
Muutosohjelma
Kehityskärkien LFA-matriisit
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Kuntien ja Päijät-Hämeen 
hyvinvointiyhtymän 

luottamuksellinen yhteistyö

Vähentynyt sosiaalinen ja
terveydellinen pahoinvointi

Kuntayhtymällä 
vahva  positiivinen imago

Kustannusten kasvuvauhti 
taittunut ja kuntien 

kantokyvyn mukainen

Integraatio toiminnassa 
ja vahvistunut

Voimakkaasti ikääntyvä ja
korkean sairastavuuden väestö

Työttömyyttä, toimeentulon 
ongelmia, ylisukupolvista 

syrjäytyneisyyttä ja 
yksinhuoltajuutta

Omistajakuntien heikko 
taloudellinen kantokyky

Maantieteelliset alueet 
eivät ole yhteneväisiä

Matala koulutustaso ja 
paljon koulutuksen ulkopuolelle 

jääviä nuoria

TASAPAINOINEN JA
KUSTANNUSTEHOKAS 

PALVELURAKENNE

3.1 Palvelurakennetta kevennetty ja kevyitä &  
ennaltaehkäiseviä palveluja vahvistettu

3.2 Asiakkaiden oma-ehtoisiin ratkaisuihin, 
kevyisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin 
ohjautumista vahvistettu

3.3 Monipalveluasiakkaiden palvelu-
kokonaisuudet ovat systeemisiä ja 
optimoituja

3.4 Laaja-alainen digitaalisia kanavia 
hyödyntävä sote-keskusmalli toiminnassa

KUSTANNUSTEHOKAS 
PALVELUTUOTANTO

4.1 Systematisoitu tuotannonohjaus
ja toimintalähtöisesti optimoitu 
henkilöstöresurssien käyttö

4.2 Kilpailukykyiset tukipalvelut ja muut    
epäsuorat hankinnat

4.3 Strategisesti suunnatut ja kustannus-
tehokkaat asiakaspalvelujen hankinnat

TOIMIVA KUNNAT
- HYVINVOINTIYHTYMÄ 

YHTEISTYÖ

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 tuki-
palveluyhtiöitä koskevat 
periaatteet sovittu kuntien kanssa 

2.4 Poliittisen, operatiivisen ja 
virkamiesjohdon roolitus on selkeä 
ja sovittu

TOIMEENPANOKYKYÄ JA 
ERINOMAISTA HENKILÖSTÖ-

KOKEMUSTA 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

ASIAKASKOKEMUS JA PALVELUJEN LAATU LÄPILEIKKAAVINA PERUSTEEMOINA MUUTOSOHJELMAN KEHITYSKÄRJISSÄ.

1 2 3 4

ASUKKAIDEN PALVELUTARPEESEEN VASTAAVA, KUSTANNUSTEHOKAS, VAIKUTTAVA PALVELUTUOTANTO, JOKA ON KUNTIEN MAKSUKYVYN MUKAINEN

ELINVOIMAISESSA PÄIJÄT-HÄMEESSÄ ON VAHVA MAAKUNNALLINEN IDENTITEETTI, JOKA OSALTAAN TURVAA HYVINVOINTIA

Muutosohjelman tavoitepuu



Osa-alue 1:
JOHTAMISEN SYSTEMATIIKAN JA YHTEISEN 
SUUNNAN HAASTEET
Toimeenpanokykyä ja erinomaista henkilöstökokemusta tukeva johtaminen



OSA-ALUE 1
JOHTAMISEN SYSTEMATIIKAN JA YHTEISEN SUUNNAN HAASTEET

INDIKAATTORIT TODENTAMINEN RISKIT (R) & OLETUKSET (O) VASTUULLINEN
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Toimeenpanokykyä ja henkilöstökokemusta tukeva johtaminen

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

• Henkilöstötyytyväisyys
(nousee arvoon 8);

• Selkeä johtamisjärjestelmä 
käytössä (K/E)

• Muutosohjelman 
seuranta-
dokumentit;

• Henkilöstötyy-
tyväisyyskyselyt;

• Ulkoinen 
auditointi

R: Muutosohjelman toimenpiteitä 
ei saada käännettyä tuloksiksi aika-
taulussa, koska on liian paljon 
uudistustoimenpiteitä käynnissä 
normaalin työn ohella käytettävissä 
olevalla ajalla ja henkilöresurssilla ja 
huomioiden v. 2020 lomautukset

Jouni Peltomaa
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1.1 SYSTEMAATTINEN TOIMINNAN, KEHITTÄMISEN JA TALOUDEN    
JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

a) Kirkastetaan hyvinvointiyhtymän yhteiset periaatteet, suunta, toiminta-kulttuuri ja 
arvot; yhtenä erityispainopisteenä ihmisten johtaminen ja sen vahvistamisen 
edellytyksien ymmärtäminen johtamisen kehittämiseen  

b) Kuvataan johtamisjärjestelmä ja selkeytetään sen avulla johtamisrakenteet: sekä 
toiminnan että talouden roolit, vastuut, päätösvalta ja raportointisuhteet johta-
misen eri tasoilla – huom. muutosohjelmaa johdetaan osana hyvinvointiyhtymän 
johtamis-järjestelmää; erillistä hankeorganisaatiota ei perusteta

c) Tavoitteellistetaan keskeisimmät johtamisen työskentelymallit (kuten 
johtoryhmätyöskentely) ja luodaan tätä tukevat yhtenevät käytänteet & työkalut: 
erityisesti mittaamisen, seurannan ja jatkuvan kehittämisen kulttuuri

d) Rakennetaan aito budjetointiprosessi, johon kytketään myös jäsenkuntaraportointi 
(vastinpari osa-alue 2, #2c), ja kytketään tuotannon suunnittelun ja ohjauksen 
prosessit osaksi johtamisjärjestelmää (vastinpari osa-alue 4, #1a)

e) Sisällytetään kehittämistoiminta osaksi linjaorganisaatioiden toimintaa; osana tätä 
selkeytetään kehittämisen roolit & vastuut, priorisoidaan nykyinen 
kehityshankeportfolio ja otetaan käyttöön kehityshankeportfolion yhteinen 
hallintamalli uusien hankkeiden arvioimiseksi ja seuraamiseksi

f) Kytketään tiedolla johtamisen malli osaksi päivittäisjohtamista eri tasoilla ja 
rooleissa (vastinpari #2e)

g) Kytketään henkilöstökokemuksen vahvistamisen opit osaksi johtamisjärjestelmää 
(vastinpari #3d)

h) Kytketään hankintojen organisointi osaksi johtamisjärjestelmää (vastinpari, osa-
alue 4, #2b & #4b)

i) Jalkautetaan uusi johtamisjärjestelmä vaiheittain kaikille johtamisen tasoille 
tarvittavien koulutuksien ym. kera

Uusi johtamisjärjestelmä 
kuvattu ja käytössä kattaen 
toiminnan, kehittämisen ja 
talouden osa-alueet (K/E)

Johtajat eri tasoilla kokevat 
johtamisjärjestelmän 
systemaattiseksi, selkeäksi ja 
tavoitteelliseksi (laadullinen 
kokonaisarvio)

Henkilöstö kokee ihmisten 
johtamisen läpi organisaation 
onnistuneeksi ja arki-
johtamisen roolit ja vastuut 
selkeiksi

Johtamisjärjestelmään liittyvät, 
muissa kehityskärjissä ja 
tavoitteissa toteutettavat 
kokonaisuudet on kytketty 
osaksi johtamisjärjestelmää: 
tietojohtaminen, 
henkilöstökokemus, hankinnat, 
tuotannon suunnittelu (K/E)

Muutosohjelman 
seuranta-
dokumentit

Sisäinen 
auditointi

Henkilöstökysely

O: Toteutuessaan uusi 
valtakunnallinen sote-
ratkaisu ei edellytä 
integroidun 
hyvinvointiyhtymän 
johtamisjärjestelmän 
perusrakenteiden uusimista

O: Johtamisjärjestelmän 
nykytilasta on riittävä 
käsitys, jotta se voidaan 
uusia suoraan ilman 
tarkempaa nykymallin  
läpivalaisua

Timo Louna/
Antti Niemi
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OSA-ALUE 1
JOHTAMISEN SYSTEMATIIKAN JA YHTEISEN SUUNNAN HAASTEET

INDIKAATTORIT TODENTAMINEN RISKIT (R) & OLETUKSET (O) VASTUULLINEN

T
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Toimeenpanokykyä ja henkilöstökokemusta tukeva johtaminen

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

• Henkilöstötyytyväisyys
(nousee arvoon 8);

• Selkeä johtamisjärjestelmä 
käytössä (K/E)

• Muutosohjelman 
seuranta-
dokumentit;

• Henkilöstötyy-
tyväisyyskyselyt;

• Ulkoinen 
auditointi

R: Muutosohjelman toimenpiteitä 
ei saada käännettyä tuloksiksi aika-
taulussa, koska on liian paljon 
uudistustoimenpiteitä käynnissä 
normaalin työn ohella käytettävissä 
olevalla ajalla ja henkilöresurssilla ja 
huomioiden v. 2020 lomautukset

Jouni Peltomaa
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1.2 VAHVA JA OSAKSI JOHTAMISJÄRJESTELMÄÄ SIDOTTU    
TIETOJOHTAMINEN

a) Asetetaan tietojohtamiselle realistiset tavoitteet ja laaditaan tiekartta; 
huomioidaan UNA osana tiekarttaa soveltuen

b) Määritetään tiedolla johtamisen toimintamalli ja minimitietosisällöt 
johtamisen eri tasoilla oleviin tarpeisiin

c) Vahvistetaan sisäisen laskennan funktiota tukemaan tiedolla 
johtamista; kytketään hankintojen tehostamisen vaatima tuotteistus- ja 
kustannusrakennekehitystyö sis. laskennan kehityskokonaisuuteen 
(vastinpari osa-alue 4, #2c & #4c)

d) Määritetään ja rakennetaan tarvittava tiedon johtamisen teknologinen 
kokonaisuus

e) Otetaan tiedolla johtamisen toimintamalli vaiheittain käyttöön ja 
johdetaan toimintatapojen muutosta

Suunniteltu 
tietojohtamisen malli 
otettu käyttöön (K/E)

Tiedolla johtaminen on 
aidosti osa päivittäistä 
johtamista eri 
organisaatiotasoilla 
(laadullinen kokonaisarvio)

Muutos-
ohjelman 
seuranta-
dokumentit

Ulkoinen 
auditointi

O: Una-hanke etenee 
mutta sen kautta ei 
saada käyttöön uutta 
potilastietojärjestelmää 
ennen ’25; 
nykyratkaisun käyttö 
jatkuu kunnes Una-
ratkaisu on tarjolla

O: Tietojohtamisen 
nykytilasta on riittävä 
käsitys uuden mallin 
rakentamisen 
aloittamiseen

Teemu 
Mäkelä
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OSA-ALUE 1
JOHTAMISEN SYSTEMATIIKAN JA YHTEISEN SUUNNAN HAASTEET

INDIKAATTORIT TODENTAMINEN RISKIT (R) & OLETUKSET (O) VASTUULLINEN

T
A
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Toimeenpanokykyä ja henkilöstökokemusta tukeva johtaminen

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

• Henkilöstötyytyväisyys
(nousee arvoon 8);

• Selkeä johtamisjärjestelmä 
käytössä (K/E)

• Muutosohjelman 
seuranta-
dokumentit;

• Henkilöstötyy-
tyväisyyskyselyt;

• Ulkoinen 
auditointi

R: Muutosohjelman toimenpiteitä 
ei saada käännettyä tuloksiksi aika-
taulussa, koska on liian paljon 
uudistustoimenpiteitä käynnissä 
normaalin työn ohella käytettävissä 
olevalla ajalla ja henkilöresurssilla ja 
huomioiden v. 2020 lomautukset

Jouni Peltomaa
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1.3 ERINOMAINEN HENKILÖSTÖKOKEMUS

a) Luodaan päivittyvä tilannekuva ja ymmärrys henkilöstön kokemuksesta 
läpi organisaation

b) Valjastetaan henkilöstön muutosvoima ja osaaminen jatkuvaan 
kokemuksen kehittämiseen ja seurantaan

c) Puretaan ilmeisimmät henkilöstötyytymättömyyttä aiheuttavat 
epäkohdat

d) Vahvistetaan esimiespalveluja, esimiestyötä ja johtamista 
henkilöstökokemuksen kehittämisen kautta

Henkilöstötyytyväisyys 
(nousee arvoon 8)

Sairauspoissaolot 
(väheneminen, %)

On luotu ja otettu 
käyttöön päivittyvä malli 
henkilöstökokemuksen 
jatkuvaan kehittämiseen 
(K/E)

Henkilöstö-
tyytyväisyys-
kyselyt

Sairaus-
poissaolo-
tiedot

Muutos-
ohjelman 
seuranta-
dokumentit

R: 5v aikaperiodilla 
mahdollisesti tarvittavat 
lisä-YT:t romuttavat 
henkilöstön kokemusta 

O: Mitataan 
henkilöstökokemuksen 
baseline Q1/2020 
olettaen, että ’19 YT:t ei 
enää vahvasti heijastu 
tuloksiin

Erja Saari
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OSA-ALUE 1
JOHTAMISEN SYSTEMATIIKAN JA YHTEISEN SUUNNAN HAASTEET

INDIKAATTORIT TODENTAMINEN RISKIT (R) & OLETUKSET (O) VASTUULLINEN

T
A

R
K

O
IT

U
S

Toimeenpanokykyä ja henkilöstökokemusta tukeva johtaminen

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

• Henkilöstötyytyväisyys
(nousee arvoon 8);

• Selkeä johtamisjärjestelmä 
käytössä (K/E)

• Muutosohjelman 
seuranta-
dokumentit;

• Henkilöstötyy-
tyväisyyskyselyt;

• Ulkoinen 
auditointi

R: Muutosohjelman toimenpiteitä 
ei saada käännettyä tuloksiksi aika-
taulussa, koska on liian paljon 
uudistustoimenpiteitä käynnissä 
normaalin työn ohella käytettävissä 
olevalla ajalla ja henkilöresurssilla ja 
huomioiden v. 2020 lomautukset

Jouni Peltomaa
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1.4 SYSTEMAATTISESTI JOHDETUT JA TOIMINNAN TARPEISIIN 
VASTAAVAT TILAT

a) Selkeytetään tilajohtamisen vastuunjako, roolitus ja tehtävät

b) Selvitetään nykyinen tilatarve ja -käyttö ja rationalisoidaan sen 
perusteella tilakäyttö (käynnissä)

c) Seurataan keskussairaalan uudisrakennuksen (RV7) ja muiden 
merkittävien investointien arvioitujen kustannusten ja 
tuottavuushyötyjen realisoitumista

d) Muodostetaan kokonaiskäsitys tulevaisuuden palvelutarjonnan 
kanavasegmentoinnista, eli fyysisten palvelujen, etä-/digipalvelujen ja 
liikkuvien palvelujen muodostamasta kokonaisuudesta

e) Laaditaan toimitilastrategia, joka peilaa kanavasegmentoinnin & muut 
tulevaisuuden painopisteet tilatarpeiksi

Tilajohtamisen malli ja 
toimitilastrategia laadittu 
(K/E)

Tilakäyttö vs. 2019 tilanne 
(m2 vähenee)

Merkittävien investointien  
kustannushyötyjen 
toteutuminen vs. arvioitu 
(% ero)

Toimitila-
strategia

Tilaneliöt eri 
vuosina

Merkittävien 
investointien 
kustannus-
hyötylaskel-
mat ja 
toteuman 
todentava 
toiminnan 
tietopohja

O: Nykyisessä 
tilakäytössä on 
rationalisoimisen varaa; 
Maakuntien 
tilakeskuksen 
valmisteluaineisto 
mahdollistaa nopean 
etenemisen

O: Merkittäville 
investoinneille on 
laadittu perusteelliset ja 
faktapohjaiset 
kustannushyötyarviot

Jarmo 
Koskinen
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Osa-alue 2:
KUNNAT-HYVINVOINTIYHTYMÄ  -YHTEISTYÖN JA 
OMISTAJAOHJAUKSEN HAASTEET
Toimiva kunnat-hyvinvointiyhtymä -yhteistyö



OSA-ALUE 2
KUNNAT-YHTYMÄ -YHTEISTYÖN JA OMISTAJAOHJAUKSEN HAASTEET

INDIKAATTORIT TODENTAMINEN RISKIT (R) & OLETUKSET (O) VASTUULLINEN

T
A

R
K

O
IT

U
S

Toimiva kunnat-hyvinvointiyhtymä -yhteistyö

• Yhteinen suunta ja yhteistyö-
käytännöt sovittu ja jalkautettu 
kuntien kanssa (laadullinen 
kokonaisarvio)

• Alueen poliittisten päättäjien 
näkemys yhteistyön sujuvuudesta
ja raportoinnin selkeydestä ja 
luotettavuudesta

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

• Kokee terveydentilansa keskin-
kertaiseksi tai huonoksi 8. ja 9. 
luokan oppilaista (%)

• THL:n sairastavuusindeksi, 
ikävakioitu

• Sidosryhmien 
kuulemiset ja 
kyselyt;

• Muutosohjelman 
seuranta-
dokumentit

• THL tietotuotanto

R: Neuvottelutuloksia tai riittävän 
laajaa yhteistä näkemystä ei 
synny; tai toimitaan silti toisin 
kuin on sovittu

R: kuntien yhteiset toimintamallit 
ja linjaukset puuttuvat

O: On molemminpuolinen 
halukkuus löytää toimivat 
yhteistyömallit ja toimia niiden 
mukaisesti

Mika Forsberg
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2.1    YHDYSPINTOJEN VASTUUT JA TOIMINTA MÄÄRITETTY JA 
SOVITTU YHDESSÄ OSANA PÄIJÄT-HÄMEEN SOTE-
KOKONAISUUTTA

a) Määritellään yhtymässä tehtävä HYTE-työ

b) Organisoidutaan eri sidosryhmien kanssa, määritellään yhdyspinnat sekä kuvataan 
tärkeimpien yhdyspintojen toiminta, roolit ja vastuut

c) Sovitaan (kuntien) HYTE-yhdyspintojen vastinparit kunnissa

d) Palvelusopimuksessa sovitaan vuosittain HYTE-yhteistoimista ja yhdyspintatyön 
tavoitteista 

e) Toimitaan sovitulla tavalla

f) Päivitetään järjestämissuunnitelma ja käydään sen sisällöistä riittävää keskustelua 
kuntien kanssa

g) Yhteensovitetaan järjestämissuunnitelma ja palvelusopimus

Yhdessä määritetty ja sovittu 
toiminta yhdyspinnoilla 
käynnissä (K/E)

Tavoitteet ja mittarit sovittu 
palvelusopimuksessa (K/E)

Sote-kokonaisuudesta sovittu 
järjestämissuunnitelmassa 
(K/E)

Muutosohjelman 
seuranta-
dokumentit

Järjestämis-
suunnitelma

R: Ei saavuteta yhteistä 
maakunnallista ajattelua tai 
ei toimita sovitun mukaisesti

R: Yhdyspintatyön vastuut 
jäävät epäselviksi ja  
päällekkäiset resurssit

R: Järjestämissuunnitelma 
jää turhaksi asiakirjaksi

R: Toteutuessaan uusi 
valtakunnallinen sote-
ratkaisu muuttaa 
yhdyspintojen vastinpareja 
aiheuttaen viivästymistä

O: Maakunnallisesta sote-
koordinaatiosta sovittu ja 
toimitaan sen mukaisesti

Risto 
Kuronen 
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OSA-ALUE 2
KUNNAT-YHTYMÄ YHTEISTYÖN JA OMISTAJAOHJAUKSEN HAASTEET

INDIKAATTORIT TODENTAMINEN RISKIT (R) & OLETUKSET (O) VASTUULLINEN

T
A
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U
S

Toimiva kunnat-hyvinvointiyhtymä yhteistyö

• Yhteinen suunta ja yhteistyö-
käytännöt sovittu ja jalkautettu 
kuntien kanssa (laadullinen 
kokonaisarvio)

• Alueen poliittisten päättäjien 
näkemys yhteistyön sujuvuudesta
ja raportoinnin selkeydestä ja 
luotettavuudesta

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

• Kokee terveydentilansa keskin-
kertaiseksi tai huonoksi 8. ja 9. 
luokan oppilaista (%)

• THL:n sairastavuusindeksi, 
ikävakioitu

• Sidosryhmien 
kuulemiset ja 
kyselyt;

• Muutosohjelman 
seuranta-
dokumentit

• THL tietotuotanto

R: Neuvottelutuloksia tai riittävän 
laajaa yhteistä näkemystä ei 
synny; tai toimitaan silti toisin 
kuin on sovittu

R: kuntien yhteiset toimintamallit 
ja linjaukset puuttuvat

O: On molemminpuolinen 
halukkuus löytää toimivat 
yhteistyömallit ja toimia niiden 
mukaisesti

Mika Forsberg
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2.2    TALOUDEN JA TOIMINNAN RAPORTOINTI KUNNILLE ON 
SELKEÄÄ JA LUOTETTAVAA

a) Määritetään ja korjataan keskeisimmät tekijät, jotka rapauttavat 
jäsenkuntaraportoinnin (maksuosuudet ja palvelujen käyttö) tarkkuutta ja 
ennakoivuutta

b) Vähennetään raportointiin menevää erillistyötä automatisoimalla 
jäsenkuntaraportoinnissa kohtuuttomasti manuaalista työtä aiheuttavat työvaiheet 
ja rakennetaan raportointiportaali 

c) Synkronoidaan kuntien kanssa talousarvio- ja raportointiprosessi sekä 
palvelusopimusneuvottelut tukemaan talouden ja toiminnan rinnakkaista ja selkeää 
käsittelyä, vrt. osa-alue #1d

d) Selkeytetään kuntien maksuosuuksien muodostamisen periaatteet ja käytännöt, ja 
käydään nämä kuntien kanssa läpi

2020-> talousennusteen 
ja. toteuman ero (%)

Raportointiin menevä työpanos 
htv

Omistajakuntien tyytyväisyys 
talousarvioprosessiin ja 
-raportointiin

Kk-raportit, 
osavuosi-
katsaukset, 
jäsenkunta-
raportit 

Kysely työvalio-
kunnalle, 
talousjohtajalle 
ja kunta-
päättäjille

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

R: Raportoinnin uusia 
työvälineitä ei saada 
käyttöön

Paula 
Ryynänen
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OSA-ALUE 2
KUNNAT-YHTYMÄ YHTEISTYÖN JA OMISTAJAOHJAUKSEN HAASTEET

INDIKAATTORIT TODENTAMINEN RISKIT (R) & OLETUKSET (O) VASTUULLINEN

T
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S

Toimiva kunnat-hyvinvointiyhtymä yhteistyö

• Yhteinen suunta ja yhteistyö-
käytännöt sovittu ja jalkautettu 
kuntien kanssa (laadullinen 
kokonaisarvio)

• Alueen poliittisten päättäjien 
näkemys yhteistyön sujuvuudesta
ja raportoinnin selkeydestä ja 
luotettavuudesta

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

• Kokee terveydentilansa keskin-
kertaiseksi tai huonoksi 8. ja 9. 
luokan oppilaista (%)

• THL:n sairastavuusindeksi, 
ikävakioitu

• Sidosryhmien 
kuulemiset ja 
kyselyt;

• Muutosohjelman 
seuranta-
dokumentit

• THL tietotuotanto

R: Neuvottelutuloksia tai riittävän 
laajaa yhteistä näkemystä ei 
synny; tai toimitaan silti toisin 
kuin on sovittu

R: kuntien yhteiset toimintamallit 
ja linjaukset puuttuvat

O: On molemminpuolinen 
halukkuus löytää toimivat 
yhteistyömallit ja toimia niiden 
mukaisesti

Mika Forsberg
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2.3    TOIMITILOJA, TUKIPALVELUJA JA TUKIPALVELUYHTIÖITÄ 
KOSKEVAT PERIAATTEET SOVITTU KUNTIEN KANSSA 

a) Sovitaan kuntien kanssa toimitilastrategiassa yhteisistä periaatteista, 
jotka ohjaavat kuntien omistamien tilojen hallintaa ja käyttöä 
hyvinvointiyhtymän toimintaa varten

b) Osallistutaan aktiivisesti Lahden kaupungin koordinoimaan 
vuokranmuodostusperiaatetyöhön (Jouni Arola  Lahdesta valmistelee 
työsuunnitelmaa)

c) Sovitaan tukipalvelujen ja tukipalveluyhtiöiden säästö- ja 
tehostamistoimenpiteistä yhdessä kuntaomistajien kanssa (vastinpari 
osa-alue 4,  #4.2)

Yhteiset tilaperiaatteet 
määritetty toimitila-
strategiassa (K/E)

Toimitila- ja 
tukipalvelukustannusten 
kehitys

Toimitila-
strategia

Toimitila- ja 
tukipalvelu-
kustannukset

R: Ei saavuteta 
sovittelutulosta, kunnat 
eivät saavuta yhteistä 
näkemystä

Timo 
Louna
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OSA-ALUE 2
KUNNAT-YHTYMÄ YHTEISTYÖN JA OMISTAJAOHJAUKSEN HAASTEET

INDIKAATTORIT TODENTAMINEN RISKIT (R) & OLETUKSET (O) VASTUULLINEN

T
A

R
K

O
IT

U
S

Toimiva kunnat-hyvinvointiyhtymä yhteistyö

• Yhteinen suunta ja yhteistyö-
käytännöt sovittu ja jalkautettu 
kuntien kanssa (laadullinen 
kokonaisarvio)

• Alueen poliittisten päättäjien 
näkemys yhteistyön sujuvuudesta
ja raportoinnin selkeydestä ja 
luotettavuudesta

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

• Kokee terveydentilansa keskin-
kertaiseksi tai huonoksi 8. ja 9. 
luokan oppilaista (%)

• THL:n sairastavuusindeksi, 
ikävakioitu

• Sidosryhmien 
kuulemiset ja 
kyselyt;

• Muutosohjelman 
seuranta-
dokumentit

• THL tietotuotanto

R: Neuvottelutuloksia tai riittävän 
laajaa yhteistä näkemystä ei 
synny; tai toimitaan silti toisin 
kuin on sovittu

R: kuntien yhteiset toimintamallit 
ja linjaukset puuttuvat

O: On molemminpuolinen 
halukkuus löytää toimivat 
yhteistyömallit ja toimia niiden 
mukaisesti

Mika Forsberg
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2.4    POLIITTISEN, OPERATIIVISEN JA VIRKAMIESJOHDON
ROOLITUS ON SELKEÄ JA SOVITTU

a) Selkiytetään yhdessä poliittisen, operatiivisen ja virkamiesjohdon roolit

b) Omistajastrategian yhteydessä kirkastetaan maakunnan hallinnointimallia ja 
corporate governance -periaatteita

c) Järjestetään koulutuksia ja tilaisuuksia, joissa käydään läpi, mitä järjestämisvastuu 
tarkoittaa, ja mitkä ovat käytössä olevat vaikutusfoorumit

d) Tuotetaan kunnille kuntayhtymän päätöksenteosta selkeä info-materiaali 
(”Yhtymä in a nutshell”)

e) Vakiinnutetaan perussopimuksen yhteydessä uudistetut yhteistyöfoorumit, -
käytännöt, -vuosikellot ja niiden suhde hyvinvointiyhtymän vuosikelloihin

f) Varmistetaan, että omistajastrategiassa on hyvinvointiyhtymän näkökulmasta 
määritetty riittävän konkreettiset omistajakuntien yhteiset suuntaviivat Päijät-
Hämeen sote-kokonaisuudelle

Hallinnointimallissa yhdessä 
määritetty ja sovittu roolitus 
toteutuu toiminnassa (K/E)

Omistajakuntien suuntaviivat 
sote-kokonaisuudelle 
määritetty omistajastrategiassa 
(K/E)

Hallinnointimalli

Omistaja-
strategia

R: Yhteistyökäytäntö lipeää 
sovitusta toimintamallista

R: Omistajastrategian 
tavoitteet eivät kohtaa

R: Ei saavuteta yhteistä 
maakunnallista ajattelua 
sote-kokonaisuudesta tai 
sovitut suuntaviivat jäävät 
liian ylätasoisiksi

O: Toteutuessaan uusi 
valtakunnallinen sote-
ratkaisu ei muuta yhtymän 
sote-kokonaisuuden 
perusrakenteita

Veli Penttilä
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Osa-alue 3:
Palveluohjauksen, -mallin ja -rakenteen haasteet
Tasapainoinen ja kustannustehokas palvelurakenne



OSA-ALUE 3
PALVELUOHJAUKSEN, -MALLIN JA -RAKENTEEN HAASTEET

INDIKAATTORIT TODENTAMINEN RISKIT (R) & OLETUKSET (O) VASTUULLINEN

T
A
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K

O
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U
S

Tasapainoinen ja kustannustehokas palvelurakenne

• Tarvevakioitu sosiaali- ja terveyden-
huollon kustannusindeksi

• Asiakasryhmäkohtaiset 
kustannukset / asiakasmäärät

• Myönteinen asiakaskokemus 
terveyspalveluissa ja 
sosiaalipalveluissa (%)

• Raskaiden palveluiden osuus 
kustannuksista (kansallinen 
benchmark)

• Toimi- ja 
tulosalueiden 
toiminnallinen 
raportointi

• THL arviointi-tieto

R: tulevat lomautukset ja 
mahdolliset uudet sopeutukset 
estävät/hidastavat muutostyötä 

Ismo Rautiainen
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3.1    PALVELURAKENNETTA KEVENNETTY JA KEVYITÄ & 
ENNALTAEHKÄISEVIÄ PALVELUJA VAHVISTETTU

a) Lape-palveluissa madalletaan kynnystä palveluihin pääsyssä ja vahvistetaan 
pitkäjänteisesti ennaltaehkäiseviä palveluita, perhepalveluita ja varhaiseen tukea ja 
hoitoa, ja kevennetään vaiheittain resursointia korjaavista palveluista niiden tarpeen 
vähentyessä

b) Tunnistetaan ikääntyneiden 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) Ohjataan akuuttipalveluiden kysyntää perusmuotoisiin avopalveluihin ja kevyempiin 
kanaviin ohjeistuksella, digitaalisilla palveluilla, saatavuutta parantamalla

Palveluiden peittävyys + 
painopisteiden siirto  (lape, 
ikääntyneet, miepä, 
avoterveydenhuolto; 
volyymi,€)

ESH-sairaansijat

Tilinpäätökset ja 
muut 
talousraportit, 
toimintakerto-
mukset

R: Yhdyspinnoissa 
epäonnistuminen lisää 
palvelutarvetta

R: Palvelurakenteen 
kehittymättömyys

O: Laajan päivystyksen 
sairaalan status säilyy

O: Kokonaisuus 
synkronoituu Akuutti-
hankkeeseen

Anu 
Olkkonen-
Nikula
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OSA-ALUE 3
PALVELUOHJAUKSEN, -MALLIN JA -RAKENTEEN HAASTEET

INDIKAATTORIT TODENTAMINEN RISKIT (R) & OLETUKSET (O) VASTUULLINEN

T
A
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K
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S

Tasapainoinen ja kustannustehokas palvelurakenne

• Tarvevakioitu sosiaali- ja terveyden-
huollon kustannusindeksi

• Asiakasryhmäkohtaiset 
kustannukset / asiakasmäärät

• Myönteinen asiakaskokemus 
terveyspalveluissa ja 
sosiaalipalveluissa (%)

• Raskaiden palveluiden osuus 
kustannuksista (kansallinen 
benchmark)

• Toimi- ja 
tulosalueiden 
toiminnallinen 
raportointi

• THL arviointi-tieto

R: tulevat lomautukset ja 
mahdolliset uudet sopeutukset 
estävät/hidastavat muutostyötä 

Ismo Rautiainen
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3.2 ASIAKKAIDEN OMAEHTOISIIN RATKAISUIHIN, KEVYISIIN JA  ENNALTA-
EHKÄISEVIIN PALVELUIHIN OHJAUTUMISTA VAHVISTETTU

a) Luodaan edellytykset ja vahvistetaan asiakkaiden itse ohjautumista ja itsepalvelua 
valituissa kontaktikanavissa

b) Luodaan etulinjan yhteinen toimintamalli, asiakkaan palveluprosessi käynnistyy 
ensikontaktista, tuodaan tavoitteellisuus etulinjan johtamiseen

c) Ratkaistaan jo palveluiden piirissä olevien asiakkaiden ohjautuminen tarkoituksen 
mukaisesti

d) Luodaan edellytykset asiakkaiden itseohjautuville palveluille ja itsepalveluille 
valituissa palveluissa ja ohjataan asiakkaita näihin palvelukanaviin

e) Systematisoidaan siirtymät eri neuvontakanavien & asiakasohjauksen ja tuotannon 
& asiakasohjauksen välillä

f) Asiakasohjauksen ja neuvonnan toimittava myös koko terveydenhuollossa sekä 
etulinjan että manageroitavien asiakkaiden kohdalla hoitosuunnitelmat 
huomioiden. Hallitut siirtymät managerilta toiselle tai yhteistyömallit managereiden 
välille

g) Vahvistetaan asiakkaan mahdollisuuksia asioidensa edistämiseen ja itsepalveluun 
digipalveluilla myös terveydenhuollossa (etenkin ESH) osana eri hoitoprosesseja

Palvelukanavien 
kontaktimäärät ja niiden 
kehittyminen

Asiakaskokemus ja sen 
mittaaminen yhteisissä 
palvelukanavissa 

Tulosalueiden 
toiminnallinen 
raportointi

R: Yhdyspinnoissa epäonnis-
tuminen lisää palvelu-
tarvetta

R: Sähköisen palvelun inte-
graatiossa epäonnistuttu, 
jos palvelua ei käytetä; 
tuotannon vajavainen 
resurssointi

O: Kokonaisuus 
synkronoituu Asiakas-
ohjaushankkeeseen ja 
Potku-hankkeeseen

Marjo 
Lepistö
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OSA-ALUE 3
PALVELUOHJAUKSEN, -MALLIN JA -RAKENTEEN HAASTEET

INDIKAATTORIT TODENTAMINEN RISKIT (R) & OLETUKSET (O) VASTUULLINEN
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Tasapainoinen ja kustannustehokas palvelurakenne

• Tarvevakioitu sosiaali- ja terveyden-
huollon kustannusindeksi

• Asiakasryhmäkohtaiset 
kustannukset / asiakasmäärät

• Myönteinen asiakaskokemus 
terveyspalveluissa ja 
sosiaalipalveluissa (%)

• Raskaiden palveluiden osuus 
kustannuksista (kansallinen 
benchmark)

• Toimi- ja 
tulosalueiden 
toiminnallinen 
raportointi

• THL arviointi-tieto

R: tulevat lomautukset ja 
mahdolliset uudet sopeutukset 
estävät/hidastavat muutostyötä 

Ismo Rautiainen
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3.3 MONIPALVELUASIAKKAIDEN PALVELUKOKONAISUUDET OVAT 
SYSTEEMISIÄ JA OPTIMOITUJA

a) Laajennetaan keskitetty asiakasohjaustoiminta kattamaan kaikki keskeisimmät 
monipalveluasiakasryhmät

b) Rakennetaan asiakasryhmittäin työkalut riskiasiakkuuksien ennakoivaan 
tunnistamiseen, selkeytetään interventiovalikoima, relevanttien asiantuntijoiden 
verkosto ja käytänteet vaikuttavien interventioiden kohdentamiseen

c) Rakennetaan asiakasohjauksen työkalut monipalveluasiakkaiden tehokkaaseen 
case managerointiin ja työkäytännöt systeemiseen yhteistyöhön eri tuottajatahojen 
välillä ja kanssa

d) Tavoitteellistetaan asiakasohjauksen monipalveluasiakkaiden hallinta: otetaan 
käyttöön malli tavoitteiden seurantaan, jatkuvan oppimiseen ja parhaiden 
käytäntöjen jakamiseen

e) Monipalveluasiakkaista asiakasryhmittäin niiden tunnistaminen, jotka hyötyvät 
manageroinnista

f) Raskaiden monipalveluasiakkaiden palvelupolkujen tunnistaminen ja kehittäminen, 
etenkin niiden päättyminen

Monipalveluasiakkaiden 
palveluketjujen analyysi: eurot, 
läpimenoaika, lukumäärät

Tulosalueiden 
toiminnallinen 
raportointi

R: Yhdyspinnoissa 
epäonnistuminen lisää 
palvelutarvetta

O: Toimenpidekokonaisuus 
synkronoituu Asiakasohjaus-
hankkeeseen 

Marjo 
Lepistö
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OSA-ALUE 3
PALVELUOHJAUKSEN, -MALLIN JA -RAKENTEEN HAASTEET

INDIKAATTORIT TODENTAMINEN RISKIT (R) & OLETUKSET (O) VASTUULLINEN

T
A

R
K

O
IT

U
S

Tasapainoinen ja kustannustehokas palvelurakenne

• Tarvevakioitu sosiaali- ja terveyden-
huollon kustannusindeksi

• Asiakasryhmäkohtaiset 
kustannukset / asiakasmäärät

• Myönteinen asiakaskokemus 
terveyspalveluissa ja 
sosiaalipalveluissa (%)

• Raskaiden palveluiden osuus 
kustannuksista (kansallinen 
benchmark)

• Toimi- ja 
tulosalueiden 
toiminnallinen 
raportointi

• THL arviointi-tieto

R: tulevat lomautukset ja 
mahdolliset uudet sopeutukset 
estävät/hidastavat muutostyötä 

Ismo Rautiainen
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3.4 LAAJA-ALAINEN VAHVASTI DIGITAALISIA KANAVIA
HYÖDYNTÄVÄ SOTE-KESKUSMALLI TOIMINNASSA

a) Määritetään ja mallinnetaan laaja-alainen sote-keskusmalli palvelukanavineen 
(fyysiset, liikkuvat, puh., digi) ja toimintamalleineen osana maakunnallista 
palvelujärjestelmää

b) Mallin fokus terveydenhuollon tiimissä, mutta sen tulee fasilitoida ammattilaisten 
välistä yhteistyötä ja tarjota järkevät rajapinnat muihin avopalveluihin (etenkin 
perhekeskuksiin). Mallissa tulee tunnistaa monipalveluasiakkaat, jotka tarvitsevat 
managerointia ja erilaista lähestymistapaa kuin päiväkävijät

c) Suunnitellaan sote-keskusmallin vaiheittainen käyttöönotto & digipalvelujen 
laajentaminen; osana tätä haetaan valtionavustusta sote-keskuksien 
maakunnallisiin kehityshankkeisiin 2/2020 päättyvässä haussa

d) Rakennetaan sote-keskusmallin ja eri palvelukanavien käyttöönoton edellyttämät 
tekniset & toiminnalliset edellytykset, tarvitsemat muutokset ja tarjottava rajallinen 
palvelutarjoama/valikoima

e) Siirrytään vaiheittain sote-keskusmalliin perustuvaan palveluverkkoon ja 
laajennettuun digikanavien hyödyntämiseen

f) Erityistä huomiota kiinnitetään digipalveluiden käytön laajentamiseen ja toiminnan 
muutoksen johtamiseen (ehdotuksena hyödyntää toimeenpanevaa digitalisaatio-
muutostiimiä) -palvelupolkujen täytyy voida käynnistyä ja jatkua läpi kanavien

Määritetty sote-keskusmalli 
toiminnassa (K/E)

Palvelukanavien 
kontaktimäärät ja niiden 
kehittyminen (asiakasvirrat)

Digitaalisten palveluiden osuus 
avoterveydenhuollon 
toiminnasta

Asiakaskokemus

Tulosalueiden 
toiminnallinen 
raportointi

R: Toiminnan riittämätön 
resursointi riski toimeen-
panolle, merkittävän toimin-
nallisen muutoksen 
muutosjohtamisen ja 
sitoutumisen haaste

O: Sote-keskusten 
maakunnallisiin 
kehityshankkeisiin on 
saatavissa valtionavustusta

Pertti 
Sopanen
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Osa-alue 4:
Palvelujen tehokkuuden haasteet
Kustannustehokas palvelutuotanto



OSA-ALUE 4
PALVELUJEN TEHOKKUUDEN HAASTEET

INDIKAATTORIT TODENTAMINEN RISKIT (R) & OLETUKSET (O) VASTUULLINEN
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Kustannustehokas palvelutuotanto

• Tarvevakioitu sosiaali- ja 
terveydenhuollon kustannusindeksi

• Somaattisen erikoissairaanhoidon 
tuottavuus (indeksi)

• Palvelukohtaiset 
yksikkökustannukset

• Toimi- ja 
tulosalueiden 
toiminnallinen 
raportointi

• THL arviointitieto

R: tulevat lomautukset ja 
mahdolliset uudet sopeutukset 
estävät/hidastavat muutostyötä

Juhani Sand
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4.1   TUOTANNON OHJAUKSEN SYSTEMATISOINTI JA 
TOIMINTALÄHTÖISESTI OPTIMOITU HENKILÖSTÖRESURSSIEN 
KÄYTTÖ

a) Kartoitetaan ja käynnistetään toimialueittain systemaattinen 
tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus (vuosi-kk-vko-pvä-vuoro-tasoille), 
sisältäen henkilöstösuunnittelun- ja resurssien käytön toiminnallisen 
optimoinnin, jossa peilataan parhaisiin käytäntöihin perustuvaan 
kustannustehokkuuden optimiin

b) Arvioidaan ja toteutetaan tuotannon ohjauksen, tehostamisen ja uusien 
käytäntöjen edellyttämät järjestelmäinvestoinnit

c) Johdetaan systemaattisen tuotannon suunnittelun ja ohjauksen sekä 
tarkempien henkilöstösuunnittelun ja -resursointikäytäntöjen 
muutosta, luodaan mittaamisen ja seurannan toimintamallit

Tuotannonohjaus ja 
toimintalähtöinen 
työvuorosuunnittelu 
käytössä (K/E)

Sijais- ja vuokratyön 
kustannukset

Tilojen käyttöaste

Tilinpäätökset 
ja muut 
talousraportit, 
toimintakerto-
mukset

R: Nykyiset työehdot ja
-sopimukset eivät 
mahdollista 
toimintalähtöisen 
optimin saavuttamista

R: Lainsäädännölliset 
vaatimukset (esim. 
hoitajamitoitus tai 
hoitotakuu) kasvattavat 
resurssitarvetta 
suhteessa nykytasoon

Pirjo Orre / 
Anu 
Olkkonen-
Nikula
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OSA-ALUE 4
PALVELUJEN TEHOKKUUDEN HAASTEET

INDIKAATTORIT TODENTAMINEN RISKIT (R) & OLETUKSET (O) VASTUULLINEN

T
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Kustannustehokas palvelutuotanto

• Tarvevakioitu sosiaali- ja 
terveydenhuollon kustannusindeksi

• Somaattisen erikoissairaanhoidon 
tuottavuus (indeksi)

• Palvelukohtaiset 
yksikkökustannukset

• Toimi- ja 
tulosalueiden 
toiminnallinen 
raportointi

• THL arviointitieto

R: tulevat lomautukset ja 
mahdolliset uudet sopeutukset 
estävät/hidastavat 
muutostyötä

Juhani Sand
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4.2   KILPAILUKYKYISET TUKIPALVELUT JA MUUT EPÄSUORAT 
HANKINNAT

a) Kokonaisarviointi nykyisestä tuotannosta ja hankinnoista: määritetään mitkä itse 
tuotetut tukipalvelut siirretään markkinoilta hankittaviksi, mitkä tällä hetkellä 
hankittavat kotiutetaan ja mitkä tehostetaan kilpailukykyisiksi

b) Käynnistetään sisäinen hankinta- ja tuottajaohjaus sekä kustannusanalyysi-
osaamisen kehittäminen ja organisointi, hyödyntäen hankinta- ja 
sopimusohjausverkostoja

c) Arvioidaan ja toteutetaan hankintojen tehostamisen ja kehittämisen vaatimat 
tuotteistus- ja kustannusrakenne-määritykset

d) Toteutetaan tehostamistoimenpiteet valituissa itse tuotettavissa tukipalveluissa

e) Toteutetaan muutokset hankinnoissa: mahdolliset kotiutukset & siirretään valittujen 
tukipalvelujen toteutus markkinoille ja varmistetaan hankintojen 
tarkoituksenmukainen toiminnallinen toteutuminen (toteutuksessa ulkoistettujen ja 
omien palvelujen rajapintojen ja työnjaon sujuvuus)

f) Tunnistetaan muihin epäsuoriin hankintoihin liittyvät sisäiset & ulkoiset säästöajurit 
ja säästöpotentiaali

g) Toteutetaan epäsuorien hankintojen tehostamiseen liittyvät sisäiset 
kehitystoimenpiteet ja markkinaoperaatiot

Kliinisten tukipalveluiden 
kustannukset

Muiden tukipalveluiden 
kustannukset

Lääke- ja  
hoitotarvikehankintojen 
kustannukset

Tilinpäätökset 
ja muut 
talousraportit, 
toimintakerto-
mukset

R: Tukipalveluita 
tehostettaessa niiden 
työtä valuu 
kliinikoille

O: Ulkoistettujen ja 
omien palvelujen 
rajapinnat ja 
työnjako saadaan 
sovittua

Antti Niemi
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OSA-ALUE 4
PALVELUJEN TEHOKKUUDEN HAASTEET

INDIKAATTORIT TODENTAMINEN RISKIT (R) & OLETUKSET (O) VASTUULLINEN

T
A

R
K

O
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U
S

Kustannustehokas palvelutuotanto

• Tarvevakioitu sosiaali- ja 
terveydenhuollon kustannusindeksi

• Somaattisen erikoissairaanhoidon 
tuottavuus (indeksi)

• Palvelukohtaiset 
yksikkökustannukset

• Toimi- ja 
tulosalueiden 
toiminnallinen 
raportointi

• THL arviointitieto

R: tulevat lomautukset ja 
mahdolliset uudet sopeutukset 
estävät/hidastavat muutostyötä

Juhani Sand
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4.3   KILPAILUKYKYISET TUKIPALVELUT JA MUUT EPÄSUORAT 
HANKINNAT

a) Laaditaan faktapohjainen make-or-buy strategia oman tuotannon ja yo-
sairaalaostojen sekä muiden ostopalvelujen tulevaisuuden roolitukselle ja 
koordinoidaan asiakaspalveluhankintojen sisäinen roolitus

b) Käynnistetään sisäinen hankinta- ja tuottajaohjaus sekä kustannusanalyysi-
osaamisen kehittäminen ja organisointi, hyödyntäen hankinta- ja 
sopimusohjausverkostoja

c) Arvioidaan ja toteutetaan hankintojen tehostamisen ja kehittämisen vaatimat 
tuotteistus- ja kustannusrakenne-määritykset

d) Käynnistetään markkinavuoropuhelu ja markkinaoperaatiot palveluissa, joissa 
strateginen tavoite on muuttaa tuotannon roolitusta

e) Läpivalaistaan ja realisoidaan kustannussäästöt ostopalveluissa, joissa tuotannon 
strateginen roolitus ei muutu

f) Vahvistetaan palveluntuottajien ohjausta palveluissa, joissa tavoite on muuttaa 
tuottajien toiminnallista suoriutumista

g) Rakennetaan strategisten hankkeiden pohjalta keskitetyn hankintatoimen kanssa 
koordinoitu make-or-buy -prosessi ja vahvan tuottajaohjauksen prosessi näiden 
toimien jatkuvaan kehittämiseen

Make-or -buy -strategia 
kuvattu (K/E)

Hankittujen 
asiakaspalveluiden 
yksikkökustannukset

Make-or-buy
strategia-
dokumen-
taatio

Tilinpäätökset 
ja muut 
talousraportit, 
toimintakerto-
mukset

R: Hankittujen 
palveluiden laatu 
laskee hankintoja 
tehostettaessa

R: Ostot yo-
sairaaloista kasvavat 
valtakunnallisista 
muutoksista johtuen

O: Toteutuessaan uusi 
valtakunnallinen sote-
ratkaisu ei muuta 
ESH-työnjakoa

Timo Louna
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