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Esipuhe 

Suomen sosiaali- ja terveydenhuolto on ehkä historiansa syvimmässä murroksessa. Koko 2000-
luvun alun useat eri hallitukset ovat pyrkineet luomaan yhteistä näkemystä maassamme kiistat-
ta tarvittavasta sote-reformista, siinä onnistumatta.  

Meillä ei kuitenkaan ole aikaa odotella valtakunnallista ratkaisua. Muutosta on tehtävä reaali-
ajassa ja ennakoivasti. Vaihtoehtona on ajautua hallitsemattomaan kaaokseen. Väestön nopea 
ikääntyminen, syntyvyyden lasku ja niistä johtuva huoltosuhteen heikentyminen, sekä Päijät-
Hämeen alueen sosio-demografiset haasteet yhdistettynä alueen kuntien suhteellisen heik-
koon rahoituskykyyn edellyttävät isoja ja huolella suunniteltuja uudistuksia Päijät-Hämeessä. 

Meillä Päijät-Hämeessä on hyvät edellytykset tehdä tarvittavat uudistukset. Alue on ollut 
edelläkävijä monessa jo aiemmin, henkilöstömme on osaavaa ja kehitysmyönteistä. Lisäksi 
alueella on jo perustettu ja otettu ensiaskeleet integroituna sote-kuntayhtymänä toimimisessa. 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tuottamien sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannus-
tehokkuus ja vaikuttavuus eivät kuitenkaan ole nykytilassa riittävällä tasolla. Muutosohjelmassa 
onnistumalla varmistamme asukkaille laadukkaat ja vaikuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut taloudellisesti kestävällä tavalla. 

Viisivuotinen muutosohjelma on kehitysohjelma, joka perustuu kokonaisvaltaiseen, tavoitteel-
liseen ja rehelliseen nykytila-analyysiin. Nykytila-analyysi on tehty yhdessä kuntayhtymän hen-
kilöstön, esimiesten, johdon, päätöksentekijöiden ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. 

Luomme muutosohjelmalla Päijät-Hämeen asukkaiden palvelutarvetta vastaavan, kustannus-
tehokkaan ja vaikuttavan palvelutuotannon, joka on kuntien maksukyvyn mukainen. 
Muutosohjelma on jaettu neljään toimenpideohjelmaan, joissa kehitetään johtamista, kuntien 
ja hyvinvointiyhtymän yhteistyötä sekä palvelujen rakennetta ja tuotantoa. 

Muutosohjelman toteuttamisesta päävastuu on hyvinvointikuntayhtymällä, mutta muutos 
tehdään yhdessä. Edellytys onnistumiselle on kuntien ja hyvinvointiyhtymän avoin ja luotta-
muksellinen yhteistyö sekä hyvää henkilöstökokemusta tukeva johtaminen. Päätavoitteenam-
me on elinvoimainen Päijät-Häme, jossa on vahva maakunnallinen identiteetti, joka osaltaan 
turvaa hyvinvointia. 

Hyvinvointiyhtymän tavoite on olla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisen 
edelläkävijä. Tavoitetta ohjaa kuntien kanssa yhdessä määritelty suunta. Huolehdimme 
taloudesta ennakoivasti ja kestävästi. Rakennamme luottamuksen ilmapiiriä ja toimimme 
läpinäkyvästi niin helpoissa kuin haastavammissa tilanteissa. 

Muutosohjelmalla luomme yhdessä hyvää elämää Päijät-Hämeeseen. 

Marina Erhola 

Toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 
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Yhteenveto 

Muutosohjelma on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (myöhemmin ”yhtymä”) 
kokonaisvaltainen, tavoitteellinen ja rehelliseen nykytila-analyysiin perustuva kehitysohjelma. 
Se on tarpeen käynnistää, koska yhtymän järjestämien palvelujen kustannustehokkuus ja 
vaikuttavuus eivät ole nykytilassa riittävällä tasolla suhteessa alueen kuntien rahoituskykyyn. 
Tähän pääongelmaan liittyy useita juurisyitä, esimerkiksi yhtymän johtamisen systematiikan ja 
yhteisen suunnan määrittämisen haasteet, sekä seurauksia, esimerkiksi luottamuspula kuntien 
ja yhtymän välillä sekä kestämätön sote-kustannusten kasvuvauhti. Muutosohjelmalla avulla 
ratkotaan näitä haasteita yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 

Muutosohjelman pitkän aikavälin päätavoite on osaltaan luoda tulevaisuus, jossa elinvoimai-
sessa Päijät-Hämeessä on vahva maakunnallinen identiteetti, joka osaltaan turvaa hyvinvointia. 
Tämä tavoite sisältää yhtymän toiminnan ja yhteistyön näkökulmasta viisi tärkeää seuraus-
vaikutusta: 

i. Kustannusten kasvuvauhti taittunut ja kuntien kantokyvyn mukainen 

ii. Integraatio toiminnassa ja vahvistunut 

iii. Vähentynyt sosiaalinen ja terveydellinen pahoinvointi 

iv. Kuntien ja yhtymän luottamuksellinen yhteistyö 

v. Kuntayhtymällä vahva positiivinen imago 

Muutosohjelman tarkoitus seuraavan viiden vuoden aikana (v. 2020–2024) on rakentaa Päijät-
Hämeeseen asukkaiden palvelutarpeeseen vastaava, kustannustehokas, vaikuttava palvelu-
tuotanto, joka on kuntien maksukyvyn mukainen. Tähän tavoitteeseen sisältyy poikki-
leikkaavana toimintana asiakaskokemuksen, palvelujen laadun sekä palvelutuotannon tuotta-
vuuden kehittäminen. Tuottavuutta kehittämällä tarkoitus on taittaa kuntayhtymän kustannus-
kehitys kohti kuntien maksukyvyn mukaista tasoa. Arvio muutosohjelman nettovaikutuksesta 
on nykyisen ~3,6 % kustannusten vuosikasvun taittaminen ~2,8 % tasolle v. 2024 mennessä 
(käyvin hinnoin), mikä tarkoittaa ~35 M€ vuotuista kustannussäästöä v. 2024 verrattuna 
nykyiseen kustannuskehitykseen. 

Muutosohjelma toimeenpannaan neljän kehityskärjen kautta. Kehityskärjet ovat toimen-
pideohjelmia, joita kutakin läpileikkaavat perusteemoina asiakaskokemus ja palvelujen laatu. 
Kehityskärkien toimeenpanoa johdetaan osana yhtymän johtamisjärjestelmää – erillistä 
hankeorganisaatiota ei perusteta. Kehityskärkien onnistunut toimeenpano tuottaa seuraavat 
tulokset, joiden toteutumista seurataan määritettyjen indikaattorien avulla: 

1. Toimeenpanokykyä ja erinomaista henkilöstökokemusta tukeva johtaminen 
1.1 Systemaattinen toiminnan, kehittämisen ja talouden johtamisjärjestelmä 

1.2 Vahva ja osaksi johtamisjärjestelmää sidottu tietojohtaminen 

1.3 Erinomainen henkilöstökokemus 

1.4 Systemaattisesti johdetut ja toiminnan tarpeisiin vastaavat tilat 

2. Toimiva kunnat-yhtymä yhteistyö 
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2.1 Yhdyspintojen vastuut ja toiminta määritetty ja sovittu yhdessä osana Päijät-Hämeen sote-kokonaisuutta 

2.2  Talouden ja toiminnan raportointi kunnille on selkeää ja luotettavaa 

2.3 Toimitiloja, tukipalveluja ja tukipalveluyhtiöitä koskevat periaatteet sovittu kuntien kanssa  

2.4 Poliittisen, operatiivisen ja virkamiesjohdon roolitus on selkeä ja sovittu 

3. Tasapainoinen ja kustannustehokas palvelurakenne 
3.1 Palvelurakennetta kevennetty ja kevyitä & ennaltaehkäiseviä palveluja vahvistettu 

3.2 Asiakkaiden omaehtoisiin ratkaisuihin, kevyisiin & ennaltaehkäiseviin palveluihin ohjautumista vahvistettu 

3.3 Monipalveluasiakkaiden palvelukokonaisuudet ovat systeemisiä ja optimoituja 

3.4 Laaja-alainen digitaalisia kanavia hyödyntävä sote-keskusmalli toiminnassa 

4. Kustannustehokas palvelutuotanto 
4.1 Systematisoitu tuotannonohjaus ja toimintalähtöisesti optimoitu henkilöstöresurssien käyttö 

4.2 Kilpailukykyiset tukipalvelut ja muut epäsuorat hankinnat 

4.3 Strategisesti suunnatut ja kustannustehokkaat asiakaspalvelujen hankinnat 

Muutosohjelma toimeenpannaan sosio-demografisesti haastavassa toimintaympäristössä. 
Toimintaympäristöä karakterisoivat mm. voimakkaasti ikääntyvä ja korkean sairastavuuden 
väestö, syntyvyyden väheneminen matala koulutustaso ja koulutuksen ulkopuolelle jäävien 
nuorten suuri määrä, työllistymisen ongelmat sekä omistajakuntien heikko taloudellinen kanto-
kyky. Tämän vuoksi yhteistyö ja yhdyspinnoissa onnistuminen ovat muutosohjelman keskeisiä 
teemoja ja onnistumisen edellytyksiä. Päävastuu ohjelman toimenpanosta on yhtymällä. 

Muutosohjelman tärkein hyödynsaajaryhmä on Päijät-Hämeen asukkaat ja veronmaksajat, joita 
varten yhtymä on olemassa ja joiden palveleminen on toiminnan perustarkoitus. Asukkaiden 
lisäksi keskeisiä hyödynsaajia ovat yhtymän koko henkilöstö ja Päijät-Hämeen kunnat. 
Henkilöstön näkökulmasta yksi muutosohjelman päähyöty on rakentaa yhtymästä vahvan 
positiivisen imagon työpaikka, jossa henkilöstökokemus on erinomainen. Kuntien näkö-
kulmasta muutosohjelman tuloksena yhtymästä syntyy laadukkaiden sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujen järjestämisestä vastaava esimerkillinen toimija, joka kehittää toimintaa kohti 
yhdessä määritettyä suuntaa, huolehtii kestävästi ja ennakoivasti taloudesta ja jonka kanssa 
luottamuksellinen yhteistyö ja läpinäkyvä vuorovaikutus onnistuu niin helpoissa kuin 
haastavimmissakin asioissa. 

Muutosohjelman sisältö perustuu rehelliseen ja perusteelliseen nykytila-analyysiin, johon 
osallistui laajasti kuntayhtymän henkilöstöä, esimiehiä, johtoa, päätöksentekijöitä ja sidos-
ryhmiä kyselyjen, haastattelujen ja työpajojen kautta, minkä lisäksi toteutettiin kattava lähde-
materiaalien analyysi. Kokonaisuutena muutosohjelman laatimisen prosessi perustuu projektin 
elinkaaren hallintamalliin (PCM) ja loogisen viitekehyksen lähestymistapaan (LFA). Prosessissa 
lähdettiin liikkeelle hankevalmistelusta, edettiin ratkaistavien ongelmien tunnistamis- ja 
määrittelyvaiheeseen ja siitä käynnistettävän hankkeen muotoilu- ja suunnitteluvaiheeseen, 
josta edetään hankkeen toteutukseen. LFA-viitekehyksen mukaisesti hankkeessa rakennettiin 
nykytila-analyysiin perustuva ongelmapuu prosessin tunnistamis- ja määrittelyvaiheessa, jonka 
perusteella muodostettiin tavoitepuu prosessin muotoilu- ja suunnitteluvaiheessa.  
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1 Muutosohjelman tausta 

1.1 Hyvinvointiyhtymän toimintaympäristö 

Tässä osiossa kuvataan lyhyesti Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimintaympäristöä väestö-
rakenteen, väestön sosioekonomisen aseman ja sairastavuuden sekä omistajakuntien talou-
dellisen tilanteen näkökulmista. Yhtymän toimintaympäristön tunnusmerkkejä ovat maan 
keskiarvoa heikompi huoltosuhde, jonkin verran matalampi koulutustaso, korkeampi työttö-
myys sekä heikompi yleinen terveystilanne. Osin näistä seuraten myös alueen kuntien vero-
kertymä ja taloustilanne on monia verrokkimaakuntia heikompi. 

Alueen kuntien heikentynyt taloudellinen kantokyky haastaa myös sote-palvelujen rahoitusta. 
Päijät-Hämeen kuntien talous heikkeni vuonna 2018. Alueen kuntien tilikauden tulokset 

asukasta kohti olivat alijäämäisiä kahdeksassa kunnassa. 
THL, Päijät-Hämeen sote-arviointi 2019 

Yhtymä on jäsenkuntiensa omistama integroitu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjä sekä 
tuottaja (kuva 1). Sen vastuulla on järjestää ja tuottaa omistajakunnilleen kaikki lakisääteiset 
sosiaali- ja terveyspalvelut, lukuun ottamatta Heinolaa ja Sysmää, joille yhtymä tuottaa 
ainoastaan päivystyksen ja erikoissairaanhoidon palvelut. Päijät-Hämeen maakuntaan kuulu-
vien kuntien lisäksi yhtymän omistajakuntiin kuuluvat myös Iitti, joka kuuluu Kymenlaakson 
maakuntaan, sekä Pukkila ja Myrskylä, jotka kuuluvat Uudenmaan maakuntaan. Omistajakuntia 
on yhteensä 12 ja niissä on yhteensä noin 212 000 asukasta. Maantieteellisesti yhtymän 
toiminta-alue on kompakti ja kuntien väliset etäisyydet ovat pieniä. Alueen keskuskaupunki 
sekä väestömäärältään suurin kaupunki on Lahti, jossa on noin 120 000 asukasta. 

 

Kuva 1: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kokonaiskuva. 
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Yhtymän alueella kokonaisväestömäärän ennustetaan laskevan, kun taas ikäihmisten määrä 
kasvaa kovaa vauhtia lisäten palveluiden kysyntää, kiihdyttäen kustannusten kasvua ja heiken-
täen demografista huoltosuhdetta. Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen mukaan 
väestömäärä laskee vuoteen 2040 mennessä nykyisestä noin 212 000 asukkaasta noin 195 000 
asukkaaseen. Tämä johtuu pääasiassa laskevasta syntyvyydestä, joka on jo tällä hetkellä alle 
maan keskitason. Samanaikaisesti väestö ikääntyy voimakkaasti: yli 80-vuotiaiden osuus väes-
töstä on ennusteen mukaan 14 % v. 2040, kun se nyt on 6 %. Kehitys johtaa myös demografisen 
huoltosuhteen heikentymiseen, joka on jo tällä hetkellä korkeampi kuin Suomessa keskimäärin. 

Päijät-Hämeen asukkaat ovat hieman koko maan keskiarvoa alemmin koulutettuja ja työllisyys-
luvut selkeästi muuta maata heikompia. Erityisesti korkea-asteen koulutuksen saaneiden 
lukumäärä on merkittävästi muutama maata alhaisempi (P-H 26 %, koko maa 31 %). Työttömien 
osuus työvoimasta on Päijät-Hämeen alueella selkeästi koko maan keskiarvoa korkeampi (P-H 
14,5 %, koko maa 11,3 %) ja vastaavasti työllisyysaste on koko maan keskiarvoa selvästi 
matalampi (P-H 39 %, koko maa 42 %).  

Väestön suuri palvelutarve heijastuu sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kasvupaineina. 
THL, Päijät-Hämeen sote-arviointi 2019 

Toimintaympäristön haasteellisuutta lisäävät myös muuta maata korkeampi sairastavuus ja 
palvelutarve sekä epäterveelliset elintavat. Matala koulutustaso yhdistettynä korkeaan työttö-
myyteen heijastuu myös yleiseen terveystilanteeseen ja alueen sairastavuus on keskimääräistä 
suurempaa. Tätä kuvastaa esimerkiksi tarvekertoimen mukainen palvelutarve (P-H 1,07, koko 
maan keskiarvo 1). Lisäksi useat terveysindikaattorit, erityisesti aivoverisuonitauti- ja 
mielenterveysindeksit, ovat korkealla. Myös koettu terveydentila ja työssä eläkeikään 
jaksaminen on alueella maan keskitasoa heikompaa. Tupakointi on maan keskitasoa 
yleisempää, alkoholia liikaa käyttävien miesten osuus maan kolmanneksi suurinta ja lisäksi 
huumeiden käytön kokeilut ylittävät maan keskiarvon. 

 

Kuva 2: Maakunnan toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä, syksy 2018, THL 
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Alueen kuntien taloustilanne on haasteellinen korkean velkaantuneisuuden sekä matalien 
asukaskohtaisten verotulojen vuoksi. Kuntien asukaskohtainen lainakanta alueella v. 2017 oli 
keskimäärin noin 4 800 €, kun koko maan keskiarvo oli n. 2 900 €. Korkea keskimääräinen laina-
kanta johtuu pääosin Lahden korkeasta velkaantuneisuudesta. Asukaskohtainen verokertymä 
oli myös hieman maan keskiarvoa matalampi (2017 P-H 3 727 €, koko maa 4 090 €).  

1.2 Hyvinvointiyhtymän tilannekuva ja lähtökohdat 

Tämä osio avaa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tilannekuvaa ja lähtökohtia muutos-
ohjelman valmisteluun. Yhtymä muodostettiin hyvin nopeasti syksyllä 2016 tavoitellen 
integraatiosta merkittäviä kustannussäästöjä, jotka ovat suurilta osin jääneet vielä 
saavuttamatta. Yhtymän tarvevakioidut kustannukset ovat alhaisella tasolla kansallisessa 
vertailussa, mutta samanaikaisesti kustannukset ja niiden kasvuvauhti ovat korkeat suhteessa 
omistajakuntien taloudelliseen tilanteeseen ja kantokykyyn. Asukkaat ja omistajat ovat 
kuitenkin pääosin tyytyväisiä palveluiden laatuun ja henkilöstö on osaavaa, motivoitunutta ja 
kiinnostunut toiminnan kehittämisestä.  

Yhtymän perustamisesta päätettiin kesällä 2016 ja yhtymä aloitti toimintansa jo tammikuussa 
2017. Yhtymä rakennettiin siis erittäin lyhyessä ajassa, käytännössä toiminta käynnistettiin noin 
neljässä kuukaudessa. Yhtymä perustettiin yhdistämällä vanhasta Päijät-Hämeen sosiaali- ja 
terveysyhtymästä, Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimialasta sekä peruspalvelukeskus 
Oivasta ja peruspalvelukeskus Aavasta yksi integroitu sote-kuntayhtymä.  

Yhtymää perustettaessa luotiin kovat odotukset integraatiolla saavutettaville kustannus-
hyödyille, joita ei kuitenkaan ole vielä saatu toteutettua, vaikka rakenteelliset edellytykset 
integraatiolle ovatkin olemassa. Päinvastoin viime vuosien kustannusten nousu on ollut 
nopeaa: yhtymän toimintakulut vuonna 2017 olivat 697 M€, kun vuoden 2019 toimintakulut 
ovat talousarvioennusteen mukaan 749 M€, mikä tarkoittaa noin 3,6 % nimellistä vuosikasvua. 
Yhtymässä on perustamisesta lähtien haettu vuosittain säästöjä erilaisilla sopeuttamistoimilla. 

Kuitenkin valtakunnalliseen tasoon verrattuna yhtymän kustannukset ovat tälläkin hetkellä 
maltilliset, erityisesti palvelutarpeeseen suhteutettuna. Alueen tarvevakioidut sosiaali- ja 
terveystoiminnan nettokustannukset olivat vuonna 2018 Suomen toiseksi alhaisimmat. Kustan-
nustasoon liittyen on hyvä huomioida myös, että vuonna 2018 sote- ja maakuntauudistuksen 
suunnittelun yhteydessä tehdyn laskelman mukaan Päijät-Hämeen maakunnan tarve-
perusteinen kokonaisrahoitus olisi ollut noin 43 miljoonaa euroa silloista kunta- ja valtion-
rahoituksen kokonaisuutta suurempi.  

Kysyttäessä henkilöstöltä nykyisen toiminnan vahvuuksista ja hyvistä asioista, joista muutosta 
toteutettaessa ja tiukasta taloustilanteesta huolimatta tulisi pitää kiinni, vahvimmin esiin 
nousivat henkilöstön ammattitaito ja sen kehittäminen, asiakaslähtöisyys sekä palvelujen laatu. 
Muutosohjelman nykytila-analyysin yhteydessä todettiin laajalti, että kuntayhtymän henkilöstö 
on kautta linjan osaavaa ja kiinnostunutta palveluiden kehittämisestä. Henkilöstö myös kokee 
yhtymän tuottamien palvelujen olevan laadukkaita ja asiakaslähtöisiä, mikä ilmenee mm. THL:n 
uusimmassa työhyvinvointikyselyssä syksyllä 2019 (kuva 3). 
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”Työntekijät ovat luotettavia ja heillä on korkea työmoraali ammattinimikkeeseen 
katsomatta. Heistä ja laadukkaasta hoidosta tulisi pitää kiinni.” 

THL, Työhyvinvointikysely 2019 

 

Kuva 3: Palvelun laatu. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän henkilöstöselvitys, Syksy 2019, THL. N = 2 110 
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2 Muutosohjelman laatimisen prosessi ja menetelmä 

2.1 Prosessi: projektin elinkaaren hallintamalli (PCM) ja 
sidosryhmäyhteistyö 

Kokonaisuutena muutosohjelman laatimisen prosessi perustuu projektin elinkaaren 
hallintamalliin (PCM). Se on tavoitteellinen, ongelmalähtöinen ja osallistava hankkeen hallinta-
malli, jolla pyritään laadukkaaseen toteutukseen ja pysyvän muutoksen aikaan saamiseen. 
Prosessissa lähdettiin liikkeelle hankevalmistelusta, edettiin ratkaistavien ongelmien 
tunnistamis- ja määrittelyvaiheeseen ja siitä käynnistettävän hankkeen muotoilu- ja 
suunnitteluvaiheeseen, josta edetään hankkeen toteutukseen (kuva 4). Muutosohjelman 
laatimisen prosessissa hyödynnetään menetelmänä loogisen viitekehyksen lähestymistapaa, 
joka kuvataan tarkemmin seuraavassa alakappaleessa. 

 

Kuva 4: Muutosohjelman valmistelun prosessi 

Hankevalmisteluvaiheessa ideoitiin ja käynnistettiin muutosohjelman valmistelu ja määritettiin 
tärkeimmät vastuuhenkilöt. Tunnistamis- ja määrittelyvaiheessa tunnistettiin tarkemmat 
ratkaistavat ongelmat sekä tavoitteet ja keinot LFA-metodologiaa hyödyntäen. Muotoilu- / 
suunnitteluvaiheessa toteutettiin tarkempi keinojen ja toimenpiteiden sisältöjen suunnittelu ja 
projektointi.  

Kolme ensimmäistä vaihetta toteutettiin muutosohjelman valmistelussa. PCM:n mukaisessa 
toteutusvaiheessa muutosohjelma toteutetaan suunnitelman mukaan. Arviointivaiheessa 
muutosohjelman etenemistä ja hankkeen tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan. 
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Muutosohjelman sisältö perustuu rehelliseen ja perusteelliseen nykytila-analyysiin, johon 
osallistui laajasti kuntayhtymän henkilöstöä, esimiehiä, johtoa, päätöksentekijöitä ja 
sidosryhmiä kyselyjen, haastattelujen ja työpajojen kautta, minkä lisäksi toteutettiin kattava 
lähdemateriaalien analyysi (kuva 5). 

 

Kuva 5: Sidosryhmäyhteistyö nykytila-analyysissä 

 

2.2 Menetelmä: loogisen viitekehyksen lähestymistapa (LFA) 

Muutosohjelmassa hyödynnetään loogisen viitekehyksen lähestymistapaa (LFA) hankesyklin 
kaikissa vaiheissa. LFA on neutraali, tavoiteorientoitunut ja osallistava metodologia, jota 
käytetään laajasti hankevalmistelussa. LFA:n hyödyntäminen auttaa hankkeen tarkoituksen 
määrittelyssä ja sen loogisen perustan rakentamisessa. Sillä pyritään varmistamaan laadukas 
hankkeen suunnittelu ja toteuttaminen sekä hyödyllinen ja kattava evaluointiprosessi. 
Lähestymistapa koostuu analyysivaiheesta ja suunnitteluvaiheesta, ja prosessin yhtenä 
keskeisenä lopputuotoksena syntyy loogisen viitekehyksen matriisi, joka antaa yleiskuvan 
projektista ja sen tavoitteista. Alla kuvataan tarkemmin LFA:ta ja sen hyödyntämistä 
muutosohjelman valmistelussa. 

Muutosohjelman valmistelussa toteutettiin LFA:n analyysivaiheen mukaiset ongelma-analyysi 
ja tavoiteanalyysi. Laajasti eri tahoja osallistaen tunnistettiin keskeiset nykytilan ongelmat ja 
niiden syy-seuraussuhteet. Näistä koostettiin muutosohjelman ongelmapuu, joka kuvaa 
tunnistetun ydinongelman ja sen syyt ja seuraukset. Tavoiteanalyysissä ongelmapuu käännet-
tiin tavoitepuuksi. 

Analyysivaiheen pohjalta määritettiin LFA-matriisin pääelementit, sisältäen pitkän aikavälin 
tavoitteen (overall objective), hankkeen tarkoituksen (purpose), tulokset (outputs) ja toimen-
piteet (activities). Matriisiin työstettiin lisäksi indikaattorit, todentamisen välineet ja oletukset 
ja riskit.  
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Pitkän aikavälin tavoite kuvaa päämäärää, jota kohti muutosohjelmalla pyritään ja jonka 
saavuttamista hanke osiltaan edesauttaa. Hankkeen tarkoitus kuvaa konkreettista muutosta, 
joka muutosohjelmalla saadaan aikaan. Tulokset puolestaan ovat muutosohjelman aikaan 
saamia välittömiä vaikutuksia, jotka muutosohjelman toimenpiteiden toteutuksella 
saavutetaan. 

Matriisiin määritettyjä indikaattoreita ja niiden todentamisen välineitä käytetään muutos-
ohjelman toteutuksen arviointiin; niiden avulla arvioidaan onko muutosohjelma saavuttamassa 
määriteltyjä tavoitteita.  

Oletukset ja riskit puolestaan kuvaavat sellaisia tilanteita, päätöksiä ja ulkoisia olosuhteita, jotka 
vaikuttavat muutosohjelman tavoitteiden toteutumiseen, mutta jotka eivät ole suoraan 
yhtymän hallinnassa. 
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3 Muutosohjelman sisältö 

3.1 Nykytilan ongelma-analyysi ja johtopäätökset 

 

Kuva 6: Muutosohjelman nykytila-analyysin ensimmäisen vaiheen ongelmapuu, johon eri lähteistä nousseet havainnot kerättiin. 
Puuhun havaintoja nousi tässä vaiheessa yhteensä 130. 

Nykytilan ongelmat tunnistettiin rehellisessä nykytila-analyysissä, johon osallistui laajasti 
kuntayhtymän henkilöstöä, esimiehiä, johtoa, päätöksentekijöitä ja sidosryhmiä. Nykytila-
analyysiin osallistaminen toteutettiin kyselyillä (henkilöstö, esimiehet, kuntapäättäjät) sekä 
haastatteluilla ja sitä työstettiin johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän työpajoissa. Lisäksi 
nykytilan analysoinnissa hyödynnettiin kattavasti olemassa olevia materiaaleja ja selvityksiä 
(THL arviointiraportit, työhyvinvointikyselyjen tulokset, johdon riskiarviot, kehityshankesalkku 
jne.). Alkuvaiheessa nykytilan havainnot kaikista käytetyistä lähteistä kerättiin ”puuhun” (kuva 
6), jonka jälkeen ongelma-analyysissä muodostettiin LFA-metodologian mukainen ongelmapuu 
(kuva 7). 
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Kuva 7: Yhtymän v. 2020–2024 muutosohjelman ongelmapuu, joka kuvaa mitkä ovat ne ilmentymät/seuraukset, ydinongelma 
ja ydinongelman taustalla olevat syyt, joihin muutosohjelmalla halutaan vaikuttaa 

Kuntayhtymän nykytilan ydinongelmaksi tunnistettiin, että palvelujen kustannustehokkuus ja 
vaikuttavuus eivät ole riittävällä tasolla suhteessa kuntien maksukykyyn. Tällä ydinongelmalla 
on viisi merkittävää asukkaisiin, kuntayhtymän henkilöstöön ja omistajakuntin vaikuttavaa 
seurausta: 

i. Kustannusten kasvuvauhti on kestämätön 
ii. Yhtymärakenteen mahdollistamia integraatiohyötyjä ei ole saavutettu 
iii. Väestön sosiaalinen ja terveydellinen pahoinvointi 
iv. Luottamuspula kuntien ja yhtymän sekä myös eri kuntien välillä 
v. Kuntayhtymän negatiivinen ja jäykkä imago 

Ydinongelman taustalla ovat aiemmin kuvatut toimintaympäristön haasteet liittyen väestön 
korkeaan palvelutarpeeseen ja huonoon sosioekonomiseen tilanteeseen sekä omistajakuntien 
heikkoon taloudelliseen kantokykyyn. Lisäksi yhtymää perustettaessa asetettiin tiukat 
kustannussäästötavoitteet integraatiolle, mitkä eivät kuitenkaan ole realisoituneet ja kuntien 
budjetoidut maksuosuudet ovat toistuvasti olleet yli budjetoidun.  
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Ydinongelman taustasyyt on ryhmitelty neljään kokonaisuuteen, joista kaksi liittyy suoraan 
kuntayhtymän kustannustehokkuuteen & vaikuttavuuteen, ja kaksi johtamiseen & yhteis-
työhön, jotka ovat edellytyksiä kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiselle: 

1. Johtamisen systematiikan ja yhteisen suunnan haasteet 
2. Kunnat-yhtymä yhteistyön ja omistajaohjauksen haasteet 
3. Palveluohjauksen, -mallin ja -rakenteen haasteet 
4. Palvelujen tehokkuuden haasteet 

Tunnistettuihin ongelmiin tarttuminen edellyttää merkittäviä muutoksia kuntayhtymän 
toiminnassa ja niihin vaikuttaa merkittävästi myös aiemmin kuvattu kuntayhtymän haastava 
toimintaympäristö. Alla on kuvattu tarkemmin kunkin neljän kokonaisuuden alla olevat syyt. 

Ensimmäisen kokonaisuuden, johtamisen systematiikan ja yhteisen suunnan haasteet, 
keskeinen havainto on, että kuntayhtymän johtaminen ei tue riittävästi toimeenpanokykyä ja 
henkilöstökokemusta. Tämä ilmenee laajasti haasteina toteuttaa kustannusten kasvun 
hillitsemisen vaatimia toimenpiteitä, omistajakuntien heikentyneenä luottamuksena 
kuntayhtymän toimintaan ja toimeenpanokykyyn sekä vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen ja 
kuntayhtymän imagoon.  

Toisessa kokonaisuudessa, Kunnat-yhtymä yhteistyön ja omistajaohjauksen haasteet, 
havainnot liittyvät kunnat-yhtymä yhteistyön heikkoon toimivuuteen. Se ilmenee erityisesti 
luottamuspulana kuntien ja kuntayhtymän välillä ja vaikuttaa heikentävästi myös 
kuntayhtymän imagoon.  

Kolmannen kokonaisuuden, Palveluohjauksen, -mallin ja -rakenteen haasteet, ongelmakohdat 
liittyvät raskaisiin ja korjaaviin palveluihin painottuvaan palvelurakenteeseen sekä integraation 
ja digitaalisten palveluiden hyödyntämättömiin mahdollisuuksiin. Ongelmat tässä kokonaisuu-
dessa ilmenevät korkeana kustannusten kasvuvauhtina ja haasteina tavoiteltujen rakenteel-
lisen integraation hyötyjen realisoimisessa sekä vaikuttavat väestön sosiaaliseen ja 
terveydelliseen hyvinvointiin.  

Neljännessä kokonaisuudessa, palvelujen tehokkuuden haasteet, nousee esiin, että toiminnan 
kustannustehokkuudessa on parannettavaa erityisesti resurssien optimaalisen käytön sekä 
tukipalveluiden ja hankintojen tehostamisen kautta. Tämä ilmenee erityisesti korkeana 
kustannusten tasona ja kasvuvauhtina.  

Ongelma-analyysin ja ongelmapuun pohjalta muodostettiin muutosohjelman tavoitteet. 

Työstössä jokainen ongelmapuun neljästä syykokonaisuudesta käännettiin LFA-metodologian 

mukaisesti tavoitteelliseksi kehityskärjeksi. 
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3.2 Muutosohjelman kehityskärjet 

 
Kuva 8: Yhtymän v. 2020–2024 muutosohjelman tavoitepuu, joka kuvaa mitä muutosohjelmalla saadaan aikaa ja muodostuu 
pitkän aikavälin tavoitteesta, muutosohjelman tarkoituksesta, kehityskärjistä ja niiden tuloksista. 

Muutosohjelma on yhtymän kokonaisvaltainen, tavoitteellinen ja perusteelliseen nykytila-
analyysiin perustuva kehitysohjelma. Sen pitkän aikavälin päätavoitteena on osaltaan luoda 
tulevaisuus, jossa elinvoimaisessa Päijät-Hämeessä on vahva maakunnallinen identiteetti, joka 
osaltaan turvaa hyvinvointia. Tämä tavoite sisältää yhtymän toiminnan ja yhteistyön näkö-
kulmasta viisi seurausvaikutusta: 

i. Kustannusten kasvuvauhti taittunut ja kuntien kantokyvyn mukainen 
ii. Integraatio toiminnassa ja vahvistunut 
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iii. Vähentynyt sosiaalinen ja terveydellinen pahoinvointi 
iv. Kuntien ja yhtymän luottamuksellinen yhteistyö 
v. Kuntayhtymällä vahva positiivinen imago 

Muutosohjelman tarkoitus seuraavan viiden vuoden aikana (v. 2020–2024) on rakentaa Päijät-
Hämeeseen asukkaiden palvelutarpeeseen vastaava, kustannustehokas, vaikuttava palvelu-
tuotanto, joka on kuntien maksukyvyn mukainen. Indikaattorit muutosohjelman tarkoituksen 
saavuttamiselle ja lähteet todentamiselle on esitetty kuvassa 9. 

 

Kuva 9: Muutosohjelman tarkoitus, indikaattorit, todentamisen lähteet ja kehityskärjet. 

Toiminnallisesti muutosohjelman tarkoituksen saavuttaminen rakentuu neljän kehityskärjen 
varaan, joita kutakin läpileikkaavat toimintana asiakaskokemus ja palvelujen laatu. Kehitys-
kärkien toimeenpanoa johdetaan osana yhtymän johtamisjärjestelmää – erillistä hanke-
organisaatiota ei perusteta. Kehityskärjet ovat kehityskokonaisuuksia, joiden onnistunut 
toteuttaminen tuottaa seuraavat tulokset: 

1. Toimeenpanokykyä ja erinomaista henkilöstökokemusta tukeva johtaminen  

2. Toimiva kunnat-yhtymä yhteistyö 

3. Tasapainoinen ja kustannustehokas palvelurakenne 

4. Kustannustehokas palvelutuotanto 

Muutosohjelman tarkoitus: 
Asukkaiden palvelutarpeeseen vastaava, kustannustehokas, vaikuttava 

palvelutuotanto, joka on kuntien maksukyvyn mukainen 

Muutosohjelman kehityskärjet 

1. Toimeenpanokykyä ja erinomaista henkilöstökokemusta tukeva johtaminen 
2. Toimiva kunnat-yhtymä yhteistyö 
3. Tasapainoinen ja kustannustehokas palvelurakenne 
4. Kustannustehokas palvelutuotanto 

Todentaminen 

Yhtymän tilinpäätökset 

THL arviointitieto ja tietotuotanto 

 

 

Indikaattorit 

Kustannuskasvun taittaminen (tavoite 
~1,3 % reaalivuosikasvu v. 2024) 

Myönteinen asiakaskokemus terveys-
palveluissa ja sosiaalipalveluissa (%) 

Sairastauuusindeksi, ikävakioitu 
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Kuva 10: Kehityskärjen 1 tavoite, indikaattorit, todentaminen ja tulokset. 

Muutosohjelman ensimmäisen kehityskärjen tavoitteena on toimeenpanokykyä ja erinomaista 
henkilöstökokemusta tukeva johtaminen, joka koostuu neljästä päätuloksesta (kuva 10) alla ja 
liitteissä tarkemmin kuvatun mukaisesti. Tulokset määrittävät kehityskärjen laajuuden ja 
kohdistavat muutosohjelman toimenpiteet johtamisjärjestelmään (tulos 1.1), tietojohtamiseen 
(tulos 1.2), henkilöstökokemukseen (tulos 1.3) ja tilajohtamiseen (tulos 1.4). Johtamiseen 
liittyviä tuloksia yhdistää erityisesti tarve systematisoida toimintatapoja, minkä lisäksi ihmisten 
johtamisessa onnistuminen ja henkilöstön tunnistaminen aitona voimavarana korostuvat. 

1.1 Systemaattinen toiminnan, kehittämisen ja talouden johtamisjärjestelmä 

Johtamisjärjestelmän uudistaminen toteutetaan toiminnan, kehittämisen ja talouden 
näkökulmasta määritetyillä toimenpidekokonaisuuksilla. Kokonaisuus käynnistetään kirkas-
tamalla yhtymän yhteiset periaatteet, jossa yksi tarkasteltava erityispainopiste on ihmisten 
johtaminen. Tämän rinnalla kuvataan uusi johtamisjärjestelmä, selkeytetään sen avulla 
johtamisrakenteet, toiminnan ja talouden roolit & vastuut sekä tavoitteellistetaan 
keskeisimmät johtamisen työskentelymallit, kuten johtoryhmätyöskentely. Kehittämistoiminta 
sisällytetään osaksi linjaorganisaatioiden toimintaa ja strategista talouden johtamista 
vahvistetaan roolien ja vastuiden kirkastamisen lisäksi rakentamalla aito budjetointiprosessi. 
Yksi keskeinen johtamisjärjestelmän uudistamisen teema on kytkeä muutosohjelman eri osa-

Kehityskärki 1  
Toimeenpanokykyä ja erinomaista henkilöstökokemusta tukeva johtaminen 

Tulokset 

1.1 Systemaattinen toiminnan, kehittämisen ja talouden johtamisjärjestelmä 

1.2 Vahva ja osaksi johtamisjärjestelmää sidottu tietojohtaminen 

1.3 Erinomainen henkilöstökokemus 

1.4 Systemaattisesti johdetut ja toiminnan tarpeisiin vastaavat tilat 

Todentaminen 

Muutosohjelman seurantadokumentit 

Henkilöstötyytyväisyyskyselyt 

Ulkoinen auditointi 

 

 

 

Indikaattorit 

Muutosohjelman muutos 
toimeenpantu onnistuneesti muun 
toiminnan rinnalla (K/E) 

Henkilöstötyytyväisyys  
(tavoite nostaa arvoon 8) 

Selkeä johtamisjärjestelmä käytössä 
(K/E) 
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alueilla toteutettavat, useat johtamiseen liittyvät uudistukset systemaattisesti osaksi 
johtamisjärjestelmään. 

1.2 Vahva ja osaksi johtamisjärjestelmää sidottu tietojohtaminen 

Tietojohtamisen kokonaisuus sisältää sekä tiedolla johtamisen että tiedon johtamisen. Tiedolla 
johtamisessa tarkoitetaan laajasti tiedon hyödyntämistä päätöksenteon tukena johtamisen eri 
tasoilla (myös päivittäisjohtamisessa). Tiedon johtamisella tarkoitetaan laajasti datan 
keräämiseen, varastointiin ja käsittelyyn liittyviä teknologioita, osaamista ja toimintatapoja.  

”Kaikilla esimiehillä tulee olla käytössään ”tietotarjotin”, joka tukee päivittäisjohtamista 
ja tuo näkymän oleellisimpiin arjen työssä tarvittaviin mittareihin.” 

Yhtymän johdon haastattelut muutosohjelmasta 

Tietojohtamisen vahvistaminen käynnistetään tavoiteasetannalla ja tiekartan laatimisella, jotka 
perustuvat olemassa olevaan hyvään ymmärrykseen kokonaisuuden nykytilasta. Una-hanke ja 
sen vaikutukset huomioidaan osana tiekarttaa; pohjaoletus kuitenkin on, että vaikka Una-hanke 
etenee, sen kautta ei saada käyttöön uutta potilastietojärjestelmää ennen v. 2025 ja 
nykyratkaisun käyttö jatkuu, kunnes Una-ratkaisu on tarjolla. 

Yksinkertaistaen tietojohtamisen uudistaminen toteutetaan kolmessa osassa, jotka tapahtuvat 
ajallisesti rinnakkain. Ensin tiedolla johtamisen toimintamallin käytössä määritetään minimi-
tietosisällöt ja aloitetaan niiden käyttö – eli aletaan hyödyntämään käytettävissä olevaa tietoa 
ja asteittain laajennetaan tietopohjaa. Tietojohtamisen käytänteiden ja tarpeiden hahmottu-
essa määritetään ja rakennetaan tarvittava tiedon johtamisen teknologinen kokonaisuus. 
Kolmantena kriittisenä vaiheena on tiedolla johtamisen toimintamallin jatkuvan parantamisen 
keinoin tapahtuva käyttöönotto ja siihen kytkeytyvien toimintatapojen ja ajattelutapojen 
muutoksen johtaminen. Tietojohtamisen kokonaisuus kytketään osaksi johtamisjärjestelmää, 
ja siinä huomioidaan yhtenä erityisalueena sisäisen laskennan vahvistaminen. 

1.3 Erinomainen henkilöstökokemus 

Henkilöstökokemuksella tarkoitetaan laajasti yhtymän henkilöstön kokemusta työstään – 
kokemus muodostuu tekijöistä kuten työmotivaatiota, osaamisen hyödyntämisen ja kehittä-
misen mahdollisuuksista, työhyvinvoinnista, arvostuksesta ja työilmapiiristä, esimiestuen tasos-
ta ja mahdollisuutta vaikuttaa työyhteisön toimintatapoja. Henkilöstökokemuksen kehittä-
miseen luodaan jatkuva toimintamalli, joka perustuu kokemuksen säännölliseen seurantaan ja 
yhteiseen kehittämiseen. Ensivaiheen toimenpiteinä tunnistetaan ja puretaan ilmeisimmät 
henkilöstötyytymättömyyttä aiheuttavat epäkohdat, joista esimiespalvelujen ja esimiestyön 
vahvistaminen on yksi keskeinen osa-alue. Henkilöstökokemuksen kehittämisen kautta saadut 
opit johtamisesta kytketään osaksi johtamisjärjestelmää, jonka yksi painopiste on ihmisten 
johtamisessa onnistuminen. 

”Olen kiitollinen, kun esimieheni on huolehtinut työhyvinvoinnista ja työssä 
jaksamisesta. Rikkinäinen koneisto ei ole tehokas eikä tuota.” 

THL, Työhyvinvointikysely 2019 



 

 

20 

1.4 Systemaattisesti johdetut ja toiminnan tarpeisiin vastaavat tilat 

Tilajohtaminen systematisoidaan selkeyttämällä vastuunjako, roolitus ja tehtävät, ja laatimalla 
toimitilastrategia. Toimitilastrategiassa määritetään malli ja toimenpiteet, joiden avulla käytös-
sä olevat tilat sopeutetaan toiminnan tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Tulevaisuuden tilatehok-
kuuden varmistamisessa on kaksi keskeistä osa-aluetta: i) keskussairaalan uudisrakennuksen 
(RV7) ja muiden merkittävien investointien arvioitujen kustannusten ja tuottavuushyötyjen 
realisoiminen sekä ii) tulevaisuuden palvelutarjonnan kanavasegmentoinnin strateginen 
kokonaisuus, eli fyysisten palvelujen, etä-/digipalvelujen ja liikkuvien palvelujen muodostaman 
kokonaisuuden suunnittelu ja toteutus. 

”Tilakokonaisuus on otettava haltuun.” 
Yhtymän johdon haastattelut muutosohjelmasta 
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Kuva 11: Kehityskärjen 2 tavoite, indikaattorit, todentaminen ja tulokset. 

Muutosohjelman toisen kehityskärjen tavoitteena on toimiva kunnat-yhtymä yhteistyö, joka 
koostuu neljästä päätuloksesta (kuva 11) alla ja liitteissä tarkemmin kuvatun mukaisesti. 
Tulokset määrittävät kehityskärjen laajuuden ja kohdistavat muutosohjelman toimenpiteet 
yhdyspintoihin ja Päijät-Hämeen sote-kokonaisuuteen (tulos 2.1), talouden ja toiminnan rapor-
tointiin (tulos 2.2), toimitiloja, tukipalveluja ja tukipalveluyhtiöitä koskeviin periaatteisiin (tulos 
2.3) ja hallinnointimalliin (tulos 2.4). Kehityskärjen tuloksia yhdistää niiden kohdistuminen 
yhtymän ja jäsenkuntien eri yhteistyörajapintojen ja -toimintamallien yhteiseen uudistamiseen, 
jolla luodaan rakenteita myös muutosohjelman pidemmän aikavälin tavoitteiden saavuttami-
selle, kuten sosiaalisen ja terveydellisen pahoinvoinnin vähentämiselle hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisessä yhdessä onnistumalla.  

Kehityskärki 2 
Toimiva kunnat-yhtymä yhteistyö 

Tulokset 

2.1 Yhdyspintojen vastuut ja toiminta määritetty ja sovittu yhdessä osana Päijät-
Hämeen sote-kokonaisuutta 

2.2 Talouden ja toiminnan raportointi kunnille on selkeää ja luotettavaa 

2.3 Toimitiloja, tukipalveluja ja tukipalveluyhtiöitä koskevat periaatteet sovittu 
kuntien kanssa  

2.4 Poliittisen, operatiivisen ja virkamiesjohdon roolitus on selkeä ja sovittu 

Todentaminen 

Sidosryhmien kuulemiset ja kyselyt; 

Muutosohjelman seurantadokumentit 

THL tietotuotanto 

Indikaattorit 

Yhteinen suunta ja yhteistyö-
käytännöt sovittu ja jalkautettu 
kuntien kanssa (laadullinen arvio); 

Alueen poliittisten päättäjien 
näkemys yhteistyön sujuvuudesta ja 
raportoinnin selkeydestä ja 
luotettavuudesta 

Elämänlaatunsa keskimäärin 
hyväksi tuntevien osuus 20-64v. (%) 

Kokee terveydentilansa 
keskinkertaiseksi tai huonoksi 8. ja 
9. luokan oppilaista (%) 
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2.1 Yhdyspintojen vastuut ja toiminta määritetty ja sovittu yhdessä osana Päijät-
Hämeen sote-kokonaisuutta 

Yhdyspinnoilla tarkoitetaan maakunnan asukkaiden palveluprosessien kohtia, joissa vastuu 
asiakkuudesta ja toiminnasta vaihtuu toimijalta toiselle. Keskeisimmät yhdyspintatoimijat ovat 
Päijät-Hämeen kunnat (päävastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, vahva rooli 
työllisyydessä mm. TE-toimistojen kautta) ja yhtymä (päävastuu sote-palveluista). Päätoimen-
piteinä yhdyspintatarkastelussa on organisoitua eri sidosryhmien kanssa, kuvata tärkeimpien 
yhdyspintojen toiminta, roolit ja vastuut, sopia vastinparit ja jalkauttaa toiminta. HYTE-
yhteistoimista sopiminen formalisoidaan palvelusopimuksessa, joka yhteensovitetaan järjestä-
missuunnitelman kanssa, joka myös päivitetään yhdyspintojen näkökulmasta. 

”Kunnissa on tehty paljon hyvää ja arvokasta HYTE-työtä, esim. kouluissa tehtävä työ, 
kerhot, liikkuminen, harrastukset, ikäihmisten harrastepiirit ja erilaiset yhdistykset.” 

Yhtymän johdon haastattelut muutosohjelmasta 

2.2 Talouden ja toiminnan raportointi kunnille on selkeää ja luotettavaa 

Päätoimenpide ja -tavoite on korjata tekijät, jotka rapauttavat yhtymän talouden ja toiminnan 
jäsenkuntaraportoinnin tarkkuutta ja ennakoivuutta. Osana kokonaisuutta automatisoidaan 
jäsenkuntaraportoinnissa kohtuuttomasti manuaalista työtä aiheuttavat työvaiheet, vähen-
netään erillistyötä ja selkeytetään kuntien maksuosuuksien muodostamisen periaatteet ja 
käytännöt, ja käydään nämä kuntien kanssa läpi. Lisäksi Synkronoidaan kuntien kanssa 
talousarvio- ja raportointiprosessi sekä palvelusopimusneuvottelut tukemaan talouden ja 
toiminnan rinnakkaista ja selkeää käsittelyä.  

2.3 Toimitiloja, tukipalveluja ja tukipalveluyhtiöitä koskevat periaatteet sovittu kuntien 
kanssa 

Osana tilajohtamisen systematisointia (kehityskärki 1, tulos 4) ja laadittavaa toimitilastrategia 
sovitaan kuntien kanssa yhteisistä tilaperiaatteista, jotka ohjaavat kuntien omistamien tilojen 
hallintaa ja käyttöä yhtymän toimintaa varten. Tähän liittyen osallistutaan aktiivisesti Lahden 
kaupungin koordinoimaan, maakunnalliseen vuokranmuodostusperiaatetyöhön. Tilojen ohella 
kuntaomistajien kanssa sovitaan myös tukipalveluihin ja tukipalveluyhtiöihin kohdistuvista 
säästö- ja tehostamistoimenpiteistä, joiden arviointi, suunnittelu ja sovittu realisointi 
toteutetaan kehityskärki neljä, tuloskokonaisuus 2 yhteydessä. 

2.4 Poliittisen, operatiivisen ja virkamiesjohdon roolitus on selkeä ja sovittu 

Yhtymän johtamiseen ja ohjaamisen liittyvät roolitus selkeytetään poliittisen, operatiivisen ja 
virkamiesjohdon näkökulmista. Työ synkronoidaan omistajastrategian laatimisen kanssa, jonka 
kautta myös kirkastetaan yhtymän hallinnointimalli ja hyvän hallintotavan (”corporate 
governance”) -periaatteet. Kokonaisuutta tukevat toimenpiteet sisältävät myös käytössä 
olevien vaikutusfoorumien, järjestämisvastuun sisällön ja yhtymän päätöksentekomallin 
avaamisen ja kuntien kanssa yhteisen, avoimen läpikäynnin. 
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Kuva 12: Kehityskärjen 3 tavoite, indikaattorit, todentaminen ja tulokset. 

Muutosohjelman kolmannen kehityskärjen tavoitteena on tasapainoinen ja kustannustehokas 
palvelurakenne, joka koostuu neljästä päätuloksesta (kuva 12) alla ja liitteissä tarkemmin 
kuvatun mukaisesti. Tulokset määrittävät kehityskärjen laajuuden ja kohdistavat muutos-
ohjelman toimenpiteet palvelurakenteeseen (tulos 3.1), asiakkaiden palveluihin ohjautumiseen 
(tulos 3.2), monipalveluasiakkaisiin (tulos 3.3) ja digitaalisia kanavia hyödyntävään sote-
keskusmalliin (tulos 3.4). Kokonaisuutena kehityskärjen ydin on onnistua parhaalla mahdol-
lisella tavalla perustason kevyissä ja ennaltaehkäisevissä palveluissa ja niihin ohjautumisessa & 
ohjaamisessa, tasapainottaa vastavuoroisesti palvelurakenne ja ottaa useita eri palveluja 
tarvitsevat raskaat monipalveluasiakkaat optimaalisesti haltuun systeemisellä eri tahojen 
yhteistyöllä. 

Kehityskärki 3 
Tasapainoinen ja kustannustehokas palvelurakenne 

Tulokset 

3.1 Palvelurakennetta kevennetty ja kevyitä & ennaltaehkäiseviä palveluja vahvistettu 

3.2 Asiakkaiden omaehtoisiin ratkaisuihin, kevyisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin 
ohjautumista vahvistettu 

3.3 Monipalveluasiakkaiden palvelukokonaisuudet ovat systeemisiä ja optimoituja 

3.4 Laaja-alainen vahvasti digitaalisia kanavia hyödyntävä sote-keskusmalli 
toiminnassa 

Todentaminen 

Toimi- ja tulosalueiden toiminnallinen 
raportointi 

THL arviointitieto 

 

 

 

 

Indikaattorit 

Tarvevakioitu sosiaali- ja terveyden-
huollon kustannusindeksi 

Asiakasryhmäkohtaiset 
kustannukset / asiakasmäärät 

Raskaiden palveluiden osuus kustan-
nuksista (kansallinen benchmark) 

Myönteinen asiakaskokemus 
terveyspalveluissa ja sosiaali-
palveluissa (%) 
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3.1 Palvelurakennetta kevennetty ja kevyitä & ennaltaehkäiseviä palveluja vahvistettu 

Toteutetaan palvelurakenteen keventämien ja kevyitä & ennaltaehkäisevien palvelujen 
vahvistaminen kussakin palvelukokonaisuudessa relevantilla ja nykytilahuomioiden 
tarkoituksenmukaisella tavalla.  

”Strategiset toimenpiteet: painopisteen siirtäminen perusterveydenhuoltoon,  
sosiaalihuollon avopalveluihin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin.” 

Kysely muutosohjelmasta kuntapäättäjille 2019 

a) Lape-palveluissa madalletaan kynnystä palveluihin pääsyssä ja vahvistetaan pitkäjänteisesti 
kevyitä palveluja, minkä rinnalla kevennetään vaiheittain resursointia korjaavista palveluista 
niiden tarpeen vähentyessä. b) Ikääntyneiden palveluissa tunnistetaan välimuotoiseen 
asumiseen soveltuvat asiakkaat, toteutetaan vaiheittain tarvittava välimuotoisen asumisen 
kapasiteetti ja ohjataan systemaattisesti soveltuvat asiakkaat palveluun. c) Arvioidaan 
mahdollinen sairaansijojen ja kuntoutuksen ylikapasiteetti, panostetaan kotiutukseen, 
avomuotoiseen kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin, ja vähennetään vastaavasti 
vaiheittain ja systemaattisesti etenkin kalliimpien sairaansijojen käyttöä. d) Miepä-palveluissa 
parannetaan ennaltaehkäisevien palveluiden, varhaisen tuen, kuntouttavien palveluiden ja 
kotikuntoutumisen saatavuutta ja kevennetään asumispalveluita. e) Akuuttipalveluiden 
kysyntää ohjataan perusmuotoisiin avopalveluihin ja kevyempiin kanaviin ohjeistuksella, 
digitaalisilla palveluilla, saatavuutta parantamalla.  

3.2 Asiakkaiden omaehtoisiin ratkaisuihin, kevyisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin 
ohjautumista vahvistettu 

Kokonaisuudessa vahvistetaan, laajennetaan ja systematisoidaan kokonaisvaltaisesti etulinjan 
toimintamallia ja palvelukanavia. Pääkehityskohteet voidaan jakaa karkeasti kolmeen teemaan: 
i) vahvistaa eri kontaktikanavissa asiakkaiden itsenäistä ohjautumista ja koordinoitua 
ohjaamista omaehtoisiin ratkaisuihin, kevyisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin, ii) 
systematisoida asiakkaiden siirtymät, etulinjan yhteinen toimintamalli ja palveluprosessien 
käynnistäminen ensikontaktissa sekä iii) laajentaa asiakkaiden neuvonta, asiakasohjaus ja 
managerointi ja yhteistyö kattamaan myös koko terveydenhuolto sekä etulinjan että 
manageroitavien asiakkaiden kohdalla hoitosuunnitelmat huomioiden. Kokonaisuutta 
vahvistetaan luomalla edellytykset asiakkaan mahdollisuuksille asioidensa edistämiseen ja itse-
palveluun mm. digipalveluilla ja muilla valituilla itseohjautuvilla palveluilla ja itsepalveluilla; 
myös terveydenhuollossa ja etenkin erikoissairaanhoidossa. 

3.3 Monipalveluasiakkaiden palvelukokonaisuudet ovat systeemisiä ja optimoituja 

Laajennetaan keskitetty asiakasohjaustoiminta kattamaan kaikki keskeisimmät monipalvelu-
asiakasryhmät ja luodaan edellytykset asiakasohjauksen onnistumiselle monipalvelu-
asiakkaiden ennaltaehkäisyssä ja manageroinnissa. Ennaltaehkäisyssä onnistumiseksi tunniste-
taan asiakasryhmät, jotka hyötyvät erillisestä hoidon suunnittelussa (manageroinnista) ja 
rakennetaan työkalut yksilötasolla riskiasiakkuuksien ennakoivaan tunnistamiseen, 
selkeytetään interventiovalikoima, relevanttien asiantuntijoiden verkosto ja käytänteet 
vaikuttavien interventioiden kohdentamiseen. Erillisessä hoidon suunnittelussa onnistumiseksi 
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rakennetaan asiakasohjauksen tarkoitukseen tarvitsemat työkalut ja työkäytännöt 
systeemiseen yhteistyöhön eri tuottajatahojen välillä ja kanssa, sekä selkeytetään relevantit 
palvelupolut, etenkin niiden päättyminen. Kokonaisuutena tavoitteellistetaan asiakas-
ohjauksen monipalveluasiakkaiden hallinta. 

”Palveluketjujen sujuvuuteen, perus- ja erikoistason työnjakoon ja 
yhteistyöhön tulee edelleen panostaa vahvasti.” 

Kysely muutosohjelmasta kuntapäättäjille 2019 

3.4 Laaja-alainen, digitaalisia kanavia hyödyntävä sote-keskusmalli toiminnassa 

Määritetään, rakennetaan ja otetaan käyttöön laaja-alainen sote-keskusmalli palvelu-
kanavineen (fyysiset, liikkuvat, puh., digi) ja toimintamalleineen osana maakunnallista palvelu-
järjestelmää. Mallin fokus on terveydenhuollon tiimissä, mutta se fasilitoi ammattilaisten välistä 
yhteistyötä, tarjoaa järkevät rajapinnat muihin avopalveluihin (etenkin perhekeskuksiin) ja 
tunnistaa monipalveluasiakkaat, jotka tarvitsevat erillistä hoidon suunnittelussa (manageroin-
nista) ja erilaista lähestymistapaa kuin päiväkävijät.  

Sote-keskusmalliin perustuvaan palveluverkkoon ja laajennettuun digikanavien 
hyödyntämiseen siirrytään vaiheittain – olennaista on, että palvelupolkujen täytyy voida 
käynnistyä ja jatkua läpi eri palvelukanavien. Käyttöönoton vaiheistuksessa huomioidaan mallin 
edellyttämien teknisten & toiminnallisten edellytyksien, muutoksien ja tarjottavan palvelu-
tarjoaman rakentamisen. Erityistä huomiota kiinnitetään digipalveluiden käytön laajenta-
miseen ja toiminnan muutoksen johtamiseen, minkä toimeenpanossa harkitaan hyödynnet-
täväksi toimeenpanevaa digitalisaatiomuutostiimiä. 



 

 

26 

 

Kuva 13: Kehityskärjen 3 tavoite, indikaattorit, todentaminen ja tulokset. 

Muutosohjelman neljännen kehityskärjen tavoitteena on kustannustehokas palvelutuotanto, 
joka koostuu kolmesta päätuloksesta (kuva 13) alla ja liitteissä tarkemmin kuvatun mukaisesti. 
Tulokset määrittävät kehityskärjen laajuuden ja kohdistavat muutosohjelman toimenpiteet 
tuotannonohjaukseen ja henkilöstöresurssien optimointiin (tulos 4.1), tukipalvelujen 
kilpailukykyyn (tulos 4.2) ja kustannustehokkaisiin asiakaspalveluhankintoihin (tulos 4.3). 
Kokonaisuutena kehityskärjessä kasvatetaan palvelutuotannon tuottavuutta niin oman tuotan-
non teknistä tuottavuutta parantamalla kuin asiakas- ja tukipalvelujen hankintoja kehittämällä. 

4.1 Systematisoitu tuotannonohjaus ja toimintalähtöisesti optimoitu henkilöstö-
resurssien käyttö 

Päätavoitteena on parantaa oman palvelutuotannon tuottavuutta käynnistämällä toimi-
alueittain systemaattinen tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus (vuosi-kk-vko-pvä-vuoro -tasoille). 
Tämä kokonaisuus sisältää henkilöstösuunnittelun- ja resurssien käytön toiminnallisen 
optimoinnin, jossa peilataan parhaisiin käytäntöihin perustuvaan kustannustehokkuuden 
optimiin. Uudistus on merkittävä, ja edellyttää sekä järjestelmäinvestointeja, jotka arvioidaan 
osana kokonaisuutta, että muutoksia vakiintuneissa toimintamalleissa, joiden muutosta on 
johdettava ja sitä varten luotava mittaamisen ja seurannan toimintamallit. 

Kehityskärki 4 
Kustannustehokas palvelutuotanto 

Tulokset 

4.1 Systematisoitu tuotannonohjauss ja toimintalähtöisesti optimoitu 
henkilöstöresurssien käyttö 

4.2 Kilpailukykyiset tukipalvelut ja muut epäsuorat hankinnat 

4.3 Strategisesti suunnatut ja kustannustehokkaat asiakaspalvelujen hankinnat 

Todentaminen 

Toimi- ja tulosalueiden toiminnallinen 
raportointi 

THL arviointitieto 

 

 

Indikaattorit 

Tarvevakioitu sosiaali- ja 
terveydenhuollon kustannusindeksi 

Somaattisen erikoissairaanhoidon 
tuottavuus (indeksi) 

Palvelukohtaiset yksikkö-
kustannukset 
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4.2 Kilpailukykyiset tukipalvelut ja muut epäsuorat hankinnat 

Osa-alueen kolme keskeistä osakokonaisuutta ovat tukipalvelujen kustannustehokkuuden 
kehittäminen, muiden epäsuorien hankintojen kustannustehokkuuden kehittäminen ja näiden 
toimien jatkuvuuden edellyttämä sisäinen toiminnan ja tietopohjan kehitystyö. Tukipalvelujen 
osalta toimenpiteet perustuvat laadittavaan kokonaisarvioon nykyisestä tuotannosta ja hankin-
noista, jossa otetaan kantaa, mitkä nykyisin itse tuotetut tukipalvelut siirretään markkinoilta 
hankittaviksi, mitkä tällä hetkellä hankittavat kotiutetaan ja mitkä tehostetaan kilpailukykyisiksi. 
Muiden epäsuorien hankintojen osalta toteutetaan analyysi, jossa keskitytään arvioimaan epä-
suorien hankintojen säästöajurit ja säästöpotentiaali. Näiden kokonaisuuksien toteuttaminen 
ja rakentaminen jatkuvaksi toimintamalliksi edellyttää, että arvioiden laadinnassa on käytettä-
vissä tarvittavat tuotteistus- ja kustannusrakennemääritykset ja että koko hankinta- ja tuottaja-
ohjauksen osaamisen kehittäminen systematisoidaan ja vastuut organisoidaan selkeästi.  

4.3 Strategisesti suunnatut ja kustannustehokkaat asiakaspalvelujen hankinnat 

Asiakaspalvelujen hankintojen kehittäminen käynnistetään koordinoimalla asiakaspalvelu-
hankintojen sisäinen roolitus ja laatimalla faktapohjainen make-or-buy strategia. Make-or-buy 
strategian tarkoitus on määrittää faktapohjaan perustuen strategiset suuntaviivat ja 
painopisteet oman tuotannon ja yo-sairaalaostojen sekä muiden ostopalvelujen tulevaisuuden 
roolitukselle – eli mitä palveluja tuotetaan itse, mitkä hankintaan markkinoilta. Hankintojen 
koordinoinnissa määritetään erityisesti keskitetyn hankinnan ja palvelutuotannon 
linjaorganisaation roolit & vastuut sekä hankinta- ja tuottajaohjauksen perustoimintamallit. 

”Hankinnoissa tulisi olla innovatiivinen, kuulla aidosti markkinoita ja mahdollistaa markkinoiden 
tarjoamien uudenlaisten ratkaisujen toteutuminen.” 

Yhtymän johdon haastattelut muutosohjelmasta 

Make-or-buy analyysiä seuraa kolme keskeistä hankintojen kehittämiskokonaisuutta: i) 
käynnistetään markkinavuoropuhelu ja markkinaoperaatiot palveluissa, joissa strateginen 
tavoite on muuttaa tuotannon roolitusta, ii) läpivalaistaan ja realisoidaan kustannussäästöt 
ostopalveluissa, joissa tuotannon strateginen roolitus ei muutu ja iii) vahvistetaan palvelun-
tuottajien ohjausta palveluissa, joissa tavoite on muuttaa tuottajien toiminnallista suoriutu-
mista. Näiden strategisten toimenpidekokonaisuuksien perusteella rakennetaan keskitetyn 
hankintatoimen kanssa koordinoitu make-or-buy -prosessi ja vahvan tuottajaohjauksen 
prosessi. Näin luodaan malli näiden toimien jatkuvaan kehittämiseen. 

3.3 Muutosohjelman kustannushyötyarvio 

Muutosohjelman tarkoituksena on rakentaa asukkaiden palvelutarpeeseen vastaava, kustan-
nustehokas, vaikuttava palvelutuotanto, joka on kuntien maksukyvyn mukainen. Muutosoh-
jelman kustannushyötyarviossa arvioidaan karkealla tasolla muutosohjelman taloudellinen 
hyötypotentiaali ja toisaalta hankkeen toteutuksen edellyttämät kustannukset. Kustannus- 
hyötyarviossa tarkastellaan toimenpiteiden tuottamia kustannushyötyjä (brutto & netto) sekä 
muutosohjelman toteutuksen vaatimia vuosittaisia toimintakustannuksia ja investointi-
kustannuksia. 
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Kustannushyötyarvion muodostaminen on osa muutosohjelman laajempaa kustannus-hyöty-
analyysiä, joka on yksi hankkeen johtamisen työkalu ja jota hyödynnetään läpi muutosohjelman 
elinkaaren. Suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa muodostettava karkea hyötypotentiaalin 
arviointi ja kustannusarvio toimii analyysin pohjana. Kustannus-hyötylaskelmat tarkentuvat 
toteutussuunnitelman ja toimenpiteiden täsmentyessä. Toteutuvia kustannuksia ja hyötyjä 
seurataan läpi muutosohjelman toteutuksen, hyödyntäen LFA-matriiseissa määritettyjä 
muutosohjelman tulos- ja toimenpidekokonaisuuskohtaisia indikaattoreita.  

Muutosohjelmalla pyritään aikaan saamaan merkittävä tuottavuusloikka ja taittamaan 
kustannukset ja niiden kasvu kohti kuntien maksukyvyn mukaista tasoa. Kuvassa 14 on arvio 
ohjelman (nimellisestä) nettovaikutuksesta suhteutettuna nykyiseen kustannusten kasvu-
uraan. Muutosohjelmalla tavoitellaan merkittäviä kustannusvaikutuksia suhteessa nykyiseen 
kustannusten kasvuun:: 

1. Toimintakulut vuonna 2024 n. 35M€ alle nykyisen kasvu-uran pohjalta lasketun tason 
2. 5v kumulatiivinen nettovaikutus 2020-2024 n. -87M€ verrattuna nykyiseen kasvu-uraan 

 
Kuva 14: Arvio muutosohjelman nimellisestä nettovaikutuksesta suhteutettuna nykyiseen kustannusten kasvu-uraan 
*käyvin hinnoin. 
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Merkittävimmät hyödyt (kuva 15) arvioidaan saavutettavan tasapainoisesta ja 
kustannustehokkaasta palvelurakenteesta sekä kustannustehokkaasta palvelutuotannosta 
(ohjelman kärjet 3 ja 4). Toimivalle kunta-yhtymä yhteistyölle (kärki 2) ei ole arvioitu suoria 
kustannushyötyjä, mutta se on tärkeä edellytys muiden osa-alueiden kustannushyötyjen 
saavuttamiselle. Toimeenpanokykyä ja erinomaista henkilöstökokemusta tukevan johtamisen 
(kärki 1) on puolestaan arvioitu tuovan myös pieniä suoria kustannushyötyjä ja lisäksi sen 
onnistuminen on keskeinen edellytys muiden osa-alueiden hyötyjen realisoitumiselle. 

 

Kuva 15: Muutosohjelman toimenpiteillä on kustannushyötyarvion perusteella tavoitteena saavuttaa vuonna 2024 
kustannustaso, joka on 35M alle nykyisen kasvu-uran pohjalta lasketun tason 

Arvioinnissa huomioidaan myös, että useassa kokonaisuudessa kustannushyötyjen saavut-
taminen vaatii myös muutoksia resursointiin ennen kuin hyödyt realisoituvat. Tästä esimerkkinä 
on lastensuojelun sijaishuollon tarpeen vähenemisestä saatavat hyödyt, mikä edellyttää ensin 
panostuksia ennaltaehkäiseviin ja matalan kynnyksen palveluihin sekä kuntayhtymän toimin-
nassa että kunnissa. 

On huomioitava, että hyötypotentiaalin realisoituminen vaatii muutostoimenpiteiden 
johtamista ja niissä täysimääräistä onnistumista. Suurimmalla osalla arvioiduista hyödyistä on 
kassavirtavaikutusta vain, mikäli vapautuva työaika ja resurssit uudelleenallokoidaan ja 
vähennetään vastaavasti. Ohjelman onnistunut toteutus vaatii lisäksi henkilöstön aikaa ja 
työpanosta, joka on järjestettävä omien varsinaisten toimien ohella. 
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3.4 Riskit ja oletukset 

Riskit 

Muutosohjelman tavoitteiden saavuttamiseen on tunnistettu vaikuttavan ainakin neljä 
keskeistä ulkoista riskiä. Nämä riskit liittyvät ohjelman toimeenpanon vaarantumiseen liiallisen 
kehitystyömäärän ja kustannuskasvun taittamiseen liittyvien akuuttien sopeuttamistoimen-
piteiden yhteydessä, asukkaiden mahdollisesti entisestään kasvavaan palvelutarpeeseen, 
kuntien ja yhtymän yhteistyöneuvottelujen ja käytännön yhteistyön epäonnistumiseen sekä 
mahdollisista uusista lainsäädännöllisistä velvoitteista aiheutuvaan lisäresursointiin ja 
kustannuskasvuun. 

Riskeistä ensimmäinen, toimeenpanon vaarantuminen, syntyy tilanteessa, jossa hyvin laaja ja 
itsessään suuren kehitystyömäärän sisältävä muutosohjelma käynnistetään v. 2020 samalla, 
kun akuutin taloudellisen sopeuttamistarpeen seurauksena yhtymän koko henkilöstöä koskevat 
lomautukset ovat päällä merkittävän osan vuodesta. Toteutuessaan riskin vaikutus on, että 
organisaatiolla ei riitä aika ja resurssit muutosohjelman menestyksekkääseen toimeenpanoon 
ja tavoitteiden saavuttaminen viivästyy ja vaarantuu. Pidemmällä aikavälillä riski on, että tarve 
uusille akuuteille sopeutusmenettelyille merkittävästi hidastaa muutosohjelman toteuttamista. 

Palvelutarpeen kasvuun liittyvä riski koskee sosiaalisen ja terveydellisen pahoinvoinnin 
lisääntymistä, johon ei onnistuta vaikuttamaan yhdyspinnoissa onnistumalla ja erityisesti 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä soten yhteistyönä. Tähän kytkeytyy myös riski siitä, 
että kuntien ja yhtymän yhteistyöneuvottelut tai käytännön toiminnallinen yhteistyö 
yhdyspinnoilla epäonnistuu sekä riski laajemmin siitä, että haastavassa toimintaympäristössä 
Päijät-Hämeen sote-kokonaisuuden yhteisessä määrätietoisessa kehittämisessä epä-
onnistutaan. Verrattuna muutosohjelman pidempään aikajänteeseen, myös kunnallisen 
päätöksentekosyklin lyhyys on tunnistettu riskinä. Toteutuessaan kukin riskeistä johtaa siihen, 
että palvelutarpeen kasvu ja siihen liittyvä kustannuskasvu on ennakoitua voimakkaampaa, eikä 
muutosohjelmalla saada välttämättä taitettua kustannuskasvua tavoitteiden mukaisesti. 

Mahdollisista uusista lainsäädännöllisistä velvoitteista näköpiirissä ovat hoitajamitoituksen ja 
hoitotakuun kiristäminen. Toteutuessaan nämä velvoitteet kasvattavat resursointitarvetta ja 
lisäävät kustannuksia, jolloin muutosohjelman tavoiteasetannan näkökulmasta kustannuskasvu 
on ennakoitua voimakkaampaa, eikä muutosohjelmalla välttämättä saada taitettua 
kustannuskasvua tavoitteiden mukaisesti. 

Oletukset 

Muutosohjelman perusoletuksista keskeisimmät koskevat valtakunnallista sote-ratkaisua, Una-
hankkeen etenemistä, yhtymän merkittäviä investointeja, kuntayhteistyötä, toiminta-
ympäristöstä kumpuavien merkittäviä mahdollisia ulkoisia muutoksia (esim. työmarkkinoiden 
palkkaneuvottelut) sekä laajan päivystyksen sairaalan statusta. Oletukset on avattu tiivisti 
seuraavassa:  
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• Toteutuessaan uusi valtakunnallinen sote-ratkaisu ei edellytä integroidun yhtymän 
perusrakenteiden, johtamisjärjestelmän tai ESH-työnjaon uusimista 

• Una-hanke etenee mutta sen kautta ei saada käyttöön uutta potilastietojärjestelmää 
ennen v. 2025; nykyratkaisun käyttö jatkuu, kunnes Una-ratkaisu on tarjolla 

• Yhtymän merkittäville investoinneille on laadittu perusteelliset ja faktapohjaiset 
kustannushyötyarviot 

• Kuntien kanssa on molemminpuolinen halukkuus löytää toimivat yhteistyömallit ja 
Lahden kaupunki lunastaa muiden kuntien luottamuksen HYTE-työssä. Kunnat antavat 
työrauhan muutosohjelman toteuttamiselle 

• Toimintaympäristöstä kumpuavien merkittävien mahdollisten ulkoisten muutosten 
vaikutus (esim. työmarkkinoiden palkkaneuvottelut, hoitajamitoitus, hoitotakuun 
kiristyminen) pystytään erittelemään ja ennakoimaan 

• Laajan päivystyksen sairaalan status säilyy 

 

3.5 Sidosryhmät ja hyödynsaajat 

Muutosohjelma toteutetaan, jotta Päijät-Hämeen asukkaille voidaan tarjota tulevaisuuden 
toimintaympäristössä taloudellisesti kestävällä tavalla laadukasta ja vaikuttavaa sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa sekä kuntien kanssa yhteistyössä vaikuttavia yhdyspintapalveluja 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Tämän perusasetelman mukaisesti muutosohjelman 
tärkein hyödynsaajaryhmä on Päijät-Hämeen asukkaat ja veronmaksajat, joita varten yhtymä 
on olemassa ja joiden palveleminen on toiminnan perustarkoitus. 

Asukkaiden lisäksi keskeisiä hyödynsaajia ovat yhtymän koko henkilöstö ja Päijät-Hämeen 
kunnat. Henkilöstön näkökulmasta yksi muutosohjelman päätarkoitus on rakentaa yhtymästä 
vahvan positiivisen imagon työpaikka, jossa henkilöstökokemus on erinomainen, ja joka 
yhdistää merkityksellisen sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja hoivatyön arvostavaan, 
innostavaan ja yhteistyöhön perustuvaan työntekemisen kulttuuriin. Edellytykset muutos-
ohjelman onnistumiselle ovat positiiviset, jos katsotaan henkilökunnan innovatiivisuutta 
uusimman THL:n toteuttaman henkilöstökyselyn perusteella (kuva 16). Yli 60 % henkilöstöstä 
etsii uusia tapoja hoitaa työtään erittäin usein tai melko usein. Myös yli puolet osallistuu 
kehittämisideoiden toteuttamiseen erittäin usein tai melko usein.  

Kuntien näkökulmasta muutosohjelman tuloksena yhtymästä syntyy laadukkaiden sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä vastaava esimerkillinen toimija, joka kehittää 
toimintaa kohti yhdessä määritettyä suuntaa, huolehtii kestävästi ja ennakoivasti taloudesta ja 
jonka kanssa luottamuksellinen yhteistyö ja läpinäkyvä vuorovaikutus onnistuu niin helpoissa 
kuin haastavimmissakin asioissa.   
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Kuva 16: Työntekijän innovatiivisuus. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän henkilöstöselvitys, Syksy 2019, THL. N = 2 110 

Yhteiskunnallisen hyödyn näkökulmasta muutosohjelma onnistuessaan luo yhtymästä edellä-
kävijän näyttämään kansallista esimerkkiä. Esimerkkiä yhtymä näyttää siinä kuinka haastavassa 
toimintaympäristössä haastavina aikoina integroitu koko soten järjestämisestä vastaava toimija 
voi yhteistyössä sidosryhmien kanssa rakentaa vaikuttavan alueellisen palvelujärjestelmän. 

Muutosohjelman toteuttamisesta päävastuu on yhtymällä mutta siinä onnistutaan yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa. Keskeisimmät sidosryhmät ohjelman toteuttamisessa ovat koko yhtymän 
henkilöstö ja eri toimielimet, Päijät-Hämeen asukkaat ja asiakkaat, kuntien eri toimielimet ja 
henkilöt sekä yhdyspintatoimijat, Päijät-Hämeen alueella nyt ja tulevaisuudessa toimivat 
palveluntuottajat ja järjestöt sekä kansallisten kehityshankkeiden vastinparit. Kullakin sidos-
ryhmällä on oma roolinsa ja kukin sidosryhmä tulee osallistumaan muutosohjelman toteutta-
miseen roolinsa näkökulmasta. 
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4 Liitteet 

4.1 Lähdeluettelo 

THL: Sosiaali- ja terveyspalvelut: Päijät-Häme, Asiantuntija-arvio, syksy 2018 

THL: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän henkilöstöselvitys, syksy 2019  

THL: Päijät-Hämeen sote-arviointi, luonnos 2019 

STM: Ehdotukset sote -ohjauksen mittareista ja tietopohjan varmentamisesta, 2019 (”KUVA-
mittaristo”) 

VM: Päivitetyt laskelmat maakunta- ja sote-uudistuksen kuntatalousvaikutuksista sekä 
maakuntien rahoituksesta, 2018 

Yhtymän sisäiset dokumentit ja muutosohjelman laadintaprosessin tuotokset 

Tilastokeskuksen tilastotiedot. http://www.stat.fi 

− Kuntien avainluvut 

− Väestöennuste 2019-2040 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet. https://sotkanet.fi 

 

4.2 Kehityskärkien LFA-matriisit (erillinen liite) 

4.3 Tarkennettu kustannushyötyarvio (erillinen liite) 


