
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sote-keskusten 
palvelutuotanto nyt ja tulevaisuudessa

Hankejohtaja Ismo Rautiainen



Yhtymän strategisena tavoitteena on muodostaa Päijät-
Hämeeseen asukkaiden palvelutarvetta vastaava, 

kustannustehokas ja vaikuttava palvelutuotanto, joka 
on omistajakuntien maksukyvyn mukainen

3.6.2020
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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
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• Yhtymä kilpailuttaa käänteisellä hankinnalla ja neuvottelumenettelyllä  
sote-keskuspalvelut. Käänteisessä hankinnassa hankinnan arvo on 
määritelty etukäteen ja tarjoajat kilpailevat laadulla.

• Kilpailun voittanut tarjoaja valitaan kumppaniksi, jonka kanssa perustetaan 
yhteisyritys

• Yhtymä ostaa sote-keskuspalvelut yhteisyritykseltä

• Tavoitteena on nykyistä parempi ohjausvaikutus ostopalveluhin

• Vahvistamme järjestäjän roolia ja sopimusohjausta

• Toteutamme maakunnallisesti integroidun sote-keskuskokonaisuuden

Sote-keskus yhteisyritys 
pähkinänkuoressa pähkinänkuoressa
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• Hankinnan lähtökohdat ja tavoitteet

• Hankintakokonaisuus ja aikataulu

• Digipalvelut

• Palveluntuottajien vertailu

• Palvelusopimus, palveluiden seuranta ja järjestäjän rooli

• Hankinnan arvo ja hinnan tarkistaminen

• Kannustin-sanktiomalli

• Yhteisyritys

• Henkilöstö

• Hankinnasta toteutukseen

Esityksen sisältö



Luomme julkisen ja yksityisen toimijan yhteistyönä   
kansallisesti innovatiivisia, asiakaslähtöisiä ja uusia 
toimintamalleja sekä digitalisaatiota hyödyntävän, 

vaikuttavan sote-keskuspalvelukokonaisuuden

3.6.2020



Hankinnan lähtökohdat ja tavoitteet

3.6.2020
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• Asiakaspalvelujen ostot ja avustukset 
(palveluseteli) yhteensä 17o,7 M€, mikä on 
noin 23 % yhtymän menoista.

• Erityisesti sosiaalihuollon kotiin vietäviä ja 
asumispalveluja tuotetaan runsaasti 
yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien 
kanssa.

• Sote-keskustoiminnasta yli 50 % on 
ulkoistettu.

• Olemme olleet edelläkävijöitä valinnan 
vapauden kehittämisessä.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymällä on vankka kokemus 
monituottajuudesta ja palvelujen hankinnasta

Henkilöstö-
kulut
45 %

Palvelujen 
ostot
33 %

Aineet, 
tarvikkeet ja 

tavarat
9 %

Avustukset
8 %

Muut toiminta-
kulut
6 %



Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä päättää 
palveluverkosta

9

Sysmä

Hartola

Padasjoki

Asikkala
Heinola

Lahti

Hollola

Kärkölä

Orimattila

Myrskylä
Pukkila

Iitti

Nastola

Palveluverkon uudistamisella tavoitellaan:
• Nykyistä edullisimpia kustannuksia

• Riittävän hyvää saavutettavuutta

• Teknistä tehokkuutta sekä satunnaiskävijöille että kiireellistä 
hoitoa tarvitseville

• Integroituja, saumattomia palveluja paljon palveluita 
tarvitseville

– LAAJA SOTE-KESKUS 

– PERUSTASON SOTE-KESKUS 

– HOITAJAVETOINEN  PERUSTASON SOTE-KESKUS

Laaja sote-keskus

Perustason 
sote-keskus

Hoitajavetoinen
perustason 
sote-keskus

Ei Päijät-Hämeen 
hyvinvointiyhtymän 
järjestämisvastuulla

Keskusten luokittelu hallituksen 2017 periaatelinjausta mukaillen
Lisäksi suorituspaikkojen määrällä mitattuna ~160 muuta toimipistettä 

(neuvolat, STH & koulu-TH)
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1. Lakisääteiset peruspalvelut tuotetaan toimintavarmasti voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

2. Avosairaanhoidon kiireettömän vastaanoton toimintaa kehitetään ennakoivasti 7 vuorokauden hoitotakuuseen. Suun 
terveydenhuollon osalta tavoite on 14 vuorokautta.

3. Toimintamalleja kehitetään siten, että väestön palvelutarpeen kannalta tarkoituksenmukaiseen, moniammatilliseen 
lääkärijohtoiseen tiimityöhön on siirrytty kuntayhtymätasoisesti vuoden 2022 loppuun mennessä.

4. Asiakkaan hoidon ja palvelun kannalta tarkoituksenmukaiset ja toimintavarmat digipalvelut ovat käytössä 
vaiheistetusti vuoden 2022 loppuun mennessä, minkä jälkeen digipalveluja edelleen kehitetään asiakastarpeisiin 
perustuen siten, että käytössä ovat ajantasaiset toiminnot.

5. Erinomainen asiakaskokemus

6. Yhdenvertaiset sote-keskuspalvelut toimivat maakunnallisena kokonaisuutena.

7. Sote-keskuspalvelut integroidaan kuntayhtymän muihin palveluihin niin, että kokonaisuudesta muodostuu asiakkaan 
kannalta toimiva ja sujuva kokonaisuus. Yhtymän palvelurakenteen painopiste on peruspalveluissa, 
erikoissairaanhoidon hoitojaksot ja käynnit sekä päivystyksen käynnit eivät lisäänny.

8. Palvelujen laatu ja jatkuvuus turvataan työhönsä sitoutuneella ja pitkäaikaisella henkilöstöllä.

Päijät-Hämeen sote-keskusten palveluille on asetettu tavoitteet
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Kumppanuuden kautta toteutettavat sote-keskuspalvelut

Yhteisyritykseen 
yhtymästä

siirtyviä
työntekijöitä

aluksi

n. 425 htv
(Lahti + Kärkölä + Iitti)

Myöhemmin
siirtyneitä yhteensä

n. 250 htv
(muut kunnat)

Yhtymän koko 
henkilöstö

7 079

Osuus
yhtymän 

budjetista
noin

10 %
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• Kyseessä ei ole kokonaisulkoistus

• Perustuslain 19 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava siten kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle 
riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut

• Järjestämisestä säädetty substanssilainsäädännössä (terveydenhuoltolaki, sosiaalihuoltolaki jne.)

• Kuntalain 9 §:n mukaan järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä voi tuottaa palvelut itse tai 
hankkia ne muulta palvelujen tuottajalta.

• Julkisen hallintotehtävän kunta voi antaa muulle kuin viranomaiselle vain, jos siitä erikseen laissa säädetään.

• Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistuksia säännellään ns. rajoittamislailla

• Laissa ei ole rajoitteita sille kuinka suuri osuus voidaan ulkoistaa

• Jos vuotuinen arvo ylittää 15 % vuosittaisista käyttömenoista, on sisällytettävä irtisanomisehto, jonka 
mukaan järjestämisvastuussa oleva voi irtisanoa vuoden 2024 tai 2025 aikana ilman, että irtisanomisesta 
syntyy korvausvelvollisuutta.

Hankinta ja yhteisyrityksen perustaminen on 
oikeudellisesti arvioitu
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• Maakunnallisesti yhteneväisen sote-keskustoimintamallin toteutuminen siirtyy usealla vuodella.

• Digitaalisten palvelujen käyttöönotto viivästyy.

• Yhtymä joutuisi tekemään merkittäviä investointeja digitaalisiin ratkaisuihin.

• Lahden alueen palvelut on tarkoituksenmukaista järjestää yhtenä kokonaisuutena. Nyt 
ulkoistetun toiminnan määrä Lahdessa on niin suuri, että koko Lahden alueen palvelutuotanto 
olisi kilpailutettava erillisellä hankinnalla. Tämä tarkoittaisi sitä, että yhtymä jatkaisi nykyisellä 
toimintamallilla, jossa on useita eri ulkoistussopimuksia. Palvelujen omaksi toiminnaksi 
ottaminen lyhyellä aikavälillä ei ole mahdollista. 

Mitä tapahtuu, jos hankintaa ei toteuteta 
ja yhteisyritystä ei perusteta?



Hankintakokonaisuus ja aikataulu

3.6.2020



3.6.2020

” Lopullinen onnistuminen tulee siitä, että ihmisten 

palvelut paranevat. Odotan rohkeita uudistuksia. 

Ihmiset saavat apua silloin, kun he sitä tarvitsevat, 

ja heidän palvelukokonaisuutensa on hallinnassa.”

”Yhtymän järjestäjäroolin tulee olla kirkas, ja se 

ohjaa yhteisyritystä ennakoivalla ja hyvällä 

kehittämisyhteistyöllä mutta myös määrätietoisilla 

sopimusohjauksen keinoilla.”

– Ismo Rautiainen, Sote-keskushankkeen hankejohtaja



Hankinnan aikataulu
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• Hankinnan valmisteluun on osallistunut lähes 50 sote-ammattilaista, joista suurin osa on ollut yhtymän
henkilöstöä. Valmistelussa on hyödynnetty laaja-alaista osaamista. Ulkopuolelta on hankittu asiantuntemusta 
mm. talouden mallintamiseen, kannustin-sanktiomallin rakentamiseen, digipalvelujen valmisteluun sekä juridista 
osaamista.

• Hankinnan valmistelijat ovat olleet erittäin sitoutuneita valmisteluun ja valmistelusta on saatu hyvää palautetta 
sekä asiantuntijoilta että neuvottelukumppaneilta. Valmistelu on edennyt suunnitellussa aikataulussa 
poikkeusoloista huolimatta.

• Hankinta toteutettiin neuvottelumenettelyllä, jossa valittujen ehdokkaiden kanssa työstettiin lopullista 
tarjouspyyntöä. Neuvottelukierroksia oli kolme. Valitut ehdokkaat olivat:

• Ryhmittymä Pihlajalinna

• Ryhmittymä Mehiläinen

• Ryhmittymä Terveystalo

Sote-keskushankinnan valmistelu



Optio: 
Päijät-Hämeen 
koko maakunnan 
alue, mikäli lain-
säädännön tai 
muusta merkittä-
västä sopimus-
kauden aikaisesta 
muutoksesta 
laajentaminen on 
välttämätöntä.

Alueoptiot:  

Asikkalan, Hartolan, 
Hollolan, Myrskylän, 

Orimattilan, Padasjoen ja 
Pukkilan sote-keskuksien 

palvelut

Lahden, Nastolan, 
Kärkölän ja Iitin 
sote-keskuksien 
palvelut 1.1.2021 
alkaen (131 000 
asukasta).

HANKITTAVAT PALVELUT:

Avosairaanhoito

Fysioterapeutin suoravastaanotto

Terveystarkastukset

Ehkäisyneuvolapalvelut

Suun terveydenhuolto

Perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut

Lääkäripalvelut neuvolassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

Terveyssosiaalityö

Neuvonta ja ohjaus

PALVELUOPTIOT:

Ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen lääkäripalvelut

Akuutti24:n lääkäripalvelut

Sote-keskushankinta kokonaisuutena

”Vaiheittaisuus mahdollistaa myös arvioinnin”
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Hankinnan keskeiset dokumentit
HANKINTADOKUMETIT

Hankinnan kuvaus, ehdottomat vaatimukset

Palvelukuvaus

Digipalveluiden kuvaus ja vastuunjako

Vastuunjako ja tilojen käyttöoikeussopimusluonnos

Palvelusopimusluonnos

Kuvaus kannustin-sanktiomallista

YHTEISYRITYSTÄ KOSKEVAT DOKUMENTIT

Yhteisyrityksen osakassopimus

Yhteisyrityksen yhtiöjärjestys

TARJOUSPYYNTÖ JA VERTAILU

Tarjouspyyntö

Tarjousten vertailutaulukko



Digipalvelut

3.6.2020



Yhtenäinen digialusta 

Yhtenäinen APTJ4 eli master data

Yhtenäinen perustietotekniikka 

API3

3.6.2020

• Hyvän asiakaskokemuksen edellytyksenä 
on koko yhtymän toimialueella yhtenäiset 
digikanavat→ yhteisyrityksellä ja muulla 
yhtymällä samat digiratkaisut, esim. sama 
mobiilisovellus

• Yhtymä tuo yhteisyritykseen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmän (APTJ) ja 
perustietotekniikkaa; yhteisyrityksen
yksityinen osapuoli tuo digialustan ja 
siihen sisältöä hoitopolkuihin yms. 
Molemmat puolet edellyttävät investointeja.

Digi/ICT-palvelut ja 
yhteisyritys

1) Vapaa käyttöoikeus = ns. enterprise agreement

2) pakollinen sertifiointi digialustan käyttöön perehtymisestä

3) API = ohjelmointirajapinta (Application Programming Interface)

4) APTJ = Asiakas ja potilastietojärjestelmä

YHTEISYRITYKSEN 
SOTE-KESKUKSET

>50 % henkilömäärästä
>50 % digitoiminnoista

PHHYKY:N SOTE-
KESKUKSET

→ 100 % henkilömäärästä
→ Samat digitoiminnot

ERIKOISSAIRAANHOITO 
yms. yhteisyrityksen laajuuden ulkopuolella oleva

→ 100 % digitoiminnoista

Tavoiteltu yhtenäisen APTJ:n päälle rakentuva yhtenäinen 
digialusta, johon koko yhtymällä vapaa käyttöoikeus1

Yhteisyritys vastaa henkilöstön 
uudelleenkoulutuksesta2

Yhtymä vastaa henkilöstön 
uudelleenkoulutuksesta2
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• Siirtyminen nykytilanteen 
pistemäisistä digiratkaisuista 
kokonaisuutena toimivaan 
monikanavaiseen palvelumalliin, jossa 
digikanavilla on keskeinen rooli 
perinteisten asiakaspalvelukanavien 
rinnalla

• Koestettu digipalveluja tehokkaasti 
hyödyntävä toimintamalli, jossa 
ammattilaisella on käytössään 
monipuolinen palvelualusta

Kokonaisuutena toimivat 
digiratkaisut Asiakkaan käytettävissä 

ovat digitaaliset 
kanavat verkossa ja 
mobiilissa sisältäen 
videopuhelut, chatit, 
omahoivapalvelut yms. 
Vastaavasti 
ammattilaisella on 
koontinäkymä 
monikanavaiseen 
viestintään sekä 
integraatio keskeisiin 
asiakas- ja potilastieto-
järjestelmiin.
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0) Transition toteutus mahdollistaen 1.1.2021 tapahtuvan 
siirtymän yhteisyrityksen vastuulle, sisältäen asukkaiden ja 
työntekijöiden yleisen tietoisuuden lisäämistä 
digipalveluista sellaisissa asioissa, jotka eivät vaadi 
merkittäviä muutoksia tai integraatioiden toteutusta.

1) Ennen 1.1.2021 digipalveluiden näkyvyyttä lisäävien 
toimien valmistelu ja käyttöönotto heti tammikuussa 2021. 
Tarkoituksena on saada aikaan positiivinen mielikuva 
sidosryhmien joukossa heti alusta alkaen. 
Minimivaatimuksia on kuvattu myöhemmin tässä 
kappaleessa.

2) Vaiheistetusti seuraavan kahden vuoden (1.1.2021-
31.12.2022) aikana digipalveluiden laajamittainen 
käyttöönotto. Minimivaatimuksia on kuvattu 
hankintadokumenteissa.

3) Digipalveluiden jatkuva kehittyminen pitkällä 
tähtäimellä seuraten alan yleistä kehitystä yksityisellä 
puolella.

Vaiheittainen käyttöönotto vuosien 2020–2021 aikana



Palveluntuottajien vertailu

3.6.2020
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1. Palvelut (45 %)

1.1. Palvelutuotannon toimintamalli

1.1.1. Hoidon saatavuus ja sen kehittäminen

1.1.2. Palvelukanavat ja niiden aukioloajat

1.2. Asiakassegmentointi ja keskeiset palveluprosessit

1.3. Monipalveluasiakkaiden palveluprosessien koordinointi sekä omatyöntekijyys

1.4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä ehkäisevän työn kehittäminen

1.5. Palvelujen tiedolla johtaminen

Mitä arvostamme – palveluntuottajien vertailu
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2. Digipalvelut (20 %)

2.1. Digipalveluiden tuottaminen

2.1.1 Digipalveluiden vaiheistus ja sisältö

2.1.2 Digipalveluiden näkyminen loppuasiakkaalle ja toimivuus loppuasiakkaan näkökulmasta

2.1.3 Digipalveluiden arkkitehtuuri, tuottaminen ja ylläpito

2.2. Kyberturvallisuus, tietoturva ja tietosuoja

2.3. Digipalveluiden kehittäminen

2.3.1 Toimittajan digipalveluiden kehittämisen kyvykkyys

Mitä arvostamme – palveluntuottajien vertailu
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3. Integraatio ja yhteistyö (15 %)

3.1. Integraatio ja yhteistyö PHHYKY:n kanssa

3.2. Yhteistyö kuntien kanssa

3.3. Yhteistyö järjestöjen kanssa

4. Henkilöstö ja asiakaskokemus (15 %)

4.1. Keinot varmistaa osaava ja sitoutunut henkilöstö

4.2. Keinot varmistaa erinomaisen asiakaskokemus

5. Haltuunotto (5 %)

5.1. Tarjoajan keinot hankintakokonaisuuden haltuunottoon

Mitä arvostamme – palveluntuottajien vertailu



Palvelusopimus, palveluiden seuranta 
ja järjestäjän rooli

3.6.2020
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• Sopimuksen tarkoituksena on määriteltyjen sote-keskuspalvelujen tuottaminen Lahden (sisältäen 
Nastolan), Kärkölän ja Iitin alueella

• Sopimus tulee voimaan sopimuksen allekirjoituksella

• Palvelutuotannon sopimuskausi on 1.1.2021–31.12.2030

• Suun terveydenhuollon hammaslääkäripäivystys siirtyy palveluntuottajalle 1.5.2021. 

• Sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen kahdella viiden (5) vuoden mittaisella 
optiokaudella. Tilaaja tekee optioiden käytöstä erilliset päätökset.

Palvelusopimus ja sopimuskausi
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• Mikäli palvelutuotannon käynnistyminen viivästyy tai käynnissä oleva palvelutuotanto keskeytyy 
sopimuskauden aikana palveluntuottajasta johtuvista syistä, on tilaajalla oikeus järjestää vaihtoehtoinen 
palvelu (kateosto-oikeus).

• Palveluntuottaja vastaa tilaajalle täysimääräisesti vaihtoehtoisen palvelutuotannon järjestämisestä 
aiheutuneista kustannuksista. 

• Mikäli palveluntuottaja viivästyy digipalvelujen aikataulun mukaisessa käyttöönotossa, palveluntuottaja
on velvollinen selvittämään viivästymisen syyt ja antamaan täsmällisen aikataulun käyttöönoton 
aikataulusta.

• Mikäli yksittäisen vaatimuksen käyttöönotto viivästyy edelleen annetusta uudesta aikataulusta, 
palveluntuottaja on velvollinen tilaajan vaatimuksesta maksamaan viivästysmaksua 25 000 € per viivästynyt 
kvartaali. 

• Viivästysmaksujen yhteissumma on kuitenkin enintään 500 000 € per kalenterivuosi. 

Palvelutuotannon käynnistymisen viivästyminen 
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• Tilaajalla on oikeus laajentaa sopimusta koskemaan Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Myrskylän, 
Orimattilan, Padasjoen ja Pukkilan sote-keskuspalveluita.

• Näiden optioiden käyttö on tilaajan mahdollisuus mutta ei velvollisuus.

• Kuntien sote-keskuspalvelut voidaan ottaa käyttöön yksittäin tai isommissa kokonaisuuksissa.

• Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan palvelut sopimuksessa määritellyin ehdoin, mikäli tilaaja päättää ottaa 
ko. kuntien sote-keskuspalveluita koskevia optioita käyttöön.

• Lisäksi tilaajalla on edelleen oikeus laajentaa sopimusta koskemaan Heinolan ja Sysmän aluetta, mikäli 
lainsäädännössä tapahtuvasta tai muusta merkittävästä sopimuskauden aikaisesta muutoksesta 
johtuen laajentaminen on välttämätöntä tai perusteltua.

• Palveluntuottaja sitoutuu tarvittaessa tuottamaan palvelut myös Heinolan ja Sysmän alueella tässä 
sopimuksessa määritellyin ehdoin.

Sopimuksen alueellinen laajentaminen
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• Sopijapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle sopijapuolelle aiheuttamansa välittömän vahingon.
• Sopijapuolten korvausvastuu on kaikissa tapauksissa enintään 20 % sopimuksen vuosihinnasta.

• Palvelutason poikkeamat jaetaan kahteen luokkaan:
• Lievä poikkeama 

• Sopijapuolet neuvottelevat poikkeaman välittömästä korjaamisesta tai korvaavan lisäpalvelun hankkimisesta.

• Merkittävä poikkeama 
• Sopijapuolet neuvottelevat poikkeaman välittömästä korjaamisesta tai korvaavan lisäpalvelun hankkimisesta.
• Palveluntuottajan tulee esittää millaisiin toimenpiteisiin se on ryhtynyt poikkeamien korjaamiseksi.
• Jos poikkeamaa ei saada korjattua tilaajan asettamassa ajassa, tilaajalla on oikeus ostaa korvaava palvelu.
• Palveluntuottajan saamasta maksusta vähennetään kustakin reklamoidusta merkittävästä poikkeamasta kultakin alkavalta 

viikolta viikkotasolla 5 % siihen saakka sen palvelukokonaisuuden osalta, jota tämä poikkeama koskee.

• Merkittävä ehdoton vaatimus on hoidon saatavuus – vrt. poikkeamien käsittely

• Erityinen poikkeamaehto:
• Palveluntuottaja sitoutuu sopimuksen liitteen 9 toimintasuunnitelmissa annettuihin palvelulupauksiin koskien sote-keskusten ajanvaraukseen 

saapuvia puheluita (suoraan vastattujen puheluiden %-osuus kaikista saapuneista puheluista sekä takaisinsoittoaika min.) Mikäli 
palvelulupaukset eivät täyty kuuden (6) kuukauden seurantajaksolla (tarkastellaan seurantajakson keskiarvoa), asetetaan palveluntuottajalle
sanktio, joka on kummankin palvelulupauksen osalta enintään 25000 € per kuuden (6) kuukauden seurantajakso, eli yhteensä enintään 50000 € 
per seurantajakso. 

Palvelutuotannon korvausvelvollisuus ja sanktiointi
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• Erityinen irtisanomisehto
• Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisessä järjestämisvastuussa olevalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus

vuoden 2024 tai 2025 aikana päättymään kahdentoista kuukauden kuluttua irtisanomisesta ilman, että 
irtisanomisesta syntyy korvausvelvollisuutta. 

• Sopimuksen purkaminen sopijapuolten olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella 
• Jos sopijapuoli olennaisesti rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä, asetusta, sopimusvelvoitteitaan tai 

osakassopimusta, on toisella sopijapuolella oikeus purkaa sopimus päättymään määräämäänsä ajankohtaan.

• Sopijapuoli voi purkaa sopimuksen, jos olennaiseen sopimusrikkomukseen syyllistynyt sopijapuoli ei ole 
korjannut tai korvannut tilannetta viipymättä siitä, kun toinen sopijapuoli on kirjallisesti purku-uhkauksella 
huomauttanut.

• Sopimuksen purkamisesta huolimatta sopijapuolilla on velvollisuus huolehtia sopimuksenmukaisista 
tehtävistä sopimuksenmukaista korvausta vastaan, kunnes tilaaja kykenee huolehtimaan sopimuksen
kohteena olevien palvelujen tuottamisesta.
• Palveluntuottajan tässä tarkoitettu velvollisuus jatkuu enintään 12 kuukautta purkamisilmoituksen 

vastaanottamisesta.

Sopimuksesta irtautuminen
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Sitoumus tarjoajan yritys- / yhteiskuntavastuullisuudesta, 
joka sisältää ainakin seuraavat kohdat:

1. Tarjoajan verokansalaisuutta koskevat periaatteet

2. Tarjoajan sosiaalista vastuullisuutta koskevat periaatteet

3. Tarjoajan ympäristövastuullisuusperiaatteet 

Yhteiskuntavastuullisuus 
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• Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä vastaa 
palvelujen järjestämisestä.

• Sote-keskusten toiminnan järjestämisessä ja 
tuottamisessa PHHYKY:n ja tuottajan yhteistyö 
perustuu kumppanuuteen, jossa vuorovaikutus 
on tiivistä ja avointa.

• PHHYKY ja tuottaja asettavat sote-
keskuspalvelujen seurantaryhmän, joka arvioi 
toimintaa ja valvoo tilaajan ja tuottajan välisen 
sopimuksen toteutumista. 

Sopimuksen hallinta

Yhteinen seuranta ja valvonta

Palvelutuotanto

Käytettävät mittarit

Järjestäjän rooli

Palveluiden seuranta ja mittarit



Hankinnan arvo ja hinnan tarkistaminen

3.6.2020
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• Lähtökohta hankinnan kokonaisarvon arviolle: v. 2019 tilinpäätös, toiminnan 
bruttokustannukset, alv 0 %

• Kokonaisarvon määrittely ja sen perusteet on validoitu yhdessä Kpmg Oy:n kanssa

• Lopullinen kokonaishinta määräytyy lopullisen vastuunjakotaulukon perusteella

• Tässä hinnoittelussa tilaajan kustannusvastuulle jäävät:
• Muilta kunnilta ostetut palvelut

• Palvelusetelikokeilut

• Hoitotarvikejakelu

• Vuokrat

• Kiinteistöjen kunnossapito- ja kiinteistöpalvelut

• Tietojärjestelmä- ja viestintäpalvelu

• Laboratoriotutkimukset

Hankinnan kokonaisarvo
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• Pohjalla nykytoiminnan kustannustaso ja hankintakuvauksessa esitetty palvelujen laajuus ja sisältö

• Kustannukset jaetaan tilaajan ja tuottajan välillä erillisen vastuunjakotaulukon mukaisesti

• Tuotettavien palveluille on määritelty kiinteä vuosihinta, joka on 36 166 667 € (alv 0 %) / vuosi. 
Kiinteää vuosihintaa korotetaan vuosittain kiinteällä korotusprosentilla 31.12.2024 asti 
seuraavanlaisesti:

• Kalenterivuoden 2022 kokonaishinta on 36 166 667 € korotettuna 2,5 %:lla.

• Kalenterivuoden 2023 kokonaishinta on kalenterivuoden 2022 kokonaishinta korotettuna 2,5 %:lla

• Kalenterivuoden 2024 kokonaishinta on kalenterivuoden 2023 kokonaishinta korotettuna 2,8 %:lla.

• Palvelusopimuksen sisällön muuttuessa hinnan tarkistamisesta sovitaan erikseen kirjallisesti.

Hankinnan kokonaishinnoittelu ja hinnan tarkistaminen
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• 1.1.2025 alkaen perusteet vuosittaiselle hinnantarkastamiselle ovat henkilöstökustannuksiin, 
väestön määrään ja väestön ikääntymiseen perustuvat muutokset seuraavasti: 

• Henkilöstökustannuksiin perustuva hinnan tarkistaminen 

• 40 % hinnasta tarkistetaan julkisten menojen hintaindeksin (2015 = 100) kuntatalouden tehtäväalueen 
12, sosiaali- ja terveystoimi, pistelukeman perusteella. Kunkin vuoden käytettävissä olevaa Q4-
kvartaalin indeksin pistelukemaa (esim. vuoden 2025 korotus lasketaan indeksin 2023 pisteluvun 
muutoksesta vuoteen 2024) verrataan edellisen vuoden Q4-kvartaalin indeksin pistelukemaan, ja 
tämä muutosprosentti muodostaa 40 % hinnantarkistuksesta. 

• 20 % hinnasta tarkistetaan alueen väestön kokonaismäärän muutoksen perusteella. Edellisenvuoden 
lopun väestömäärää verrataan kunkin vuoden lopun väestömäärään (esim. vuoden 2025 korotus 
lasketaan vuoden 2023 väestömäärän muutoksesta vuoteen 2024) ja muutosprosentti muodostaa 
20% hinnantarkistuksesta. Väestömäärätiedot tarkistetaan Väestörekisterikeskuksesta.

Vuosittain tehtävä hinnan tarkistus 1.1.2025 alkaen
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• Väestön ikääntymiseen perustuva hinnan tarkistaminen

• 40 % hinnasta tarkistetaan alueen väestön yli 75-vuotiaiden määrän muutoksen perusteella. Kunkin vuoden 
lopun yli 75-vuotiaiden määrää verrataan edellisen vuoden lopun yli 75-vuotiaiden määrään (esim. vuoden 
2025 korotus lasketaan vuoden 2023 yli 75-vuotiaiden määrän muutoksesta vuoteen 2024) ja muutosprosentti 
muodostaa 40 % hinnantarkistuksesta. Yli 75-vuotiaiden lukumäärä tarkistetaan Tilastokeskuksen tilastosta 
”Väestö alueittain iän ja sukupuolen mukaan”, joka julkaistaan vuosittain maaliskuussa.

ESIMERKKI

Hinta 31.12.2024 on 1 000 €. Julkisten menojen hintaindeksi on kasvanut 2,5 %, väestömäärän kehitys on  -2 % ja yli 75-vuotiaiden määrä on 
noussut 2,8 %.

Hinnanmuutos lasketaan kaavalla

((0,4*1000*0,025) + (0,20*1000*-0,02) + (0,4*1000*0,028)) = 10,00 – 4,00 + 11,00 = 17,00

Uusi hinta on 1017,00 € ja korotuksen suuruus on 1,7 %.

Vuosittain tehtävä hinnan tarkistus 1.1.2025 alkaen



3.6.2020

• Tilaajalla on oikeus erillisten päätösten perusteella laajentaa sopimusta alueellisesti (Asikkala, Hollola, 
Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Hartola).

• Mikäli tilaaja päättää laajentamisesta alueellisten optioiden osalta, on kiinteä vuosihinta alueoptioiden 
osalta sidottuna vuodelle 2021 määritettyyn kiinteään 19 600 000 € vuosihintaan:  €/vuosi (alv 0 %). Kukin 
kunta on alueellisen laajentumisen osalta hinnoiteltu erikseen.

Alueoptiot 

Palveluoptiot

• Sopimusta on mahdollista laajentaa koskemaan myös kokonaan tai osittain seuraavia palveluita:

• Ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen lääkäripalvelut

• Perusterveydenhuollon sairaalahoidon lääkäripalvelut

• Kotihoidon lääkäripalvelut 

• Asumispalvelujen lääkäripalvelut 

• Akuutti24 -päivystyslääkäripalvelut. 
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• Perusterveydenhuollon sairaalapalvelut:

• Yleislääkäri 98,00 € (alv 0 %) / tunti, erikoislääkäri 125,00 € (alv 0%) / tunti

• Lääketieteen opiskelija lääkärin oikeuksilla 80,00 (alv 0%) / tunti

• Kotihoidon lääkäripalvelut 70,80 € (alv 0 %) / asiakas / kuukausi

• Asumispalvelujen (tehostettu ja tavallinen) lääkäripalvelut 56,00 € (alv 0 %) / asiakas / kuukausi

• Akuutti24 päivystyslääkäripalvelut 153 € (alv 0 %) / tunti 

Palveluoptioiden osalta sovelletaan seuraavaa, ajalle 
1.1.2021–31.12.2022 määriteltyä hinnoittelua



Kannustin-sanktiomalli

3.6.2020
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Kannustin-sanktiomalli

• Sopimuksen kannustin- ja sanktiojärjestelmä

• Sovelletaan ensimmäisen kerran sopimusvuonna 1.1.2022–31.12.2022.

• Kannustimen/sanktion määrän vaihteluväli on -3 – + 3 % edellisen sopimusvuoden vuosihinnasta.

• Järjestelmän tavoitteena on ohjata palvelujen tuottajaa toimimaan tilaajan haluamaan suuntaan, palkita 
tuottajaa tavoitteet ylittävästä toiminnasta ja kannustaa tuottajaa parantamaan alle tavoitetason jäävää 
toimintaa. 

• Perustuu hankinnan tavoitteisiin ja tilaajan asettamiin seurantamittareihin.

• Kannuste-sanktiomallina sovelletaan järjestelmän käyttöönottovaiheessa lineaarista (symmetristä) mallia, 
joka palkitsee ja sanktioi tuottajaa samansuuruisesta tavoitteen ylittämisestä ja alittamisesta yhtä paljon. 
Sovellettavaa mallia voidaan muuttaa tarvittaessa. 

• Tuottaja saa mallilla arvioidun kannustepalkkion vasta sen jälkeen, kun tuottaja on täyttänyt 
hankintasopimuksessa määritellyt ehdottomat vaatimukset. Sanktion ”laukeaminen” ei riipu ehdottomien 
vaatimusten toteutumisesta. 

• Järjestelmän toimivuutta, sovellettavaa mallia, käytettävää mittaristoa ja tavoitetasoja arvioidaan 
säännöllisesti ja muutetaan tarpeen mukaan.
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MITTARI Painoarvo (%) Hankinnan tavoite

Integraatio 30 3, 4, 7, 8

Vaikuttavuus 25 7, 8, 9

Asiakaskokemus 10 4, 6, 8

Henkilöstökokemus 10 4, 9

Hoidon jatkuvuus 10 8

Digitaaliset palvelut 10 5

Potilasturvallisuus 5 8, 9

Kannuste-sanktiomallin mittarit, painoarvot 
ja hankinnan tavoitteet
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”Kannustin-sanktiojärjestelmä on kunnianhimoinen 

työkalu sekä yhteisyrityksen toiminnan ohjaamiseksi 
että alueen väestön terveyden kohottamiseksi. 
Järjestelmä on laadittu hanketavoitteiden 
mukaisesti lisäämään muun muassa hoitoon 
liittyvää integraatiota, tyytyväisyyttä ja 
vaikuttavuutta.”

– Niko Korpi, erikoistuva lääkäri



Yhteisyritys
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Yhtiöjärjestys

• Yhtiön toiminimi on x ja kotipaikka on Lahti.

• Toimialana on sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä niihin liittyvien tukipalveluiden tuottaminen.

• Hallituksessa on kuusi jäsentä.

• Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

• Yhtiössä on tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

• Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle osakkeenomistajalle, osakkeenomistajilla on oikeus 
lunastaa osake (lunastusoikeus).

• Yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää osakkeenomistajien yksimielistä suostumusta.

• Yhtiötä ja sen osakkeenomistajia sitoo osakassopimus.



Osakassopimus 1/2

• Sopijapuolet: PHHYKY, kilpailutettava kumppani ja perustettava yhteisyritys (yhtiö).

• Osakassopimuksella sovitaan yhtiön hallinnosta ja osakkaiden välisistä suhteista yhtiössä ja yhtiön 
toiminnan suuntaviivoista.

• Sopimus on ensisijainen suhteessa yhtiöjärjestykseen ja osakeyhtiölakiin nähden (pois lukien lain 
pakottavat säännökset).

• Yhtiön tehtävä on toimia kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien palveluiden tuottajana.

• Yhtiön toiminnan rahoitus perustuu tuloihin, jotka se hankkii ensisijaisesti palvelusopimuksen perusteella 
perittävillä maksuilla (tulorahoitus).

• Yhtiön ja sen osakas-konsernien välisissä liiketoimissa hinnat ovat markkinaehtoisia.

• Kuntayhtymä nimeää kolme, ja toinen osakas kolme jäsentä hallitukseen.

• Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan enemmistöomistajan nimeämistä hallituksen jäsenistä ja 
varapuheenjohtajan vähemmistöomistajan nimeämistä hallituksen jäsenistä.



Osakassopimus 2/2

• Hallituksen määräenemmistöpäätös: toimitusjohtajan valinta, toimitusjohtajasopimus, 
liiketoimintastrategia, merkittävät investoinnit ja merkittävät liiketoimet yhtiön ja osakkaan välillä.

• Palvelusopimuksen päättyessä kuntayhtymällä on yhtiön osakkeiden osto-oikeus, mutta ei velvollisuutta.

• Osakkaan nimeämillä edustajilla on tiedonsaantioikeus antamalla salassapitositoumus.

• Yhtiön kokonaan itsensä kehittämät ja maksamat immateriaalioikeudet kuuluvat yhtiölle.

• Osakkaat sitoutuvat pitämään salassa toistensa ja yhtiötä koskevan luottamuksellisen tiedon.

• Olennaiseen sopimusrikkomukseen syyllistyvän osakkaan on maksettava sopimussakko.

• Sopimukseen voi tehdä muutoksia vain kirjallisesti siten, että kaikki sopijapuolet suostuvat muutokseen.

• Palvelusopimuksen päättyessä yhtiö puretaan OYL 20 luvun mukaisesti, ellei kuntayhtymä käytä osto-
oikeuttaan.

• Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

• Ristiriitaisuudet ratkaistaan ensisijassa neuvotteluteitse ja lopullisesti yhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.



Henkilöstö
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” Toivon, että tulevaisuudessa eri ammattiryhmien ja 

kollegoiden välillä olisi enemmän yhteistyötä. Olisi 

yhteisiä, helposti noudatettavia linjoja, ja potilas 

saisi laaja-alaisempaa hoitoa, kun hänen 

tilanteeseensa perehdyttäisiin yhdessä 

moniammatillisen tiimin kesken.”

– Maiju Rinne, terveyskeskushammaslääkäri
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• Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella, jota koordinoi 
yhteistyöryhmä

• Yhtymältä yhteisyritykselle

• Ulkoistetuissa toiminnoissa tuottajalta
yhteisyritykselle

• Palveluntuottaja vastaa siitä, että siirtyvän henkilöstön 
palvelussuhteen ehdot pysyvät ennallaan 
liikkeenluovutushetkellä voimassa olevien työ- ja 
virkaehtosopimusten mukaisina niiden voimassaoloajan 
päättymiseen asti. Tämän jälkeen palveluntuottaja
työnantajana päättää mitä työehtosopimusta jatkossa 
noudatetaan, mutta vastaa siitä, että siirtyvän 
henkilöstön palkka ei laske työehtosopimuksen 
mahdollisen muutoksen takia.

• Kunnallinen lisäeläke turvataan yhtymään jäävällä 
työsuhteella niille, joilla on lisäeläkeoikeus

Henkilöstön siirtyminen yhteisyritykseen
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• Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden koulutusmahdollisuudet ovat ratkaisevassa asemassa nykyisen 
lääkärikunnan sitouttamisessa ja uusien työntekijöiden rekrytoinnissa yhteisyritykseen.

• Yhteisyrityksen toimiessa palveluntuottajana on lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen osalta  
ratkaistava useita kysymyksiä, jotta lääkäri- ja hammaslääkärikoulutus voi jatkua Päijät-Hämeessä.
• Lainsäädännön vaatimukset

• Yleislääketieteen erityiskoulutusta / hammaslääkärin syventävää käytännön harjoittelua suorittavan ja hänen 
ohjaajansa tulee olla palvelusuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään.

• Erikoislääkärikoulutusten pakollista terveyskeskusjakson ohjaajan tulee olla palvelusuhteessa kuntaan tai 
kuntayhtymään.

• Yliopiston edellytykset koulutukselle
• Yleislääketieteen erityiskoulutus, erikoislääkärikoulutusten terveyskeskusjakso, yleislääketieteen 

erikoislääkärikoulutuksen eriytyvä vaihe, hammaslääkärin syventävä käytännön harjoittelu ja 
erikoishammaslääkärikoulutuksen terveyskeskusjakso tulee suorittaa yliopiston hyväksymässä 
koulutusterveyskeskuksessa (koulutuspaikkakriteerit).

• Ohjaajan tulee olla ko. alan erikoislääkäri / erikoishammaslääkäri ja omata yliopiston edellyttämä 
kouluttajapätevyys.

Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden koulutus yhteisyrityksessä
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• Koulutusasiat on huomioitu neuvotteluissa yhteisyrityksen kumppaniehdokkaiden kanssa ja valittavan kumppaniyrityksen 
kanssa tehtävässä sopimuksessa edellytetään, että koulutuskriteerit täyttyvät yhteisyrityksessä.

• Helsingin yliopiston kanssa on avattu keskustelu riittävät koulutusmahdollisuudet mahdollistavasta mallista.

• Tavoitteena on pysyvä koulutussopimus, jolla taataan yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden sekä 
oikomishoitoon ja kliiniseen hammashoitoon erikoistuvien hammaslääkäreiden koulutusoikeudet.

• Keskustelu jatkuu kun yhteisyrityksen kumppani on valittu.

• Siirtymävaiheen ajalle luodaan malli, jolla aloitettu palvelu on mahdollista viedä loppuun hyväksytysti.

• Yleislääketieteen erityiskoulutuksen ja kaikkien alojen erikoislääkärikoulutuksen 9 kk terveyskeskusjaksoa ja 
hammaslääkäreiden syventävän käytännön harjoittelua ei voine tässä vaiheessa suorittaa yhteisyrityksessä -> näitä 
vaiheita suorittavien kanssa tehdään henkilökohtainen suunnitelma siitä, missä yhtymän toimipisteessä he 
halutessaan jatkavat koulutustaan yhteisyrityksen aloittaessa.

• Yleislääketieteen erityiskoulutuksen valinnaisen osan, yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen ja 
erikoishammaslääkärikoulutuksen osalta voidaan tehdä henkilökohtainen suunnitelma, jonka perusteella palveluja 
voisi jatkaa yhteisyrityksessä.

Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden koulutus yhteisyrityksessä
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• Henkilöstön liikkeenluovutuksen suunnittelu ja toimeenpano 

• Yhteisyrityksen toiminnan käynnistäminen – haltuunottoprojektin toteutus tuottajan ja tilaajan
yhteistyönä

• Sopimusneuvottelut

• Yhteisyrityksen toimintaedellytysten luominen

• Henkilöstön muutostuki ja perehdyttäminen

• Toimintaa käynnistyy 1.1.2021  Lahdessa, Kärkölässä ja Iitissä

Mitä tapahtuu mahdollisen hankintapäätöksen jälkeen?



Hankinnasta toteutukseen

3.6.2020



Yhtymän muutosohjelman tavoite 3.4. toteutetaan eri toimijoiden yhteistyönä

”Laaja-alainen digitaalisia kanavia hyödyntävä 
sote-keskus -malli on toiminnassa”

• Parannetaan palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta.

• Siirretään toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön.

• Varmistetaan palveluiden laatu ja vaikuttavuus.

• Vahvistetaan palveluiden monialaisuutta ja yhteen toimivuutta.

• Hillitään kustannusten kasvua, kun muut tavoitteet toteutuvat.

3.6.2020



3.6.2020

”Rakentava, toimiva työyhteisö, yleinen positiivinen 

henki tekemisessä – ne antavat voimavaraa tehdä 

työtä raskaampienkin asiakkaiden kanssa. 

Ja huumori. 

Kun prosessit ovat sujuvia ja kunnossa, ja työn 

tekeminen on jouhevaa – silloin voi kokea 

onnistuneensa.”

– Pertti Sopanen, Sote-keskushankkeen projektipäällikkö



www.phhyky.fi/fi/yhtyma/muutosohjelma-2020-2024/
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KIITOS!

Muutosohjelman
ohjelmadokumentti verkossa:

http://www.phhyky.fi/fi/yhtyma/muutosohjelma-2020-2024/

