditointi suoritetaan takautuvasti marraskuun hoitoker-
tomuskirjauksista. Vuoden 2019 alussa auditoitiin erikoissairaanhoidon ja psykiatrian vuodeosastojen 
240 hoitokertomusta. Kirjaaminen oli hyvällä tasolla neljässä yksikössä, heikolla tasolla kahdessa-
toista yksikössä ja ei hyväksyttävällä tasolla neljässä yksikössä. Yksiköille on annettu palautetta kir-
jaamisen osaamisesta ja puutteista. Vuoden 2020 alussa tehdyn auditoinnin tulokset valmistuvat 
maaliskuussa 2020, joten vertailutietoa edelliseen ei ole saatavilla. 
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Kevään 2019 aikana järjestettiin hoidon kirjaamisen koulutuksia, mutta osallistujamäärät jäivät enim-
mäkseen pieniksi. Vuodeosastojen hoitotyön kirjaamisesta valmistui hoitohenkilökunnalle verkkokou-
lutus Pätevään vuoden 2019 lopussa. Uusi koulutus parantaa koulutukseen osallistumisen mahdolli-
suuksia vuorotyössä. Se myös täydentää 2M-IT:n TerveysLifeCare-sovelluskoulutuksia kirjaamisen 
sisällön osalta. 
 
Sosiaalihuollon eri palvelutehtäviin on laadittu kirjaamisen oppaita. Sosiaalihuollon tietojärjestelmän 
(SosiaaliLifeCare) käytön tukimalli on käytössä ja kehittämistyötä ja tiedonhallinnan johtamista teh-
dään sen mukaisesti. Kesän 2019 kyberhyökkäys vaikeutti merkittävästi sosiaalihuollon toimintaa ja 
näkyi dokumentoinnin osalta kirjaamisviiveinä ja kirjaamisvelkana. 

4.15 Sosiaalihuollon Kanta-projekti 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä liittyi sosiaalihuollon Kanta-palveluihin 2.1.2019. Kanta I-vaiheen 
liittyminen on edellyttänyt toiminnalta sekä sosiaalihuollon tietojärjestelmältä THL:n määrittelemän 
palvelutehtävä luokituksen ja sen mukaisten asiakasprosessien sekä asiakasasiakirjojen käyttöönot-
toa, koska asiakasasiakirjat tallennetaan palvelutehtävittäin. Asiakastietojen näkyvyyksissä on nou-
datettu sen hetkistä THL:n käyttöoikeusmääräystä.  
 
Kanta-palveluihin tallennetut asiakasasiakirjat ovat tässä vaiheessa vain rekisterinpitäjän omassa 
käytössä. Käyttöönotossa pilotoidaan samalla ohjelmistorobotin käyttöä tietojen siirtämisessä, kun 
vuoden vaihteessa asiakkuudessa oleville asiakkaille avattiin asia- ja asiakkuusasiakirjat Kanta-pal-
veluihin.  
 
Vuoden 2019 aikana järjestettiin SosiaaliEffican käyttäjille lisäkoulutusta ja käytiin tulosalueiden 
kanssa toiminnan prosessien hiomista sekä tehtiin uusia ohjeita, jossa huomioitiin THL:n mukaiset 
prosessit ja määritykset. Työ jatkuu edelleen vuonna 2020. THL:n määritykset ja ohjeistukset elävät 
ja muokkautuvat vielä, kun kokemusta toiminnassa saadaan näiden prosessien ja käyttövaltuuksien 
toimivuudesta. Tämä työ on koko Kannan kehittämisen ja käyttöönoton kannalta ensiarvoisen tär-
keätä.  
 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä on käynnistetty vaiheen II valmistelu. Kanta-projekti pitää 
sisällään yhteensä 4 vaihetta. Kanta II vaihe pitää sisällään: 
 

• Rakenteiset asiakaskertomusmerkinnät ja rakenteinen tallentaminen 

• Asiakasasiakirjat, jotka nyt ovat olleet lausuntokierroksella julkaistaan lopullisessa muodossa 
ja ovat rakenteellisia ja niiden testausta tehdään sosiaaliLifecare ohjelmassa  

• Käyttöoikeus ja asiahallinta 

• Ammattilaisen allekirjoitus 

• Yhteinen asia  

• Puolesta asiointi sosiaalihuollon omakannassa 

• Rekisterinkäyttöoikeus eli toiminnallisuus, jossa palvelunjärjestäjä hankkiessaan asiakkaan 
palvelun palveluntuottajalta antaa palveluntuottajalle oikeuden käyttää omaa rekisteriään 
suosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kautta 

4.16 Tietoturva ja tietosuoja 

Tietoturvallisuuden ja siinä kokonaisuudessa etenkin tietosuojan kehittämiseen yhtymässä alettiin pa-
nostaa merkittävästi vuoden 2018 aikana. Asiaan vaikutti keskeisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuk-
sen (GDPR) voimaantulo 25.5.2018. Vuonna 2019 tietosuoja-asioihin panostusta edelleen jatkettiin 
tietoturvapäällikön operatiivisella johdolla tietosuojatiimissä. 
 
Tietosuojatiimissä työskenteli koko vuoden päätoiminen tietosuojavastaava sekä kaksi tietosuojapart-
neria siten, että molempien partnereiden työpanos oli kahden ensimmäisen kuukauden aikana 100 
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% ja sen jälkeen 75 %. Toinen partnereista lähti pois yhtymän palveluksesta loppukesällä. Lisäksi 
tietosuojatiimin sihteeri oli kokonaan poissa tietosuojatiimin työskentelystä syyskuun alkupuolelta 
vuoden 2019 loppuun saakka. 
 
Tietosuojatiimin tietosuojapartnerit neuvoivat, ohjasivat, opastivat ja kouluttivat henkilökuntaa tieto-
suojakysymyksissä yhteistyössä tietosuojavastaavan ja tietoturvapäällikön kanssa sekä osallistuivat 
tietosuojan ylläpito- ja kehittämistehtävien toteuttamiseen. Tämän panostuksen lisäksi tietosuojatii-
missä on työskennellyt keväästä 2018 lähtien tietosuoja-asioissa avustava asiantuntija, turvakielto-
asioiden käytäntöjä hoitava sihteeri. 
 
Vuonna 2019 tietosuojatiimissä jatkettiin tietosuojatyön työn määrämuotoista tekemistä omin voimin, 
kun varsinainen vuoden 2018 ulkopuolinen tietosuojakonsultointi oli päättynyt. Tietosuojatiimissä pa-
nostettiin edelleen lukuisiin henkilöstölle suunnattuihin paikan päällä pidettyihin koulutuksiin, säännöl-
liseen tiedottamiseen ja uusiin tietosuojaohjeisiin. Tietosuojatiimi julkaisi yhtymän tietosuojaoppaasta 
ensimmäisen version kesällä ja toisen version syksyllä 2019. 
 
Yhtymän tietosuojaryhmä kokoontui vuoden 2019 aikana 5 kertaa (2018 kertoja oli 9). Vuonna 2019 
jatkettiin käytössä olleen tietoturvallisuusasioiden viestintäkanavan hyödyntämistä, Infokanavan tie-
toturvallisuuden kotisivuja muun muassa tietoturvallisuusuutisten ja ohjeiden jakamisessa. Samalla 
tietosuojatiimissä rakennettiin tietoturvallisuussisältöjä yhtymän uuteen intranettiin, joka otettiin käyt-
töön loppuvuodesta 2019. 
 
Kuntayhtymän hallitus hyväksyi 25.3.2019 syksyn 2018 aikana valmistellun yhtymän uuden digitaali-
sen turvallisuuden politiikan1. Politiikka korvasi vanhan sosiaali- ja terveysyhtymän aikaisen tietotur-
vapolitiikan. Digitaalisen turvallisuuden politiikan pohjalta oli tarkoitus lähteä vuoden 2019 aikana ke-
hittämään yhtymälle tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää ISO 27001 -standardin viitoittamana. 
 
Pääosin tietosuojavastaava jatkoi asiakas- ja potilastietojen käytön valvontaprosessin edelleen kehit-
tämistä sekä ohjeiden päivittämistä. Loppusyksystä 2018 julkaistun asiakirjan, ’Potilas- ja asiakastie-
tojen käsittelyn seurannan ja valvonnan kokonaissuunnitelma’ pohjalta tietosuojavastaava valmisteli 
valvonnan vuosisuunnitelmaa seuraaville vuosille yhteistyössä rekisterinpitäjien kanssa. Kesällä 2019 
valmistui lomake ja ohje työnantajalähtöisiin valvontoihin. 
 
Lisäksi tietosuojatiimissä päivitettiin vuonna 2019 turvakieltoasiakkaan osoitetietojen ja postin käsit-
telyn ohje vuodelta 2018 sekä laadittiin ohje turvasähköpostiin liittyen. 
 
Vuoden 2019 aikana nousi edelleen esille monia tietoturvaan ja -suojaan liittyviä haasteita, kuten 
esimerkiksi sosiaalisen median, erilaisten sähköisten viestintäkanavien (Office 365, turvaposti) ja säh-
köpostin käyttäminen tietoturvallisesti. Myös yhtymään vaikutti aina silloin tällöin ollut ”huono internet-
säätila” esimerkiksi lukuisten haitallisten ja väärennettyjen sähköpostiviestien merkeissä. Lisäksi ke-
säkuun 2019 Lahden kaupungin tietoverkon tietoturvaongelmat (edellisen kerran vastaava tapaus oli 
Lahdessa helmikuussa 2018) heijastuivat osaltaan myös tietosuojatiimin työhön. 
 
Kaiken kaikkiaan myös vuosi 2019 oli erittäin kuormittava tietoturva- ja tietosuojatyötä tekeville asian-
tuntijoille. Tietosuojatiimin työhön heijastui säännöllisesti yhtymän toimintojen, prosessien sekä yhte-
näisen johtamiskulttuurin keskeneräisyys. Tietohallinnon toimintojen vuodesta 2018 edelleen vuonna 
2019 jatkuneet toimintojen ulkoistukset kohdistuivat myös tietoturvallisuustyöhön. Myös tietohallinnon 
sisäiset organisointimuutokset vaikuttivat tietosuojatiimin työntekemisen ympäristöön ja mahdolli-
suuksiin. Huomattavan vaikutuksen kokonaisuuteen aiheuttivat yhtymän yt-neuvottelut elo- ja loka-
kuun aikana 2019. Niiden tuloksena tietoturvallisuustyöhön suoraan tai epäsuorasti liittyneitä resurs-
seja ja osaamista merkittävästi vähennettiin joko välittömästi tai joidenkin kuukausien aikaviiveellä. 
Lisäksi samanaikaisesti tietohallinnossa syksyllä 2019 määräaikaisissa tehtävissä olleita henkilöitä 
oli loppuvuodesta 2019 siirtymässä muiden työnantajien palveluksiin. 

                                                
1 https://www.phhyky.fi/assets/files/2019/06/Digitaalisen-turvallisuuden-politiikka__hallitus_25_03_2019___57_866274656.pdf 

https://www.phhyky.fi/assets/files/2019/06/Digitaalisen-turvallisuuden-politiikka__hallitus_25_03_2019___57_866274656.pdf
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Hyvän tietosuojan ja tietoturvan toteutumisella on merkittävä osuus sosiaali- ja terveydenhuollon or-
ganisaation laadukkaassa toiminnassa. Kuntayhtymän ydintehtäviä ei voida laadukkaasti ja turvalli-
sesti hoitaa ilman digitaalisen turvallisuuden todellisuuteen liittyvien riskien kunnollista ja säännöllistä 
hallintaa sekä riskien huomioon ottamista riittävän aikaisessa vaiheessa ennen uusien ratkaisujen ja 
toimintatapojen käyttöönottoa. Samalla tulee yhtymälle turvata riittävät ja osaavat resurssit digitaali-
sen turvallisuuden työhön. Kokonaisturvallisuutta ei voida ulkoistaa. 
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5 Ennaltaehkäisevä työ 

5.1 Sosiaalialan osaamiskeskus Verson ehkäisevän työn projektit 
 
Versossa toimii kuntien erikseen rahoittamana, pysyvänä toimintana ehkäisevän työn seutukoordi-
naattori. Ehkäisevän työn keskiössä on tukea kuntia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita eh-
käisevän työn järjestämisessä ja toteuttamisessa. Tehtäviin kuuluu myös monitoimijaisen yhteistyön 
koordinointi ja edistäminen, kehittämisprosessien fasilitointi, ehkäisevän työn yleinen suunnittelu, ke-
hittäminen ja seuraaminen sekä alan tuoreen tiedon välittäminen alueen toimijoille. Keskeisiä työtä 
ohjaavia lakeja ovat kuntalaki, sosiaalihuoltolaki, terveydenhuoltolaki sekä laki ehkäisevän päihde-
työn järjestämisestä. Työtä ohjaavat alueelliset toimintasuunnitelmat. 
 
Hankkeena Versossa oli 31.10. 2019 asti käynnissä Neljän tuulen hanke, joka toteutettiin STM:n Ter-
veyden edistämisen määrärahalla. Hankkeen tavoitteena oli seudullisen pilotoinnin kautta rakentaa 
toimiva valtakunnallinen malli Neljän tuulen (päihde-, mielenterveys-, ongelmapelaamis- ja lähisuh-
deväkivaltatyö) ilmiöihin liittyvien haittojen integroituun ehkäisy- ja hoitotyöhön. Neljän tuulen ilmiöillä 
on taipumus kasautua ja integroidulla, hyvää kohtaamista painottavalla työllä saavutetaan niin inhi-
millisiä kuin taloudellisia etuja. Toiminnan tuloksena syntyi lyhyt kuvaus Neljän tuulen toimintamallin 
ydinajatuksista, käsikirja työntekijöille toimintamallin käyttämisen tueksi sekä laajempi raportti mallin 
kehittämisestä. Materiaalit löytyvät Innokylästä kohdasta tuotokset ja tulokset https://www.inno-
kyla.fi/web/hanke5038076/etusivu  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää avustusta terveyden edistämisen määrärahasta saava 
HuuMa -hanke alkoi vuoden 2019 alussa. Kumppanuussopimuksen allekirjoittivat alueen kunnat, hy-
vinvointikuntayhtymä sekä laajasti eri järjestöt. Hankkeen osatoteuttajana toimi Lahden ammattikor-
keakoulu. Nuorten huumeidenkäytön ehkäisemiseen tähtäävässä hankkeessa muotoillaan konseptia 
kattavan, vaikuttavan ja kustannustehokkaan edistävän ja ehkäisevän työn tekemiseksi. Kolmevuoti-
sen HuuMa -hankkeen ensimmäinen vuosi painottui hankkeen toiminnan suunnitteluun ja käynnistä-
miseen sekä asiakasymmärryksen keräämiseen mm. palvelumuotoilun keinoin. Vierailuja tai kehittä-
misen fasilitointeja oli lähes jokaisessa kunnassa. Hankkeessa tehtiin alkuselvitys, johon liitettiin tie-
toa kunnille tehdystä nuorilähtöisen tiedon selvityksestä. EHYT ry:n toteuttamat Hubu-tunnit varattiin 
jokaiseen kuntaan. Alakoulun opettajille suunnatun Juteltaisko?-mallin koulutus tuli täyteen. MLL:n 
Jututtamo -koulutusta jouduttiin siirtämään, mutta pilottiin saatiin mukaan kaksi kuntaa vuodelle 2020. 
Seudun nuorisotyöntekijöille järjestettiin koulutuspäivä yhdessä Nuorisoalan osaamiskeskus Vahvis-
tamon kanssa. Hankkeessa saatiin ensimmäisenä vuonna valmiiksi luonnokset koulu- ja opiskeluter-
veydenhuollon rooleista ehkäisevässä päihdetyössä sekä ADSUME -päihdemittarin ja mini-interven-
tion kirjaaminen ja sitä kautta tilastoituminen. Vuoden 2020 suunnitelmia tehtiin yhdessä seudullisen 
koordinoidun ehkäisevän työn, alueellisesti koordinoidun hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen sekä 
LAPE-työn kanssa.  

5.1.1 LAPE-työ Päijät-Hämeessä  
 
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) 2016–2019 tavoitteina ovat olleet nykyistä lapsi- 
ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut pal-
velut sekä toimintakulttuurin uudistaminen. Vuoden 2019 aikana Päijät-Hämeen LAPE-työn painopis-
teenä on ollut vuosina 2017–2018 käynnistetyn monitoimijaisen ja maakunnallisen toiminnan jatko-
kehittäminen LAPE-yhteistyöryhmän, johtotiimin ja kunnallisten LAPE-ryhmien muodostamassa yh-
teistyörakenteessa. Palvelujen ja monitoimijaisen toiminnan kehittämisen lisäksi LAPEtyössä on tar-
kasteltu lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tilaa (mm. kouluterveyskyselyn tulokset 2019) 
ja käynnistetty pohdinta yhteisistä toimenpiteistä. LAPE- siltausta koskevat toimenpiteet on valmis-
teltu yhtymän hallituksen linjausten mukaisesti.  
 
Valtakunnallisen LAPE-työn päätavoitteena on ollut LAPEakatemiavalmennusten järjestäminen jokai-
sessa maakunnassa. LAPE-akatemia oli kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja vastaavien toimijoi-
den johdolle ja päättäjille suunnattu vuoden 2019 ajan kestävä valmennusprosessi, jonka tavoite oli 

https://www.innokyla.fi/web/hanke5038076/etusivu
https://www.innokyla.fi/web/hanke5038076/etusivu
https://www.innokyla.fi/web/hanke5038076/etusivu
https://www.innokyla.fi/web/hanke5038076/etusivu


71 
 

mm. tukea lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin yhteistä johtamista. Valmennusprosessilla on 
edistetty lapsi- ja perhelähtöistä toimintaa muutoksessa olevassa toimintaympäristössä.  
 
Oppimisprosessi sovitettiin kunkin alueen tarpeisiin ja kokonaisuuden suunnittelusta vastasi alueen 
muutosagentti. Lisäksi tavoitteena oli vahvistaa sivistystoimen osallistumista ja näkökulmia lapsi- ja 
perhepalvelujen osalta (hyvinvoinnin johtaminen) kunta- ja maakuntayhteistyössä. Valmennusten tee-
mat olivat uudet toimintaympäristöt, uudenlainen johtaminen ja uusi vaikuttavuus. Päijät-Hämeessä 
järjestettiin kolme LAPE-akatemiatilaisuutta, yksi yhteistoiminta-alueen (YTA) yhteinen 24.5.2019 ja 
kaksi Päijät-Hämeen omaa tilaisuutta 7.10 ja 8.11. Yhteistoiminta-alueen tilaisuuteen osallistui noin 
220 toimijaa Pääkaupunkiseudun, Uudenmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen alu-
eilta. Päijät-Hämeen omiin tilaisuuksiin osallistui noin 180 henkilöä. Kaikkiin tilaisuuksiin oli myös 
etäyhteys ja jälkitallenne. Osallistujien palaute oli pääosin positiivista ja myös vuodelle 2020 suunni-
tellaan järjestettäväksi sivistyksen, sotepalvelujen, järjestöjen, seurakuntien ja päättäjien yhteisiä kou-
lutuksia. Maakuntatasoinen ohjaus- ja koordinaatio on toteutunut maakunnallisen LAPE-yhteistyöryh-
män avulla.  
 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tehtäväksi on sovittu koordinaatiovastuu yhteistyörakenteen 
mukaisesta yhteistyöryhmän toiminnasta. Yhtymän hallitus on hyväksynyt suunnitelman monialaisen 
yhteistyön rakenteista kokouksessaan 19.11.2018. § 178. Yhteistyöryhmä on pysyvä maakunnallista 
toimintaa ohjaava työryhmä. Yhteistyöryhmä muodostuu yhtymän lapsiperhepalveluista vastaavista 
viranhaltijoista, Päijät-Hämeen alueen kuntien edustajista, LAPEmuutosagentista sekä järjestöjen, 
seurakuntien ja oppilaitosten edustajista. Monialaisen yhteistyöryhmän tehtäviä ovat: 
 
• Varmistaa, että toiminta- ja taloussuunnitelmiin on varattu riittävät voimavarat ja muut toimintaedel-
lytykset palvelujen järjestämiseksi, päättää maakunnan strategisista linjauksista koskien lasten ja per-
heiden asioita. 
• Valmistella ja yhteensovittaa maakunnan ja kuntien yhdyspintaan liittyviä asioita lasten ja perheiden 
näkökulmasta 
• Tukea integraatiota sekä resurssien optimointia (lapsibudjetointi) ja edistää kattavaa lapsivaikutus-
ten arviointia 
• Käsitellä ja hyväksyä keskeiset asiakirjat ja esitykset ennen niiden etenemistä maakunnan ja kuntien 
päätöksentekoon (strategiat ja talousarviot) 
• Seurata ja arvioida lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilaa ja palvelukysyntää 
• Valita (joukostaan) edustajat johtotiimiin 
 
Maakunnallisen ryhmän hyödyllisyys perustuu siihen, että lasten, nuorten ja perheiden asioita linja-
taan maakunnan alueella yhteistyössä ja asioita edistetään samaan suuntaan sekä kuntayhtymässä 
että kuntien päätöksenteossa. Yhteistyöryhmän työtä ohjaa maakunnallinen lasten ja nuorten hyvin-
vointisuunnitelma (2018–2021), jonka tavoitteiden toteutumista tarkastellaan parhaillaan. Yhteistyö- 
ja koordinaatiorakenne edistää ja tukee yhdyspintatyötä. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin 
johtaminen vaatii keskustelua ja yhteisen ymmärryksen muodostumista. Lisäksi yhteistyöryhmälle 
laadittiin toimintasuunnitelma keskeisistä toimista vuonna 2019. Maakunnallinen perhekeskuskäsi-
kirja sekä viestintäsuunnitelma laadittiin perhekeskustyön tueksi. Maakunnallinen Onks tää normaa-
lia-chat käynnistettiin yhteistyössä kuntien ja hyvinvointiyhtymän toimijoiden kanssa. Chat-palvelusta 
on saatu lyhyessä ajassa nuorilta hyvää palautetta. Maakunnan alueella on kehitetty myös matalan-
kynnyksen kohtaamispaikkojen toimintaa viemällä niihin ammatillista osaamista ja näin helpotettu 
avun ja tuen hakemista sekä lisätty erilaisten ryhmien toimintaa. Kunnat ovat muun muassa lisänneet 
lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia. 
 
Hyvinvointiyhtymän lapsiperhepalvelujen kehittämistoimet ovat täysin yhdensuuntaisia alueen LAPE-
kehittämistyön kanssa. Yhtymässä toiminnan painopistettä on erilaisin toimenpitein pyritty siirtämään 
yhä varhaisemmaksi ja erityistä huomiota on kiinnitetty systeemisyyden periaatteen ymmärtämiselle 
ja rakenteiden kehittämiselle kohti monialaista verkostotyötä. Systeemisen lastensuojelun toiminta-
mallin pilotti käynnistyi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän lastensuojelussa toukokuussa 2019. Ajat-
telu- ja toimintatavan ytimessä ovat systeemisyys, dialogisuus, kokeilevuus ja vaikuttavuus. Asiakkaat 



72 
 

ovat antaneet palautetta siitä, että asioiden hoitaminen ei jää vaan yhden ihmisen varaan, kun koko 
tiimi on tietoinen ja voi auttaa nopeastikin. SyTy-hankkeessa ovat mukana myös Sysmä ja Heinola. 
Systeemistä koulutusta laajennetaan mahdollisuuksien mukaan myös sosiaalihuoltolain mukaisiin 
palveluihin. LAPE-kehittämistyön kehittämiskumppanina on ollut SOS-Lapsikylä. 
 
Perhekeskustoimintamallin koordinaatiovastuu on sovittu olevan vuoden 2019 alusta Päijät-Hämeen 
hyvinvointiyhtymällä. Koordinaatio toteutui alussa perhekeskuskoordinaattorin ja 3 
perhekeskusvastaavan toimesta. Kuntaryhmien merkitys on tärkeä paikallisessa kehittämisessä. Per-
hekeskustoimintamallin operatiivisesta johtamisesta vastaa hyvinvointiyhtymän 
lapsiperhepalvelujen johtotiimi sivistystoimen ja järjestöjen sekä seurakuntien edustuksella vahvistet-
tuna. Perhekeskuskoordinaatioon on tulossa muutos maaliskuussa 2020, jolloin perhekeskusvastaa-
vien tehtävät siirtyvät kolmen palveluesimiehen hoidettavaksi aluevastuuperiaatteen mukaisesti. 
Perhekeskustoimintamallin hyödyllisyys perustuu siihen, että toimintaa ohjaa perhekeskuksen johto-
tiimi ja alueelliset ryhmät, joilla pyritään vastaamaan paikallisiin tarpeisiin ja järjestämään useamman 
toimijan yhteistoimintaa lähelle kuntalaista. Tämä tarkoittaa kohtaamispaikkatoimintaa eli hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämistä laajemmin sekä palveluihin pääsyn sujuvoittamista.Kohtaamispaikat ovat 
jo olemassa olevia ja perheiden jo löytämiä matalankynnyksen paikkoja, jossa yhdistyvät vertaistuki 
ja ammatillisuus, monitoimijaisuus. Lisäksi asiantuntijat jalkautuvat matalankynnyksen toimintaan. 
Maakunnan alueella on vakiintuneet kunnalliset LAPE- työryhmät. Ryhmien työskentely on säännöl-
listä ja toimintaa on tuettu LAPE-agentin ja perhekeskusvastaavien osallistumisella LAPE-kuntaryh-
mien kokouksiin. Ryhmien toimintaa tullaan jatkamaan edelleen. LAPE-kuntaryhmien konkreettinen 
aikaansaannos on muun muassa maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tekemi-
nen. Kuntaryhmien työskentelyn hyödyllisyys perustuu siihen, että paikallisiin ilmiöihin päästään vas-
taamaan arjen tasolla monen toimijan yhteisellä työllä. Kunnat vastaavat kuntakohtaisten LAPE-työ-
ryhmien toiminnasta.  
 
Muutosagentti on työskennellyt vuoden 2019 ajan 100 %:lla valtionavustuksella. Tehtävänä on ollut 
maakunnallisten LAPE-akatemiavalmennusten suunnittelu ja toteutus alueellisten tarpeiden mukai-
sesti. Maakunnallisen LAPE-yhteistyöryhmän ja kuntakohtaisten ryhmien toiminnan koordinointi sekä 
yhteensovittaminen on ollut muutosagentin vastuulla. Muutosagentin toiminnan tavoitteena on ollut 
myös järjestöjen, kolmannen sektorin ja seurakunnan toiminnan nivominen aidommin osaksi lasten 
ja perheiden palveluverkostoa sekä mahdollisesti laajentaa hyviä toimintamalleja koko maakuntaa 
koskeviksi. Tämä tukee suoraan yhteisiä maakunnallisia tavoitteita. Muutosagentin tehtäviin on myös 
kuulunut muiden maakuntien muutosagenttien tapaaminen ja maakunnallisten tilanteiden vertailu ja 
toimivien mallien levittäminen, jonka kautta voidaan ajatella maakuntien toimintojen joiltain osin yhte-
nevän ja lisäävän valtakunnallista tasa-arvoa palvelujen ja toimintakulttuurin suhteen. Muutosagentti 
toimi valtakunnallisen ja maakunnallisen kehittämistyön linkkinä sekä vastasi myös siitä, että Päijät-
Hämeessä toteutettava kehittämistoiminta vastaa valtakunnallisen LAPE-muutosohjelman tavoitteita 
ja periaatteita.  
 
LAPE-työ ja perhekeskuskehittäminen jatkuu osana Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämistä. LAPE-
muutosagentti jatkaa työtä Päijät-Hämeessä vuonna 2020. LAPE-muutosagentti sijoittuu edelleen so-
siaalialan osaamiskeskus Versoon. LAPE-siltaus vuonna 2020 ja muutosagentin työskentelyn jatku-
minen toteutetaan sosiaalialan osaamiskeskus Verson ja kuntien rahoituksella. Kehittämisen koh-
teena on edelleen perhekeskukset ja varhainen tuki arjessa, matalan kynnyksen mielenterveys- ja 
päihdepalvelut sekä lastensuojelun kehittäminen. Kehittämistyön painopisteitä tarkennetaan, kun 
THL:n toteuttama lapsiperhepalvelujen ulkoinen arviointi valmistuu helmikuussa 2020. 

5.2 Yhtymän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ/hankkeet 
 
StopDia-toimintamalli tutkimushankkeen jälkeen on edelleen käytössä. T2D-ehkäisyn prosessi on ku-
vattu ja pääasiallisin reitti diabetesriskin tunnistautumiseen on sähköinen StopDia-riskitesti, josta on 
suora yhteydenottomahdollisuus hoitajaan. Vuonna 2019 Päijät-Hämeessä toteutui yhteensä 8 
StopDia-ryhmää. 
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Vuonna 2019 toteutui yhteensä 14 Tulppa-sydänkuntoutus -ryhmää Päijät-Hämeessä. Ryhmätoi-
minta on osa kuvattua Valtimotautipotilaan siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuol-
toon -prosessia. Osa Tulppa -ryhmistä on edelleen mukana Sydänliiton ja Kuntoutussäätiön Tulppa -
ryhmätoiminnan vaikuttavuustutkimuksessa. 
 
Kaikilla sote-toimijoilla on mahdollisuus lähettää asiakkaita kuntien tarjoamaan liikuntaneuvontaan. 
Toiminta on vakiintunut kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa. Vuoden 2019 aikana tilastoitui liikuntaneu-
vonta-asiakkaita 532. 
 
Päijät-Häme lähti mukaan kolmen maakunnan alueella toteutettavaan Terveyden edistämisen mää-
rärahan saaneeseen Ruokakunta-hankkeeseen (4/2019-10/2021), jossa varhaiskasvatuksen ruokai-
lusuosituksen ruokailu ja ruokakasvatus mallinnetaan osaksi erilaisten kuntien toimintaa. Työ aloitet-
tiin alueen neljässä ruokakasvatusverkostossa; Lahdessa, Orimattilassa, Hollolassa, Asikkalassa ja 
Padasjoella erityisesti varhaiskasvatuksen ja ruokapalvelun yhteistyönä. Myös vuosittainen moniam-
matillinen koulutuspäivä, Päijät-Hämeen ravitsemuspäivä, kohdistui lapsiperheiden ravitsemukseen 
ja ruokakasvatukseen (120 osallistujaa). Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen ja toimintakyvyn tuke-
mista vahvistettiin ruokapalvelulle suunnatulla ravitsemuskoulutuksella (77 osallistujaa), vajaaravitse-
muksen kirjaamiskoulutuksella (32 osallistujaa) ja esimieskoulutuksella (50 osallistujaa). Perus- ja 
erityistason ravitsemusterapian sekä ravitsemusterveyden edistämistyön yhdistävän ravitsemusyksi-
kön perustamista valmisteltiin tehtävään valitun johtavan ravitsemusterapeutin toimesta. 
 
Murtumien riskissä olevien asiakkaiden tutkimus-, hoito- ja kuntoutusmallin suunnittelua ja toteutusta 
jatkettiin luustohoitaja / fysioterapeutti -verkoston kanssa sekä moniammatillisessa työpajassa.  
 
Audit-C:n ja mini-intervention käyttöönotto avosairaanhoidossa, erikoissairaanhoidon poliklinikoilla ja 
vuodeosastoilla tapahtui porrastetusti syysmarraskuussa. Audit C -seuloja tehtiin yhteensä 4455 kpl. 
Riskikäyttäjiä seulotuista potilaista oli 14% ja mini-interventio tehtiin heistä 55%:lle. Kahdeksan poti-
lasta ohjattiin päihdepalveluihin jatkohoitoon.  
 
Vuonna 2019 aloitettiin Savuton leikkaus -toimintamallin päivitys Nikotiinittomana leikkaukseen -toi-
mintamalliksi, joka otetaan käyttöön keväällä 2020. 
 
2019 vuoden alussa aloitti toimintansa HuuMa – Päijät-Häme, huumeeton maakunta -hanke, joka on 
Terveyden edistämisen määrärahalla 1.1.2019-31.10.2021 toimiva nuorten huumeidenkäytön ehkäi-
semiseen tähtäävä hanke Päijät-Hämeessä. Hanke on sosiaalialan kehittämiskeskus Verson vetämä 
ja yhtymän terveyden ja hyvinvoinnin yksikkö on siinä kumppanina mukana. 
 
Vuonna 2018 käynnistynyt kuntien hyvinvointiverkosto vakiinnutti toimintansa vuonna 2019. Verkosto 
on tiivistänyt alueellista yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Säännöllisiä tapaamisia 
oli yhteensä kuusi, joista kaksi ovat olleet kokopäiväisiä kehittämispäiviä. Verkostoyhteistyö mahdol-
listi vertaistuen, yhteisen kehittämisen ja tuen saamisen mm. hyvinvointikertomustyölle.  
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6 Perehdytys ja täydennyskoulutus 

6.1 Yleis- ja yksikkökohtaisen perehdytyksen kehittäminen 
 
Hyvin toteutettu perehdytys antaa uudelle työntekijälle paremmat valmiudet toimia turvallisesti ja te-
hokkaasti. Samalla se edistää uuden työntekijän sitoutumista organisaatioon ja omaan tiimiin. Vuonna 
2019 yhtymän yleis- ja yksikkökohtainen perehdytyskokonaisuus uudistettiin. Uudistamisen tavoit-
teina oli lisätä yleisperehdytysaineiston saatavuutta tarjoamalla aineisto aika- ja paikkajoustavassa 
muodossa Pätevässä, toteuttaa yksikkökohtaiset perehdytyssivustot Pätevässä tasalaatuisessa ajan-
mukaisessa muodossa ja yleisperehdytystilaisuuksien keventäminen ja osallistamisen lisääminen. 
 
Koko henkilöstön käytössä oleva Yleisperehdytys -sivusto Pätevässä valmistui vuonna 2019 (kuva 
34). Sivusto koostuu perehdytyskokonaisuuden suunnitteluun tarkoitetusta Perehdytyksen työlistasta 
ja sisältö on jaettu teemoittain. Yleisperehdytyksen teemoja ovat 1. Tietoa yhtymästä ja yhtymän toi-
minnasta 2. Töissä yhtymässä 3. Turvallisuus 4. Työhyvinvointi 5. Asiakaspalvelu yhtymässä 6. Kes-
keistä palvelussuhdeasioista 7. Miten kehityn työssäni 8. Life Care 9. Viestintä 10. Hyvä tietää 11. 
Testaa osaamistasi ja palaute. Sivuston sisältö koostuu videoista, kuvista, välikysymyksistä, hotspot 
-kuvista, dialogikorteista, linkeistä, tiedostoista ja oppimista testaavasta kysymyssarjasta.  
 

 
Kuva 34. Yleisperehdytyssivusto Pätevässä. 

Yksikkökohtaisen perehdytyksen uudistus aloitettiin perustamalla moniammatillinen työryhmä, jonka 
tavoitteena oli määritellä yksikkökohtaisen perehdytyksen runko otsikkotasolla. Aikaisemmin Päte-
vässä oli muutamia yksikkökohtaisen perehdytyksen sivustoja, joilla kaikilla oli erilainen sisältö. Suu-
rimmalla osalla yksiköistä perehtyminen on tapahtunut perehdytysmapin avulla. Pätevä mahdollistaa 
ajanmukaisen digitaalisen perehtymisen toteutustavan ja yhteinen otsikkotasoinen runko luo edelly-
tykset tasalaatuiselle sisällölle. Yhtymän henkilöstöasiantuntija kouluttaa yksiköiden perehdytysvas-
taavat Pätevän teknisiin yksityiskohtiin. Yksikkökohtaisen perehdytyksen sivustoja on tekeillä 35 ja 
julkaistuja perehdytyssivustoja on 7.  
 
Osaava esimies -perehdytyssivuston valmistelu Pätevään käynnistyi vuonna 2019. Sivusto on tarkoi-
tus julkaista vuoden 2020 aikana. Hyvinvointiyhtymä on aktiivisesti kehittänyt ja tuottanut verkkope-
rehdytystä  ja toteutukset ovat herättäneett kiinnostusta myös yhtymän ulkopuolella.  
 
Yhtymän luentotyyppiset yleisperehdytystilaisuudet on uudistettu ja toteutusta on kevennetty. Nykyi-
set tilaisuudet sisältävät aikaisempaa huomattavasti vähemmän luentoja ja ohjelma painottuukin mes-
sutyyppisesti esittelypisteillä tutustumalla ja keskustelemalla. Ohjelmassa on myös Laksilaisten toi-
minnan esittely, Kahoot -visa ja tarjoilua ohjelman ajan. Uudistettu yleisperehdytystilaisuus sai 
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nimikilpailussa nimekseen PHHYKY Tuparit. Vuonna 2019 toteutettiin kaksi Tuparit-tilaisuutta, joista 
kerättiin palaute. Uusi toteutustapa on saanut runsaasti positiivista palautetta. 
 
Täydennyskoulutuksen toteutuminen vuonna 2019 on luettavissa henkilöstökertomuksesta 2019. Ke-
hityskeskusteluja käytiin vuonna 2019 yhteensä 1784 kertaa. Keskusteluista 218 käytiin ryhmäkehi-
tyskeskustelun muodossa. Henkilöstösuunnitelmassa tavoitteena on, että kehityskeskustelut toteu-
tuisivat sataprosenttisesti henkilöstön kanssa. Vuoden 2020 aikana on tavoitteena uudistaa yhty-
mässä toteutettavaa kehityskeskusteluprosessia. 
 
Vuonna 2019 yhtymä järjesti 1110 lähikoulutustapahtumaa sisäisenä täydennyskoulutuksena, joista 
osaan oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Koulutustapahtumiin henkilöstö osallistui yh-
teensä 16 486 osallistumiskertaa. Yhtymän omassa verkko-oppimisympäristö Pätevässä oli aktiivisia 
sivustoja 49, ja niillä käyttäjiä yhteensä 3 176. Duodecim-Oppiportin verkko-oppimisympäristössä oli 
rekisteröityneitä käyttäjiä 3 543. Aloitettuja verkkokokonaisuuksia oli 18 334, joista hyväksytysti suo-
ritettuja oli 10 568. 
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7 e-Sairaalakirjasto -hanke ja SOTEVirtuaalikirjasto Oy 
 
Vuonna 2017 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän johdolla käynnistetty valtakunnallinen e-sairaalakir-
jasto -hanke (myöh. Virtuaalikirjasto- hanke) eteni vuonna 2019 hankesuunnitelman mukaisesti ja 
marraskuussa 2019 yhteensä 14 ei-yliopistollista sairaanhoitopiiriä ja sote-kuntayhtymää perustivat 
yhteisen in-house -periaatteella toimivan SOTEVirtuaalikirjasto oy:n. Yhtiö hankkii asiakkailleen ai-
neistot sekä mahdollistaa niiden käytön ympäri Suomen Virtuaalikirjasto Hellin sivuston kautta. 
 
Jo hankkeen aikana yhteishankinnoilla onnistuttiin saavuttamaan merkittäviä kustannussäästöjä, hil-
litsemään ja kääntämään laskuun tieteellisten julkaisujen hinnannousua ja vähentämään eri organi-
saatioiden välistä hintojen vaihtelua. Kustannussäästöjä kertyi myös siitä, kun päällekkäisistä sähköi-
sen ja paperisen version tuplatilauksista sekä useista päällekkäisistä paperisista julkaisuista luovuttiin 
ja samalla kokonaisen tieteellisen julkaisun sijaan tilattiin oikeus avata yksittäisiä pay-per-view artik-
keleita. 
 
Virtuaalikirjasto Hellin palvelusivuston kautta yhtymän koko henkilöstöllä on nyt käytettävissä kattavat 
digitaaliset peruskokoelmat ammattitaidon ylläpitämiseksi maantieteellisestä sijainnista huolimatta. 
Verkkokirjastossa on käytössä laaja kokoelma lääke- ja terveystieteiden sekä sosiaalialan aineistoja, 
mukaan lukien erikoislääkärikoulutuksen edellyttämät tenttilehdet.  
  

https://helli.libguides.com/
https://helli.libguides.com/
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Liitteet 

Liite 1. Laadunhallinnan, asiakas ja potilasturvallisuuden ohjausryhmä  
 
Laadunhallinnan, asiakas- ja potilasturvallisuuden ohjausryhmän kokoonpano vuosina  2018-2019 on 
kuvattu alla.  Vuonna 2019 ohjausryhmä kokoontui 5 kertaa. 
 

Ohjausryhmän tehtävät olivat  

- laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumisen ja kehittämisen ohjaus ja valvonta sekä 
toimintaan liittyvien riskien säännöllinen arviointi 

- asiakas- ja potilasturvallisuuden koordinointi: tukee potilasturvallisuutta edistävien menetelmien 
ja toimintojen implementointia sekä arvioi menetelmien vaikuttavuutta 

- yhtymän hyvän turvallisuuskulttuurin arviointi ja edistäminen 
- haittatapahtumien ehkäisemiseksi tehtyjen toimenpiteiden riittävyyden arviointi ja osaltaan riittä-

vän resursoinnin mahdollistaminen 
- yhtymän johtoryhmälle raportointi laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden toimeenpanosta ja 

sen toteutumisesta kaksi kertaa vuodessa 
- kansallinen ja kansainvälinen verkostoyhteistyö. 

Ohjausryhmän jäsenet vuonna 2019 

- Mika Forsberg, toimialajohtaja, Perhe- ja sosiaalipalvelut 
- Pertti Sopanen, hallintoylihoitaja, Terveydenhuollon avovastaanottotoiminta 
- Petteri Jyrkinen, tulosaluejohtaja, Terveydenhuollon avovastaanottotoiminta 
- Pirjo Lehtomäki, potilasturvallisuuspäällikkö, Kehittäminen ja terveyden edistäminen 
- Jarkko Lehtonen, Keskussairaalan johtaja, Päijät-Hämeen keskussairaala 
- Senja Kuiri, hallintoylihoitaja, Päijät-Hämeen keskussairaala 
- Suvi Paananen, laatupäällikkö, Kehittäminen ja terveyden edistäminen 
- Jouni Peltomaa, toimialajohtaja, Strategia- ja tukipalvelut 
- Susanna Joutsen, potilasasiamies, Kehittäminen ja terveyden edistäminen 
- Kimmo Kuosmanen, toimialajohtaja, Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus 
- Juhani Sand, toimialajohtaja, Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 
- Antti Sohlberg, ylifyysikko, yhtymän laitevastuuhenkilö 
- Minna Aho, potilasturvallisuuskoordinaattori, Kehittäminen ja terveyden edistäminen 
- Seija Suokas, potilasturvallisuuskoordinaattori, Kehittäminen ja terveyden edistäminen 
- Maria Virkki, hallintoylilääkäri, tulosaluejohtaja, Kehittäminen ja terveyden edistäminen,  

ohjausryhmän puheenjohtaja  
- Pirjo Teräväinen, johdon sihteeri, Kehittäminen ja terveyden edistäminen,  

ohjausryhmän sihteeri 
 

- Lisäksi työryhmässä oli kutsuttuna Kirsi Timonen, johtava ylilääkäri, Heinolan kaupunki 
 

- Kokouksiin ovat osallistuneet myös hallintoylihoitajat Pirjo Orre (2 kertaa) ja Kimmo Mustonen 
(kerran) 


