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Esipuhe –  
toimitusjohtajan katsaus

1

Kuntayhtymän neljäs vuosi on 
haasteiden ja systemaattisten  
muutosten vuosi.

Kuntayhtymä on sosiaali- ja terveyspalveluiden jär-
jestäjä, jonka palvelujärjestelmä on aidosti maakun-
nallinen. Tehtävämme on järjestää ja tuottaa omista-
jakuntiemme väestölle sosiaali- ja terveyslainsäädän-
nön mukaiset palvelut sekä edistää väestön terveyttä, 
toimintakykyä ja hyvinvointia yhteistyössä omistaja-
kuntien kanssa. Teemme voitavamme, jotta maakun-
tamme asukkaat voivat asua ensisijaisesti kotona ja 
saavat tarvittaessa nopeasti yhteyden palvelujärjes-
telmän ammattilaisiin.

Päijät-Häme on kohdannut ensimmäisten joukossa 
maamme uuden vaiheen; ikääntyneitä on yhä enem-
män, ja työikäisten ja lasten määrä vähenee, minkä 
seurauksena alueen huoltosuhde muuttuu nopeasti. 
Alueemme on lisäksi jo pitkään kärsinyt vaikeista so-
sioekonomisista ongelmista, jotka näkyvät sosiaalisen 
kuntoutuksen ja lastensuojelun tarpeessa sekä kuvas-
tuvat myös päihde- ja mielenterveyssairauksina.

Voimassa olevaan hallitusohjelmaan kuuluu usei-
ta yhtymän perustoimintaan liittyviä kokonaisuuksia. 
Näistä keskeisin on sote-reformin valmistelun jatku-
minen maakunta- tai itsehallintoalue-pohjalta. Yhty-
män perusrakenne on jo pitkälti tätä kokonaisuut-
ta vastaava. Perusterveydenhuollon hoitotakuun ki-
ristyminen 7 vuorokauteen ja vanhusten hoivamitoi-
tuksen vaiheittainen nousu 0,7:ään ovat toteutues-
saan yhtymän henkilöstösuunnittelun ja budjetoinnin 
kannalta keskeisiä muutoksia, eikä niihin ole vuoden 
2020 talousarviossa erillisiä varauksia. Perustervey-
denhuollon hoitotakuun kiristymiseen varaudutaan 
osittain maakunnallisen sote-keskuksen ja siihen liit-
tyvän palvelujen digitalisoinnin kautta.

Vuonna 2019 jäsenkuntien maksuosuudet ylittyvät 
noin 40 miljoonaa euroa, mikä on osoitus siitä, että 

talous ja toiminta ovat vakavasti epäsuhteessa toi-
siinsa. Vuoden 2019 loppusyksystä toteutettiin mitta-
va kaikkien toimintojen kriittinen arviointi, hallinnon 
rakenteen keventäminen ja näihin liittyvä yt-menet-
tely, jonka seurauksena yhtymästä vähenee 250 hen-
kilötyövuoden verran työpanosta.

Vastaamme heikentyvän talouden ja kasvavan 
palvelutarpeen haasteeseen toteuttamalla strategi-
aa täydentävän muutosohjelman sekä sopeuttamal-
la toimintaamme taloudellisia edellytyksiä paremmin 
vastaavaksi.

Muutosohjelman pitkän tähtäimen tavoitteeksi va-
likoituu elinvoimaisen maakunnan toimintaedellytys-
ten parantaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden li-
sääntyminen alueella. Muutoshankkeen varsinaisek-
si tavoitteeksi on vahvistumassa yhtymän toiminnan 
ja talouden parempi yhteensovittaminen ja kustan-
nusvaikuttavuuden lisääminen kaikessa toiminnassa.

Muutosta tehdään neljän eri kehityskärjen kautta: 
1)  Yhtymän johtamista ja sen rakenteita  
 parannetaan kaikilla tasoilla, ja vahvistetaan  
 erityisesti tieto- ja henkilöstöjohtamista 
2)  Kuntayhtymän ja sen omistajakuntien välistä  
 vuorovaikutusta parannetaan merkittävästi ja  
 edellytyksiä sujuvalle yhteistyölle rakennetaan  
 muun muassa kuntaraportoinnin selkeyttä ja  
 luotettavuutta parantamalla sekä sopimalla  
 kuntien hyte-toimien kohdentumisesta väestön  
 kannalta tarkoituksenmukaisesti
3)  Palvelurakenne edellyttää myös jatkossa  
 rakenteellisia uudistuksia, keskeisin yksittäinen  
 edessä oleva rakenneuudistus liittyy aidosti  
 maakunnallisen sote-keskuksen luomiseen ja  
 digitalisaation lisäämiseen erityisesti  
 avosairaanhoidon ja asiakasohjauksen palveluissa
4)  Palvelutuotannon kustannustehokkuutta  
 parannetaan kaikilla toimialueilla jatkuvana  
 toimintaa uudistavana prosessina.
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Koko muutosohjelma tähtää syvimmiltään asiakkaan 
ja potilaan saaman palvelun laadun ja palvelujen 
toimintavarmuuden parantamiseen sekä asiakkaan 
hoidosta saaman hyödyn ja palvelukokemuksen pa-
rantamiseen.

Palveluiden järjestämisen tehostaminen on vält-
tämätöntä, sillä palvelutarve kasvaa laskennallises-
ti yli prosentin vuodessa ja käytettävissä oleva tulo-
rahoitus supistuu reaalisesti ainakin kaksi prosent-
tia –jäsenkuntien maksuosuudet pysyvät vuoden 
2019 tasolla. Palkkaratkaisujen oletetaan kuiten-
kin lisäävän henkilöstömenoja 3,3 prosenttia, mi-
kä heijastuu myös ostopalvelujen hintoihin. Hen-
kilötyön tuottavuutta on selkeästi parannettava, 
tämä vaikuttaa noin 45 prosentin osuuteen me-
noista. Ostopalveluihin ja muihin kuluihin (55 %) 
etsimme nykyistä alempaa hintatasoa kilpailutta-
malla ja neuvottelemalla nykyisten kumppaneiden 
kanssa. Optimoimme hankittavien palveluiden ja-
kaumaa eri tuottajien välillä. Myös omien tuotan-
toyksiköiden ja osakkuusyhtiöiden on oltava kilpai-
lukykyisiä. Toimitilojen käytön tehostaminen jat-
kuu; muutosohjelma sisältää erillisen toimitilastra-
tegian valmistelun.

Talousarvio on äärimmäisen tiukka verrattuna 
tiedossa olevaan yleiseen kustannuskehitykseen ja 
vuoden 2019 toteumaennusteeseen. Merkittäviä 
toimenpiteitä on kuitenkin tehty, jotta menokehi-
tys saataisiin paremmin vastaamaan kuntien talou-
dellista liikkumavaraa. Hallituksen 8.10.2019 pää-
töksen mukaisesti kuluja leikataan 15 miljoonaa eu-
roa supistamalla henkilöstön määrää 250 henkilö-
työvuotta eli noin 3,9 prosenttia. Lisäksi 3 500 työn-
tekijää lomautetaan yhden tai kahden viikon ajaksi, 
mikä vähentää palkallista työpanosta arviolta 1,1 
prosenttia. Yhteensä käytössä on noin 5 prosent-
tia vähemmän henkilötyövuosia kuin 2019, tämä 
yhdistettynä väestön kasvavaan palvelutarpeeseen 
on erittäin haasteellinen kokonaisuus.

Talousarvion kolmen miljoonan euron alijäämä 
katetaan muutosohjelmassa esitettävillä toimilla. 
Talousarvio ei sisällä  mitään varautumista mahdol-
lisiin yllättäviin menoihin tai lainsäädäntömuutok-
siin. Tilikauden tulokseen pääseminen tavoitteen 
mukaisesti edellyttää sopeuttamistoimien täysi-
määräistä toteutumista sekä talousarvion tinkimä-
töntä noudattamista: tuotot on hankittava vähin-
tään tavoitteen mukaisina ja kulut saavat olla kor-
keintaan talousarvioon kirjattuja.

Talouden paineessakin Päijät-Hämeen hyvinvoin-
tiyhtymä kehittää toimintaansa johdonmukaisesti 
ja pitkäjänteisesti. Tärkeintä on asiakkaan saaman 
palvelun vaikuttavuus. Tähän vaikuttavat eniten 
työhönsä sitoutuneet osaajat, jotka ovat aina kii-
tettävästi suorittaneet vaativat tehtävänsä ajoittain 
erittäin haasteellisissa olosuhteissa. Esimiesten teh-
tävä on huolehtia alaistensa hyvinvoinnista ja var-
mistaa jatkuvan kehittymisen kulttuurin jatkumi-
nen kuntayhtymässämme. Jatkamme yhteistoimin-
taa koulutusorganisaatioiden kanssa, jotta riittävä 
määrä opiskelijoita kouluttautuisi kuntayhtymälle 
tärkeisiin ammatteihin.

Toivotan kaikille työntekijöille ja sidosryhmien 
edustajille voimia ja innostusta ensi vuoteen. Työ, 
jota teemme on merkityksellistä täällä asuvien ih-
misten elämässä ja vaikuttaa suuresti maakuntam-
me menestykseen. Käännämme tekemisen paino-
pisteen uusiin tapoihin järjestää jo yhteisöjen toi-
mivuudenkin kannalta elintärkeitä peruspalvelui-
ta, samalla säilytämme toimivia hyviksi todettuja  
ja tehokkaita työskentelymalleja. Jatkamme edel-
läkävijöinä toteuttaen valtakunnallisia tavoitteita 
etuajassa.

Marina Erhola
toimitusjohtaja
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2 – Yleiset lähtökohdat
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2. Yleiset lähtökohdat

 
2.1 Toiminta-ajatus

Tavoitteemme on parantaa asukkaiden terveyttä ja 
toimintakykyä sekä luoda uutta elinvoimaa maakun-
taan. Siirrymme vaiheittain strategian mukaiseen uu-
teen palvelumalliin, joka tekee asioinnista helpom-
paa ja vahvistaa asiakasohjausta. Yhdessä osaamis-
kumppanien ja yritysten kanssa olemme aktiivisia 
Päijät-Hämeen sotesektorin kokoamisessa ja kasvat-
tamisessa.

Kuntayhtymä on maakunnallinen sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestäjä. Vastaamme lain perusteella 
sairaanhoitopiirin tehtävistä ja ensihoidosta.  Suurin 
osa omistajakunnista on siirtänyt sosiaali- ja peruster-
veydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon jär-
jestämisvastuun kuntayhtymälle.

Palveluja asiakkaillemme tuotamme yhdessä suu-
ren kumppanijoukon kanssa. Tukipalveluja  tuotam-
me sekä itse että hankimme markkinoilta. Lisäksi 
olemme osakkaana yrityksissä, jotka ovat erikoistu-
neet palvelemaan kuntaorganisaatioita.

Kunnat ja järjestöt ovat kumppaneitamme tervey-
den ja hyvinvoinnin edistämisessä. Valtion ja yritys-
ten kanssa toteutamme uusia teknologia- ja rahoi-
tusratkaisuja.

2.2 Henkilöstö

Yhtymän haasteellisen taloustilanteen vuoksi tar-
kastellaan myös henkilöstöresurssien käyttöä en-
tistä tarkemmin. Johtamisella varmistetaan osaa-
va, motivoitunut ja palvelutuotannon tarpeeseen 
nähden riittävä henkilöstö. Merkittävimpiä henki-
löstön osaamiseen ja määrään vaikuttavia asioita 
ovat: palvelurakenneuudistukset, asiakasohjauk-
sen keskittäminen, asiakkaiden ikärakenteessa ja 
palvelutarpeissa tapahtuvat muutokset, asiakkai-
den valinnanvapauden lisääntyminen, palveluiden 
digitalisaatio sekä monituottajamallin vahvistami-
nen. Myös valmisteilla oleva muutosohjelma tu-
lee antamaan johtamiselle suuntaviivat vuosiksi 
eteenpäin. 

Myönteisen työnantajakuvan ja työtehtävien ak-
tiivisella markkinoinnilla sekä hyvän henkilöstöko-
kemuksen johtamisella vaikutetaan henkilöstön 
saatavuuteen ja vaihtuvuuteen. Lääkäreiden osalta 
saatavuus on vaihdellut sekä erikoisalueittain että 
paikkakunnittain. Hoitohenkilöstön saatavuudessa 
on ollut myös haasteita ja lisäksi on ollut paljon vaih-

tuvuutta. Sosiaalityöntekijöiden saatavuus on hie-
man parantunut aikaisemmista vuosista. Kaikkien 
ammattiryhmien rekrytointia tullaan kehittämään 
ja samalla etsimään keinoja vaihtuvuuden hillitse-
miseksi. Yhtymän sisäiset työmarkkinat tulee saada 
toimimaan niin, että henkilöstön käyttö on mahdol-
lisimman joustavaa ja toisaalta näin mahdollistetaan 
jokaiselle oman osaamisen kehittäminen yhtymän 
sisällä.  

Ammatillisen osaamisen kehittämisen lisäksi, ko-
ko yhtymässä kiinnitetään erityistä huomiota asia-
kaspalveluosaamiseen sekä laatu- ja kehittämisosaa-
misen lisäämiseen sekä työyhteisö- ja verkosto-osaa-
miseen. Johtamisosaamisen kehittämisessä painopis-
tealueina ovat: liiketoimintaosaamisen lisääminen, 
palvelukokemuksen (mm. digitaaliset palveluproses-
sit) johtaminen, tiedolla sekä muutoksessa johtami-
nen. Osaamisen kehittämistyötä jatketaan oppilai-
tosten sekä muiden yhteistyökumppaneiden mm. 
HUS:in kanssa.  

Vuonna 2018 toteutettiin työhyvinvointitutkimus, 
jolla selvitettiin henkilöstön jaksamista ja muutoksen 
onnistumista. Tulosten pohjalta tehtiin työyksikkö-
kohtaiset kehittämissuunnitelmat, joiden mukaan yk-
siköissä toimitaan nyt. Työkyky-toimintamallien käyt-
töönottoa jatketaan sekä kiinnitetään erityistä huo-
miota siihen, että työn kuormitustekijät tunnistetaan 
ja haitalliseen kuormittumiseen puututaan. Ikäänty-
vän henkilöstön työssä jaksamiseen tulee edelleen pa-
nostaa ja vastaavasti nuorten työntekijöiden amma-
tillista kehittymistä tulee tukea. Joustavilla työaika-
ratkaisuilla tuetaan lisäksi henkilöstön työn ja muun 
elämän yhteensovittamista. Esimiesten työkykyjohta-
misen osaamista tullaan kehittämään. Henkilöstötyy-
tyväisyyttä mitataan uudestaan syksyllä 2020.

Henkilöstön yhdenvertaista ja tasa-arvoista koh-
telua tuetaan henkilöstöä osallistavalla johtamisel-
la, yhtenäisillä henkilöstöjohtamisen käytännöillä 
sekä muun muassa palkkojen yhdenmukaistamisel-
la. Vuonna 2018 aloitettua palkkojen yhdenmukais-
tamista jatketaan. Nykyiset työehtosopimukset ovat 
voimassa maaliskuun loppuun saakka ja uudet val-
mistuvat vuonna 2020. Tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suussuunnitelma päivitetään syksyllä 2019 vuosiksi 
2020-2021. 

Vuoden 2019 yhteistoimintaneuvotteluiden mu-
kaisesti tullaan henkilöstöä lomauttamaan vuoden 
2020 aikana. Lomautusta ei toteuteta yksiköissä, 
joissa lomautus vaarantaisi asiakas- tai potilasturval-
lisuutta. 

Henkilöstöjohtamisen kehittämistä ohjaava henki-
löstöohjelma päivitetään syksyllä ja liitetään osaksi 
muutosohjelmaa.  

Tavoitteena on, että vakinaisia uusia tehtäviä ei 
vuoden 2020 pääsääntöisesti   muodosteta muutoin 
kuin organisaation sisäisin resurssisiirroin.
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TP 2018 TPE 2019 TA 2020 SV 2021 SV 2022

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus 2 204 2 118 2 040 2 040 2 040

Muutos -86 -79 0 0

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut 2 072 2 215 2 168 2 168 2 168

Muutos 143 -47 0 0

Perhe- ja sosiaalipalvelut 1 539 1 556 1 513 1 513 1 513

Muutos 17 -43 0 0

Strategia- ja tukipalvelut 539 511 456 456 455

Muutos -28 -55 0 -1

Yhtymän johto 12 54 50 46 46

Muutos 42 -4 -4 0

Ympäristöterveyskeskus 26 26 26 26 26

Muutos 0 0 0 0

Liikelaitos Verso 18 10 10 10 10

Muutos -8 0 0 0

Päijät-Hämeen Laboratorioliikelaitos 201 0 0 0 0

Muutos -201 0 0 0

YHTYMÄ YHTEENSÄ 6611 6490 6263 6259 6258

Muutos -121 -228 -4 -1

Henkilöstötyövuosien kehitys vuosina 2018–2022

2.3 Taloudelliset lähtökohdat

2.3.1 Kuntayhtymän talousarvion  
lähtökohdat

Palvelutarpeen muutokset, yleinen inflaatiokehitys, 
palkkaratkaisut sekä ikääntymisen vaikutukset luo-
vat merkittäviä kustannuspaineita talousarviovuo-
delle ja suunnitelmakaudelle. Yhtymän toimintaku-
lut nousivat vuonna 2018 3,8 % ja kuluvan vuoden 
tammi-syyskuun raportoinnin pohjalta kustannuskas-
vun ennustetaan toteutuvan saman suuntaisena myös 
vuonna 2019. Paineita kustannustason kasvuun tulee 
vuosittain väestön ikärakenteen muutoksista ja ylei-
sestä kustannustason noususta. THL:n arvion mukaan 
Päijät-Hämeen väestön ikärakenteesta johtuva reaa-
likustannusten kasvu vuoteen 2030 on keskimäärin 
1,13 prosenttia vuodessa. Maakunnan väestö kasvaa 
ennusteen mukaan vuoteen 2030 mennessä hieman, 
noin 0,9 prosentilla. Ikääntyneiden 65 vuotta täyttä-
neiden määrä kasvaa 24,2 prosenttia vuoteen 2030 
mennessä ja 30,5 prosentin osuuteen maakunnan vä-
estöstä. Kunta-alan tulevan palkkaratkaisun kustan-
nusvaikutuksia ei tällä hetkellä ole tiedossa. VM en-
nustaa kansallisen kuluttajahintaindeksin nousevan 
1,5 prosenttiin vuonna 2020.

Yhtymän johto aloitti talousarvion valmistelun 
kesäkuussa ja hallitus käsitteli talousarvion valmiste-
lun lähtökohtia ensimmäisen kerran 17.6.2019. Hal-
litus vahvisti talousarvion valmistelun lähtökohdat 
26.8.2019. Vuoden 2019 kustannuskehitys on ollut 
jäsenkuntien maksukyvyn kannalta kestämätön. Täs-
tä johtuen hallitus päätti 6.8.2019 yhteistoimintaneu-
vottelujen käynnistämisestä. Neuvottelut päättyivät 
3.10.2019 ja niiden tuloksena toteutetaan toimenpi-
teet, joilla haetaan 15 miljoonan euron pysyviä kus-
tannussäästöjä vuoden 2020 aikana. 

Yhtymän johdon esittämä talousarvion valmistelu-
raami on lähtenyt muiden tuottojen kuin jäsenkun-
tien maksuosuuksien osalta 1 % kasvuoletuksesta 
verrattuna toukokuun toteuman pohjalta laadittuun 
vuoden 2019 tilinpäätösennusteeseen. Oletus sisältää 
riskiä asiakasmaksutuottojen osalta, joiden taso ensi 
vuodelle vahvistuu vuoden 2019 lopulla.

Toimintakulujen osalta talousarvio sisältää  
seuraavat oletukset;

•  sosiaali- ja terveyspalveluiden reaalikasvu  
 Päijät-Hämeessä vuosina 2016-2030 on keski- 
 määrin 1,13 % vuodessa (THL asiantuntija-arvio,  
 syksy 2018), vaikutus ensi vuodelle +  
 8,46 miljoonaa euroa
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•  henkilöstökulujen oletetaan nousevan valtio- 
 varainministeriön ennusteen mukaisesti 3,3 %,  
 vaikutus ensi vuodelle + 11,1 miljoonaa euroa.  
 Talousarvion valmistuessa tulevasta palkka- 
 ratkaisusta ei ole tietoa ja on mahdollista,  
 että kunta-alan palkkaratkaisu toteutuu yli tai  
 alle oletuksen. 

•  inflaatioksi oletetaan VM:n ennustama  
 kuluttajahintaindeksin muutos +1,5 %,  
 vaikutus + 6,2 miljoonaa euroa. 

•  toimintakuluista vähennetään 15 miljoonaa  
 euroa, joka vastaa noin 2 % tehostamis- 
 vaadetta ja yt-neuvotteluiden säästötavoitetta.

Hyvinvointiyhtymän perussopimuksen 24 §:n mukaan 
yhtymä rahoittaa toimintansa jäsenkunnilta palve-
lusopimusten mukaisesti perittävillä maksuosuuk-
silla ja asiakkailta perittävillä asiakasmaksuilla se-
kä muilla tuloilla. Työvaliokunnan toimeksiannosta 
järjestettiin 19.8.2019 jäsenkuntien talousjohtajien 
ja yhtymän johdon välinen neuvottelu vuoden 2020 
talousarvioraamiesityksestä. Yhtymän esitys oli, et-
tä jäsenkuntien maksuosuudet nousisivat 1,5 pro-
senttia toukokuun tilinpäätösennusteeseen nähden. 
Neuvottelujen jälkeen kuntien talousjohtajien kan-
ta oli kuitenkin, että talousarvioesitys tulee valmis-
tella toukokuun jäsenkuntamaksuosuusennusteen 
pohjalta lisättynä 1,0 prosentin kasvulla. Tämä on 
jäsenmaksuosuuksien osalta 0,5 prosenttia ja noin 
3,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin yhtymän joh-
don esitys.  Koska yhteistoimintamenettely oli yh-
tymässä jo käynnistetty, ei nähty sellaista mahdolli-
suutta, että sopeuttamisen tavoitetta olisi vielä nos-
tettu, jonka vuoksi 0,5 prosentin tulojen lasku muo-
dostuu talousarvioon noin kolmen miljoonan euron 
alijäämäksi.

Perusyhtymän (yhtymä ilman liikelaitoksia) toi-
mintatuottojen yhteissumma on 773,9 miljoonaa 
euroa, josta kuntien maksuosuuksien kokonais-
määrä on 661,9 miljoonaa euroa. Kuntakohtaiset 
maksuosuudet ovat talousarviokirjan liitteessä 1. 
Muiden tulojen kuin kuntien maksuosuuksien ko-
konaismäärä on 112,0 miljoonaa euroa. Näihin tu-
loihin sisältyy yhtymän sisäistä tuloa noin 68 000 
euroa.

Talousarvion toimintatuotot nousevat vuoden 
2019 talousarviotasoon verrattuna 46,8 miljoonaa 
euroa. Jäsenkuntien maksuosuuksien kasvun osuus 
tästä on 40,4 miljoonaa euroa. Rintamaveteraanien 
palveluiden korvauskäytäntö muuttuu 1.11.2019. 
Tämän vaikutukseksi talousarviossa toimintatuot-
toihin on arvioitu 3,8 miljoonaa euroa. Yhtymän 
hallitus päätti 30.9.2019 kotihoidon täyskatteelli-
seen palveluseteliin siirtymisestä, jonka vaikutus 
sekä toimintatuottoihin että toimintakuluihin on 
arviolta 1,4 miljoonaa euroa nykyisellä palveluvo-
lyymillä. Toimintatuotot yhteensä ovat 773,9 mil-
joonaa euroa.

Perusyhtymän toimintakulujen yhteismäärä on 
763,8 miljoonaa euroa. Summaan sisältyy yhtymän 
sisäistä menoa 0,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 ta-
lousarvioon verrattuna toimintakulut nousevat 43,2 
miljoonaa euroa, mutta syyskuun raportoinnissa an-
nettuun vuoden 2019 tilinpäätösennusteeseen näh-
den kasvua on vain 7,4 miljoonaa euroa (1,0 %).

Henkilöstökulut kasvavat perusyhtymässä 4,7 pro-
senttia vuoden 2019 talousarvioon ja 1,4 prosenttia 
vuoden 2019 syyskuun raportoinnin yhteydessä laa-
dittuun tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Palkan-
korotusvaraus talousarviossa vuodelle 2020 on 1,8 
prosenttia. Lisäksi kilpailukykysopimuksen päättymi-
nen nostaa hieman henkilöstökuluja vuoteen 2019 
verrattuna. Henkilöstökulujen kokonaismäärä 342,8 
miljoonaa euroa vastaa 44,9 prosenttia perusyhtymän 
toimintakuluista. Henkilöstökulujen osuus toiminta-
kuluista on edelleen laskenut vuoden 2019 talousar-
vioon verrattuna.

Palvelujen ostojen ja avustusten on yhteensä arvi-
oitu kasvavan 6,6 prosenttia vuoden 2019 talousar-
vioon verrattuna ja 0,6 prosenttia vuoden 2019 syys-
kuun tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Avovas-
taanottotoiminnan palvelusetelikokeilun päättymi-
nen näkyy osaltaan palvelujen ostojen kustannusten 
laskuna. Mahdolliset toiminnan kotiuttamiset osto-
palveluista omaksi tuotannoksi tai toisaalta liikkeen 
luovutukset vaikuttavat tiliryhmien väliseen kustan-
nusten jakautumiseen. Aineet tarvikkeet ja tavarat 
ryhmässä on merkittävä yli 14 prosentin kasvu vuo-
den 2019 talousarvioon verrattuna. Tilinpäätösennus-
teen nähden kasvuksi ennakoidaan kuitenkin maltil-
lista noin 1 prosentin kasvua. Erityisesti lääkkeiden 
ja hoitotarvikkeiden kustannukset ovat olleet kasvus-
sa. Vuoden 2020 poistot ovat arviolta 12,6 miljoonaa 
euroa. Edullinen korkotaso hillitsee rahoitusmenojen 
kasvua, vaikkakin pitkäaikaisen lainan määrää jou-
dutaan lisäämään uudisrakennushankkeesta johtuen. 
Korkokuluiksi on talousarviossa arvioitu yhteensä 0,6 
miljoonaa euroa. Rahoitusmenojen kate on budjetoi-
tu yhtymän johtoon.

Omistajakuntien ohjauksessa valmisteltu 1 % jä-
senkuntien maksuosuuksien kasvuraami ei mahdollis-
ta uusia palveluita eikä olemassa olevien merkittäviä 
laajennuksia. Talousarvion toteutuminen edellyttää, 
että yt-neuvotteluiden päätösten mukainen sopeutus 
ja vuonna 2019 käynnistyneet nopean aikavälin so-
peuttamistoimenpiteet toteutuvat. Lisäksi yhtymäs-
sä on käynnistetty pitkän aikavälin muutosohjelma. 
Mikäli palkkaratkaisu toteutuu ennakoitua suurem-
pana, aiheuttaa se vastaavasti talousarvioon ylitys-
paineita. Asiakasmaksujen osalta indeksitarkistukset 
vahvistetaan vuoden 2019 lopulla. 

Uuden Antti Rinteen hallituksen hallitusohjel-
man tuomat mahdolliset lisävelvoitteet eivät myös-
kään sisälly esitettyyn talousarvioraamiin. Esimerkik-
si hoitajamitoituksen kasvaminen 0,7:ään tarkoittaa 
yhtymälle noin 11 miljoonan euron lisäkustannus-
ta. Talousarvioraami ei sisällä myöskään omaishoi-
don peittävyyden nostamista valtakunnalliselle  
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tasolle, jonka kustannusvaikutukseksi arvioidaan  
6-8 miljoonaa euroa. Hallitusohjelman hoitotakuun 
kiristäminen perusterveydenhuollon kiireettömäs-
sä hoidossa (lääkärin vastaanotolle 7 päivän kulues-
sa hoidon tarpeen arvioinnista) ja ilmainen ehkäisy  
alle 25-vuotiaille (arvioitu kustannusvaikutus  
0,25 miljoonaa euroa) eivät niin ikään sisälly  
raamiin. Merkittävää riskiä kustannustason noususta 
sisältyy näin ollen myös suunnitelmavuosiin.

Kun tarkastellaan yhtymän kokonaisuutta Sosiaa-
lialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos mukaan lukien, 
tarkastellaan vain ulkoisia tuottoja ja kuluja. Liikelai-
tos mukaan luettuna yhtymän ulkoisten tuottojen yh-
teismäärä on 774,5 miljoonaa euroa ja ulkoisten ku-
lujen 764,4 miljoonaa euroa. Liikelaitoksen tuloksen 
tulee olla vähintään valtuuston asettaman sitovan ta-
voitteen mukainen.

Investointien osalta merkittävää on Päijät-Hämeen 
keskussairaalan leikkaustoiminnan, naistentautien, 
synnytysten ja vastasyntyneiden tehohoidon sekä ki-
rurgian vuodeosastojen (RV7) uudisrakennushanke, 
joka on käynnistynyt elokuussa 2018. Suunnitelmien 
mukaan rakennuksen käyttöönotto tapahtuu vuo-
den 2022 loppuun mennessä. Uudistetut toiminnal-
liset prosessit pohjautuvat asiakaskokemuksiin sekä 
tutkittuun tietoon ja uusilla työtiloilla haetaan viih-
tyisyyden lisäksi tehokkuutta. 

Investointisuunnitelma vuodelle 2020 on yhteensä 
45,6 miljoonaa euroa, josta RV7:n osuus on 36,4 mil-
joonaa euroa. 

2.3.2 Talouden tasapainotus

Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava ta-
sapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen ker-
tynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden 
kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan 
vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunni-
telmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla 
alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Vuoden 
2018 tilinpäätöksessä yhtymän kertynyt ylijäämä on 
1.476.038,63 euroa. 1.8.2019 voimaan tulleen perus-
sopimuksen 28 §:ssä todetaan, että ”Jos on nähtä-
vissä, että yhtymätasoisesti on syntymässä alijäämää, 
estetään alijäämän syntyminen ensisijaisesti yhtymän 
toimintaa sopeuttamalla. Mikäli alijäämää syntyy, ali-
jäämä katetaan tilinpäätöksen yhteydessä siten, että 
kustannus kohdistuu kullekin jäsenkunnalle sen tilin-
päätösvuoden palvelukäytön suhteessa”. Perusyhty-
män talousarvio päätyy 3,0 miljoonaa euroa alijää-
mäiseksi, jonka kattamisessa yhtymä noudattaa pe-
russopimusta. 

THL:n arvion mukaan väestörakenteen muutos 
nostaa Päijät-Hämeessä kustannuksia keskimäärin 
1,13 % vuodessa vuoteen 2030 saakka. Lisäksi palk-
karatkaisut ja inflaatio nostavat kustannuksia myös 
tulevina vuosina. Antti Rinteen hallitusohjelman 
mahdolliset kustannusvaikutukset eivät talousarvi-
on laadinnan hetkellä olleet tuleville vuosille vielä 

selvinneet. Vuonna 2021 poistojen määrä hetkelli-
sesti kevenee, mutta vuoden 2022 lopulta lähtien, 
kun RV7 valmistuu, poistojen määrä kasvaa merkit-
tävästi. Potilastietojärjestelmän uudistaminen tule-
vina vuosina tulee myös näkymään poistojen mää-
rän kasvuna.

Yhtymässä käynnistettiin syksyllä 2019 pitkän aika-
välin muutosohjelman valmistelu. Muutosohjelmal-
la vastataan suunnitelmavuoden ja tulevien vuosien 
kustannusten nousupaineisiin. Muutosohjelmaa to-
teuttamalla vähennetään kuluja, jotta vuoden 2020 
talousarviossa oleva kolmen miljoonan euron alijää-
mä saadaan katettua.

2.3.3 Talousarvion rakenne ja sitovuus

Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskel-
maosan sekä investointi- ja rahoitusosan. Talousarvi-
on käyttötalousosa muodostuu yhtymän johdon, stra-
tegia- ja tukipalvelujen, terveys- ja sairaanhoitopal-
velujen, ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen, 
perhe- ja sosiaalipalvelujen sekä ympäristöterveyskes-
kuksen talousarvioista vuodelle 2020 ja toiminta- ja 
taloussuunnitelmista vuosille 2020–2022.

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitoksen ta-
lous- ja toimintasuunnitelma on yhtymän talousarvi-
okirjan liitteenä 3.

Toimialoittain vahvistetaan toimintatuotot, -kulut 
ja -kate. Määrälliset tavoitteet vahvistetaan tervey-
den- ja sairaanhoitopalvelujen, ikääntyneiden palve-
lujen ja kuntoutuksen, perhe- ja sosiaalipalvelujen se-
kä ympäristöterveyskeskuksen osalta. Toiminnalliset 
tavoitteet ja niiden mittarit on kuvattu talousarvio-
kirjan luvussa 3.1.

Tuloslaskelman kokonaistarkastelu on yhteenve-
to toimialojen ja liikelaitosten talousarvioista. Siinä 
esitetään koko yhtymää koskevat rahoitustuotot ja 
-kulut sekä suunnitelman mukaiset poistot ja muut 
tuloksen käsittelyyn liittyvät erät. 

Investointiosassa esitetään suuret uudisrakenta-
mis- ja perusparannushankkeet erillisinä kohteina. 
Näistä on eritelty suunnittelun, rakentamisvaiheen 
sekä toimintavarustuksen kokonaisuudet. Muu ra-
kentaminen esitetään kokonaissummatasolla raken-
nustekniikan ja talotekniikan osalta. Lisäksi on esitet-
ty tietojärjestelmä- ja laitehankinnat. 

Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tarvitaan 
tulorahoituksen lisäksi muuta pääomarahoitusta in-
vestointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä talousar-
vion vaikutus kuntayhtymän kassavaroihin. Rahoi-
tuslaskelman kokonaistarkastelussa on esitetty lii-
kelaitosten vaikutus sekä perusyhtymä ilman liike-
laitoksia. 

Toimialojen johtajat vastaavat toimialansa ul-
koisten toimintatuottojen ja -kulujen toteutumises-
ta. Liikelaitoksen johtokunta ja johtaja vastaavat lii-
kelaitoksen tuloksen toteutumisesta. Kuntayhtymän 
hallitus ja kuntayhtymän toimitusjohtaja vastaavat 
yhtymäkokoukselle koko kuntayhtymän tilikauden 
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Ulkoiset ja liikelaitosten väliset sisäiset erät

Sitovuus1) Määrärahat  Tuloarviot

KÄYTTÖTALOUSOSA

TERVEYS- JA SAIRAANHOITOPALVELUT B 290 424 44 359

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT JA KUNTOUTUS B 198 502 43 452

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT B 189 115 14 268

YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS B 2 148 602

YHTYMÄN JOHTO B 8 568 661 959

STRATEGIA JA TUKIPALVELUT B 75 056 9 221

TULOSLASKELMAOSA

Rahoitustuotot ja -kulut N 600

  Korkomenot 600

INVESTOINTIOSA

Uudisrakentamishankkeet B 36 400

Perusparantamishankkeet B 1 700

Muut investoinnit B 7 474

  Tietojärjestelmähankkeet 2 057

  Sairaalalaitteet ja -kalusto 4 000

  Muut laitteet ja kalusto 1 417

RAHOITUSOSA

Lainakannan muutokset

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 39 600

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys B 3 442

Vaikutus maksuvalmiuteen 31

TALOUSARVION LOPPUSUMMA 813 461 813 461

Ulkoiset ja liikelaitosten väliset sisäiset erät
1) N=sitovuus nettotuloarvio/-määräraha, B=bruttomääräraha/tuloarvio

Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto (1000 €)

tuloksesta, joka ei saa olla talousarviossa vahvistet-
tua tulosta huonompi.

Rakennushankkeiden toteutumisesta vastaa 
strategia- ja tukipalveluiden toimialajohtaja paitsi 
RV7-hankkeesta vastaa terveyden ja sairaanhoidon 
toimialajohtaja. Irtaimistoon kuuluvien lääkintä-
laitteiden investoinneista ja tietojärjestelmäinves-
toinneista vastaa kukin toimialajohtaja osaltaan 
hallituksessa hyväksytyn investointiohjelman mu-
kaisesti. 

Talousarviokirjassa olevia tuhannen euron tark-
kuudelle pyöristettyjä laskelmia luettaessa on huo-
mioitava, että jokainen laskelmien sisältämä luku on 
pyöristetty erikseen. Näin ollen on mahdollista, että 

kyseessä olevien laskelmien loppusumma ei ole sa-
ma kuin yksittäisten lukujen summa. Budjetointijär-
jestelmässä pyöristämättömät luvut johtavat oikeisiin 
lopputuloksiin. 

2.3.4 Tilivelvolliset

Kuntalain 75 §:n tarkoittamia tilivelvollisia ovat hal-
lituksen sekä hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen 
lautakunnan jäsenet ja edellä mainittujen toimie-
linten alaiset johtavat viranhaltijat: toimitusjohtaja, 
toimialajohtajat, perusyhtymän tulosalueiden johta-
jat sekä liikelaitoksen johtaja ja johtokunta.
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3 – Kuntayhtymän  
toiminta ja talous
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ASIAKAS

Tavoitteen nimi Mittari Tavoitearvo 31.12.2020

Sähköisen asioinnin (Omaolo) 
lisääminen

Palvelun käyttökertoja kuukaudessa 114

Kiireiseen asiaan nopea apu Avovastaanoton kiireajat x % 1 vrk:ssa 100 %

Kiireetön hoito kohtuuajassa, 
avosairaanhoito"

- Avosairaanhoito kiireetön (T3) x % 7 vrk:ssa 
 
- Avosairaanhoito kiireetön (T3) x % 21 vrk:ssa

80 % 
 
 
100 %

Kiireetön hoito kohtuuajassa,  
suun terveydenhuolto"

- Suun terveydenhuolto kiireetön (T3) x % 14 vrk:ssa 
 
- Suun terveydenhuolto kiireetön (T3) x % 28 vrk:ssa

65 % 
 
 
100 %

Päivystyksessä nopeasti 
lääkärille

Akuutti 24:ssä lääkärille pääsy x % tunnin kuluessa 65 %

Terveyspalveluita kotiin Ensihoitopotilasta ei kuljeteta x % tehtävistä 50 %

Erikoissairaanhoitoon sujuvasti Hoidonvarauksesta hoitoon x % 3 kk:n kuluessa 85 %

Palvelutakuun toteutuminen 
sosiaalihuollossa

- Toimeentulotuen käsittelyaika x % 7 vrk:ssa  
 
- Lapsiperhepalvelujen hakemusten ja   
ilmoitusten käsittely x % 7 vrk aikana 
  
- Palvelutarpeen arviointien valmistuminen x % 3kk aikana

100 %

3. Kuntayhtymän toiminta ja talous

3.1 Kuntayhtymän  
toiminnalliset tavoitteet
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VAIKUTTAVUUS

Tavoitteen nimi Mittari Tavoitearvo 31.12.2020

Kotona koko elämä
Väestöennusteeseen suhteutettu  
75 vuotta täyttäneiden  
palvelurakennemittarit

- Säännöllisen kotihoidon 
kattavuus enintään 10 % 
 
- Palveluasumisen kattavuus  
vähintään 0,5 %  
 
- Tehostetun palveluasumisen 
kattavuus enintään 7,3 % 
 
- Kotona asuvien osuus 
vähintään 92,7 %

Elinympäristöterveyden  
edistäminen

Aktiivinen viestintä - tiedotteet ja 
koulutustilaisuudet

20 tiedotetta +  
2 koulutustilaisuutta

Ympäristöterveydenhuollon säännöllisen valvon-
nan toteutuminen (elintarvikelaki, terveyden-
suojelulaki, tupakkalaki)

Suunnitellun valvonnan toteutumi-
nen kaikilla lakialoilla %

> 90 %

Lasten ja nuorten kodin ulkopuolisten  
sijoitusten vähentäminen

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 
osuus 0–20 vuotiaista %

< 1,6 %

Laitoshoidon tarpeen  
vähentäminen lastensuojelussa

Laitoshoidon osuus  
kaikista hoitopäivistä %

< 40 %

Tehostetun- ja palveluasumisen vähentäminen 
päihde- ja mielenterveyspalveluissa

Asumisvuorokaudet laskevat 2 % 82 184

Tuetusti asuvien osuuden kasvaminen  
kehitysvammaisten asumispalveluissa

Tuetusti asuvien osuus  
kehitysvammaisten  
asumispalveluiden asiakkaista %

> 22 %
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TUOTTAVUUS

Tavoitteen nimi Mittari Tavoitearvo 31.12.2020

Ulkokuntamyynti lisääntyy
Myynti euroissa  
(erikoissairaanhoito, Tesa)

8 700 000 euroa

Oman toiminnan tuottavuus 
paranee (DRG)

DRG-tuottavuus  
(vertailu vuoteen 2017)

Kasvaa 5 %

Osallisuuden lisääminen ja 
syrjäytymisen ehkäisy

Kuntouttavan työtoiminnan 
asiakasmäärä %

Kasvaa > 5 %

Ikääntyneiden palvelujen piirissä olevien  
asiakkaiden muiden palvelujen käyttö vähenee

Säännöllisen kotihoidon ja tehos-
tetun palveluasumisen asiakkai-
den Akuutti 24:n käyntien ja sai-
raalan hoitopäivien lukumäärä 
keskimäärin palvelujen piirissä  
olevia asiakkaita kohden

Säännöllisen kotihoidon ja  
tehostetun palveluasumisen  
asiakkaiden Akuutti 24:n käynnit 
per asiakas ja sairaalan hoito- 
päivät per asiakas laskee 5 %

Teknologian hyödyntäminen ja etähoivapalvelujen 
käytön lisääminen ikääntyneiden palveluissa

Etähoiva- ja lääkeautomaatti- 
asiakkaiden määrä

- Etähoiva-asiakkaita 200 ja  
lääkeautomaattiasiakkaita 150 
  
- Kaikilla uusilla asiakkailla 
(omassa tuotannossa) on  
ensisijaisesti lääkeautomaatti- ja/
tai etähoivakäynnit

Talousarvio toteutuu €
Muut kuin jäsenkuntatuotot 
vähintään ja toimintakulut kor-
keintaan talousarvion mukaiset

Jäsenkuntien maksuosuudet €
Korkeintaan talousarvion  
mukaiset

HENKILÖSTÖ

Tavoitteen nimi Mittari Tavoitearvo 31.12.2020

Henkilöstötyytyväisyys paranee
Henkilöstötyytyväisyyskyselyn 
kokonaisarvosana

> 7,05

Rekrytointi toimii
Haussa olleiden tehtävien 
täyttöprosentti

100 %

Sairauspoissaolot laskuun
Sairauspoissaolo työpäivää  
per työntekijä

< 19,2 pv

Turvallisesti työssä 
kausiepidemiankin aikana

PHKS:n potilas- ja asiakastyötä 
tekevien influenssarokotekatta-
vuus %

> 90 %
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TP 2018 TA 2019 TPE 9/2019 TA 2020 TA-% SV 2021 SV 2022

Toimintatuotot 624 407 621 585 621 827 661 959 6,5 % 684 825 705 025

Toimintakulut  -3 028  -7 534  -7 734  -8 568 13,7 %  -8 857  -9 102

Sisäiset erät 2 733 8 189 8 135 9 110 11,2 % 9 212 9 585

Toimintakate 624 112 622 240 622 228 662 500 6,5 % 685 179 705 508

Rahoitustuotot ja -kulut  -340  -699  -450  -600 -14,2 %  -900  -1 000

Suunnitelman mukaiset poistot  -5  -1  -1 0 * 0 0

Tilikauden tulos 623 767 621 540 621 777 661 900 6,5 % 684 279 704 508

Satunnaiset erät 5 934 0 0 0 0 0

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 629 701 621 540 621 777 661 900 6,5 % 684 279 704 508

* Talous -tulosalue siirtyi Strategia- ja tukipalveluista Yhtymän johtoon vuoden 2019 alusta.

Käyttötalousosa (1000 €): Yhtymän johto

Aineet, tarvikkeet  
ja tavarat 1 %

Palvelujen  
ostot 52 %

Henkilöstökulut 
40 %

Muut toimintakulut  
7 %

Toimintakulut 
TA 2020

3.2 Yhtymän johto 
Vastuuhenkilö:
toimitusjohtaja Marina Erhola

Yhtymän johdon toimiala muodostuu johdon tukitii-
min lisäksi yhtymän yhtymäkokouksesta, hallituksesta, 
tarkastustoimesta, muista lauta- ja toimikunnista sekä 
talouden tulosalueesta. Myös yhtymän työvaliokun-
nan asioiden valmistelu ja kokouksiin osallistuminen 
on yhtymän johdon alueeseen kuuluvaa toimintaa.

Yhtymän johdon talousarvioon sisältyvät lisäksi jä-
senkunnilta saatavat tuotot sekä liikelaitoksia lukuun 
ottamatta yhtymän rahoitustuotot ja -kulut. Toiminta-
kulujen osalta merkittäviä paineita kohdistuu talous-
palveluiden ulkoisen palveluntuottajan kustannuksiin 
ja niiden alentamiseen.

Yhtymän johdon painopiste on vuonna 2020 stra-
tegian toimeenpanossa sekä sitä täydentävän  muuto-
sohjelman valmistelussa ja yhteensovittamisessa var-
sinaiseen palvelutuotantoon sekä erityisesti yhtymän 
taloudellisten toimintaedellytysten parantamisessa. 
Johdon tukitiimin toiminta vakiinnutetaan vuoden 
2020 alussa ja johdon juridista asiantuntemusta sekä 
johdon tuen ja siihen liittyvien kokonaisuuksien koor-
dinaatiota vahvistetaan. Merkittävä osa sidosryhmä-
työstä, viestinnästä ja strategisten kumppanuuksien 
kehittämisestä kuuluu yhtymän johdon vastuulle. Vas-
tuu riskien hallinnasta kuuluu viime kädessä yhtymän 
johdolle. Yhtymän johto osallistuu myös kansallisen 
sote-reformin ja siihen liittyvien kehityskokonaisuuk-
sien kansalliseen ja maakunnalliseen valmisteluun.

Yhtymän johdon ja toimialojen välille luodaan en-
tistä tiiviimmät ja selkeämmät raportointikäytännöt, 
jotka määritetään tarkemmin hallintosäännön päivi-
tyksessä. 

Yhtymän johdon kulujen vyörytysten jakoperusteet 
muille toimialoille on kuvattu talousarviokirjan liit-
teessä 2.
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TP 2018 TA 2019 TPE 9/2019 TA 2020 TA-% SV 2021 SV 2022

Toimintatuotot 12 027 6 384 9 753 9 221 44,4 % 9 540 9 821

Toimintakulut  -77 369  -68 503  -75 634  -75 056 9,6 %  -77 509  -79 733

Sisäiset erät 73 088 71 045 74 223 73 659 3,7 % 74 485 77 498

Toimintakate 7 746 8 926 8 342 7 824 -12,3 % 6 516 7 587

Rahoitustuotot ja -kulut 46 0 0 0 0 0

Suunnitelman mukaiset poistot  -7 792  -8 926  -8 342  -7 824 -12,3 %  -6 516  -7 587

Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 0

* Talous -tulosalue siirtyi Strategia- ja tukipalveluista Yhtymän johtoon vuoden 2019 alusta.

Käyttötalousosa (1000 €): Strategia- ja tukipalvelut

Aineet,  
tarvikkeet  
ja tavarat 10 %

Palvelujen  
ostot 52 %

Muut toimintakulut 8 %

Henkilöstö- 
kulut 30 %

Toimintakulut 
TA 2020

3.3 Strategia- ja tukipalvelut
Vastuuhenkilö: 
toimialajohtaja Jouni Peltomaa

Strategia- ja tukipalvelut toimiala (Stratu) koostuu 
tietohallinnon (Asiakasjärjestelmät), henkilöstöhal-
linnon (Henkilöstö), hankintojen (Hankinnat) ja toi-
mitilapalvelujen (Toimitilat) tulosalueista. Toimialal-
le on myös sijoitettu yhtymän muutosohjelman koor-
dinointi. Toimialan painopisteet ovat yhtymän stra-
tegiasta ja muutosohjelman kärkihankkeista johdet-
tuja. Tarvittavien tukipalvelujen määrä ja laatu sovi-
taan yhdessä sote-palveluita tuottavien toimialojen 
tarpeiden perusteella. Strategia- ja tukipalveluiden 
kulujen vyörytysten jakoperusteet muille toimialoil-
le on kuvattu talousarviokirjan liitteessä 2.

Yhtymän tukipalveluja kehitetään aktiivisesti toi-
minnaltaan, laadultaan ja kustannuksiltaan kilpailu-
kykyiseksi suhteessa vastaaviin palveluihin Suomes-
sa. Tukipalvelut tuotetaan yhtymän omana työnä tai 
ulkoisia yhteistyökumppaneita hyödyntäen. Vuoden 
2020 alusta lukien on tavoitteena toteuttaa logistiik-
kapalvelujen ulkoistus sekä siirtää tiettyjä ict-palve-
luja lisää ostopalveluiksi. Näillä ulkoistuksilla tavoi-
tellaan sekä toiminnallisia että taloudellisia hyötyjä. 
Toiminnallisila hyödyillä tarkoitetaan tukipalveluille 
määriteltävän saatavuuden ja laadun sekä palvelun-
tuottajan osaamisen varmistamista.

Vuoden 2019 talousarviossa oli tukipalvelujen ke-
hittämisessä huomioitu mahdollisen maakunta- ja 
soteuudistuksen valtakunnalliset ja maakunnalliset 
päätökset ja linjaukset. Näillä linjauksilla oli merki-
tystä siihen, miten tukipalveluja aiemmin on voitu ke-
hittää. Siksi joissakin tukipalvelujen uudistuksissa ei 
ole pystytty etenemään riittävän nopeasti. Vuoden 
2020 yhtymän talousarviota laadittaessa ei ole tehty 
päätöksiä valtakunnallisen sote-uudistuksen jatkos-
ta. Yhtymän tukipalvelujen tuottamisessa ja kehittä-
misessä tavoitellaan kuitenkin asioita, joilla palvelu-
ja kehitetään  toiminnan, talouden ja organisoinnin 



18 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  |  Talousarvio ja taloussuunnitelma 2020–2022

osalta siten, että ne eivät nykyisen tiedon perusteella 
olisi ristiriidassa mahdollisen sote-uudistuksen etene-
miseen liittyen. Lähtökohtana tukipalvelujen tuotta-
misessa ovat kuitenkin yhtymän sote-toimialojen ny-
kyiset tarpeet sekä hinnaltaan että sisällöltään kilpai-
lukykyisten tukipalvelujen tuottaminen. 

Kaikilla Stratun tulosalueilla kehitetään toimintaa 
kustannustehokkuuden kehittämiseksi ja kokonais-
kustannustason kasvun hidastamiseksi. Toimitilat-tu-
losalueella kehittämiskohteena on toimitilojen mää-
rän ja tilakustannusten optimointi yhdessä muiden 
toimialojen kanssa. Lisäksi toimitilojen osalta pitää 
varmistaa tarvittavien tilojen käytettävyys ja siksi va-
rautua strategisten linjausten mukaiseen uudisraken-
tamiseen sekä toimitilojen ylläpitoon. Tilahallintaan 
liittyen on talousarvioon esitetty tilahallintaohjelmis-
ton hankinta yhtymään. Lisäksi Stratun tulosalueet 
osallistuvat Rakennusvaihe 7:n toteutukseen ja Ra-
kennusvaihe 8:n suunnitteluun. 

Hankintojen osalta painopisteenä on hankinta-
prosessin sujuvuuden ja kustannustehokkuuden op-

timoinnin jatkokehittäminen. Lisäksi vuoden 2020 
alkuun suunniteltu uusi logistiikkaratkaisu uudistaa 
Hankintojen tulosaluetta.

Asiakasjärjestelmät-tulosalueella on aloitettu vuo-
den 2019 lopulla ict-järjestelmien ajanmukaistamiseen 
liittyvät korjaus- ja päivitystyöt, jotka jatkuvat vuosina 
2020 - 2021. Henkilöstö-tulosalueella jatkuu oman ja 
ulkoistettujen henkilöstöpalvelujen toiminnallisten ja 
taloudellisten uudistusten ja hyötyjen kehittäminen. 
Tietojohtamisen vaiheittainen kehittäminen on myös 
yksi osa Stratun ja koko yhtymän kehittämistä osana 
muutosohjelman kehityskärkiä.

Lisäksi strategia- ja tukipalvelut toimialaan kuu-
luu kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja varautumi-
sen johtaminen ja koordinointi. Strategisesti tärkeä-
nä tukipalvelujen tavoitteena on jatkuvasti varmistaa 
tarvittava tukipalvelujen tuotanto nykyisille sote-toi-
minnoille riippumatta toimintaympäristön muutok-
sista. Henkilöstöresurssien osalta kriittistä on varmis-
taa riittävän ammattitaitoisen työvoiman pysyminen 
ja jaksaminen. 
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3.4 Terveys- ja 
sairaanhoitopalvelut

Vastuuhenkilö:
toimialajohtaja Juhani Sand

Toimiala toteuttaa yhtymän strategiaa turvaten päi-
jäthämäläisten potilaiden välttämättömät tarpeet 
niin kiireisessä hoidossa kuin ei kiireisten tai pitkäai-
kaisten sairauksien tutkimuksessa ja hoidossa. Tervey-
den ja hyvinvoinnin edistäminen yhdessä muiden toi-
mijoiden kanssa sekä sairauksien ennaltaehkäisy ovat 
myös tärkeä osa toimialan toimintatapaa.

Maakunnallinen ajattelu ja asiakkaiden tarpeet 
ohjaavat rakenteellista ja toiminnallista uudistusta 
toimialueella. Erityisesti SoTe-keskus verkon ja ensi-
hoitojärjestelmän kehityksessä pyritään pois kunta-
kohtaisesta ajattelusta kohti aitoa maakunnallista 
toimintatapaa. Samalla tarpeettomia organisaatio-
lähtöisiä raja-aitoja puretaan asiakaspalvelun paran-
tamiseksi. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi kiireajan 
varaaminen tarvittaessa muullekin kuin omalle So-
Te-asemalle tai suunterveydenhuollon toimipisteelle 
sekä nykyistä pidemmälle viety ohjaus 116117 palve-
lussa. SoTe-keskusten ja sairaalan toiminnallista yh-
teistyötä lisätään mm. sähköisiä palveluita kehittä-
mällä. Suunterveydenhuollossa toimisteiden määrää 
Lahden alueella vähennetään edelleen ja toimintaa 
keskitetään isoimpiin yksiköihin, jolloin mm. kerral-
la kuntoon toimintamallia voidaan hyödyntää aiem-
paa laajemmin. 

Sekä avosairaanhoidon, suunterveydenhuollon et-
tä sairaalan eri erikoisalojen palvelu ja laatu on koet-
tu hyväksi, mutta palveluiden saatavuus ei ole ollut 
kaikin osin riittävän hyvää.

Laatua, asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä palve-
lua kehitetään edelleen aiemman työn hyvältä poh-
jalta osana jokaisen työntekijän perustyötä. Toimin-
tamalleja kehitetään hoidon saatavuuden turvaa-
miseksi ja parantamiseksi.Tästä yhtenä esimerkki-
nä on tekonivelpotilaan hoitopolun uudistaminen 

Aineet,  
tarvikkeet  
ja tavarat 17 %

Palvelujen  
ostot 31 %

Muut toimintakulut 3 %

Henkilöstö- 
kulut 49 %

Toimintakulut 
TA 2020

TP 2018 TA 2019 TPE 9/2019 TA 2020 TA-% SV 2021 SV 2022

Toimintatuotot 40 988 44 958 43 664 44 359 -1,3 % 46 098 47 458

Toimintakulut  -271 063  -271 948  -288 782  -290 424 6,8 %  -300 094  -308 297

Sisäiset erät  -43 313  -46 763  -48 216  -49 598 6,1 %  -50 152  -52 182

Toimintakate  -273 389  -273 753  -293 335  -295 663 8,0 %  -304 148  -313 021

Rahoitustuotot ja -kulut 5 0 0 0 0 0

Suunnitelman mukaiset poistot  -3 578  -4 406  -4 277  -4 491 1,9 %  -3 822  -4 444

Poistoeron lisäys tai vähennys 170 170 170 0 0

Tilikauden tulos  -276 962  -277 989  -297 441  -299 983 7,9 %  -307 970  -317 466

Käyttötalousosa (1000 €): Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
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erityisesti hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi. Asia-
kasosallisuutta toiminnan kehittämisessä lisätään 
muun muassa asiakasraateja jatkamalla yhteistyös-
sä avosairaanhoidon ja sairaalan kesken. Järjestöyh-
teistyötä lisätään sitoutuen OLKA-toimintamalliin, 
koordinoituun vapaaehtois- ja järjestötoimintaan 
sairaalassa.

Samalla kun joudumme sopeuttamaan toimin-
taamme erittäin tiukkaan kuntatalouden kokonais-
tilanteeseen, viemme eteenpäin laajaa muutosohjel-
maa, mikä tähtää pitkäjänteiseen toiminnan kehit-
tämiseen. Väestön ikääntyminen lisää voimakkaasti 
toimialueen palveluiden kysyntää. Yksi keskeisistä ke-
hitysalueista on ikääntyvän potilaan päivystyksellis-
ten ja kiireisten asioiden tarkoituksenmukainen hoi-
to. Tähän liittyy myös kotisairaalan toimintojen ke-
hittäminen sekä avosairaanhoidon, kotiin vietävien 
palveluiden, 116117 päivystysavun sekä Akuutti24 
toimintojen hyvä yhteistyö. Hoitohenkilöstön saa-
tavuuden ja sijaisten tarkoituksenmukaisen käytön 
turvaamiseksi perustetaan hoitotyön palveluyksikkö 

Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toiminta TA 2020

Tuotannon volyymit (oma toiminta)

Avovastaanottotoiminta

Lääkärikäynnit 152 500

Hoitajakäynnit 135 000

Sähköinen asiointi, lääkäri 38 400

Sähköinen asiointi, hoitaja 77 600

Hammaslääkärikäynnit 115 000

Suuhygienisti- ja hammashoitajakäynnit 59 300

Erikoissairaanhoito

DRG-jaksot 31 100

Käynnit somatiikka 302 500

Laskutusperusteiset hoitopäivät somatiikka 900

Päivystyskeskus

Päivystyskäynnit 99 700

Hammaspäivystyskäynnit 11 500

Päivystysosaston DRG-jaksot 6 300

Kotisairaalan käynnit 24 000

Muut tunnusluvut

DRG-pistetuottavuus (vertailu vuoteen 2017) 5 % kasvu

Avovastaanottotoiminta, työn tuottavuuden kasvu (suorite / htv) 2 % kasvu

Suun terveydenhuolto, paikkojen pysyvyys 95 % 1 v

Paljon palveluita käyttävien määrän vähentäminen

Avosairaanhoito, yli 10 käyntiä / vuosi -10 %

ESH-vuodeosastohoito, yli 3 ennakoimatonta hoitojaksoa / vuosi -10 %

Akuutti24-päivystys, yli 6 käyntiä / vuosi -10 %

ESH poliklinikat, yli 10 käyntiä (ei sarjahoito) / vuosi -10 %

Vuodeosastojen keskimääräinen nettokuormitus 80 % -85 %

Keskimääräinen hoitoaika hoitojaksolla 2,6 vrk

palvelemaan sairaalan osastoja, poliklinikoita ja jat-
kossa myös toimenpideyksiköitä.  Hoitotyön palve-
luyksikkö välittää sekä vakinaista että määräaikaista 
sijaisresurssia niin suunniteltuihin kuin myös äkillisiin 
poissaoloihin. 

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on toiminnan 
kiistaton edellytys ja voimavara. Sopeutustoimista 
huolimatta ja erityisesti niiden aikana pidämme yl-
lä yhteisöllisyyttä ja tuemme henkilöstön jaksamista. 
Toimialueen johtamisrakennetta madalletaan toimin-
tavuoden alusta, millä on tarkoitus paitsi suoraviivais-
taa johtamista myös tiivistää henkilöstön, esimiesten 
ja ylemmän johdon välistä yhteistyötä.

Tärkeä osa toiminnan kehittämistä ja tulevaisuu-
teen suuntautumista on tutkimustyö ja koulutus. 
Olemme jatkossakin erityisvastuualueen johtava So-
Te-kuntayhtymä lääketieteellisessä tutkimuksessa. 
Kehitämme edelleen niin perusvaiheen kuin erikois-
tumisvaiheen lääkärikoulutusta sekä hoitoalan kou-
lutusta yhdessä yliopistojen ja alueen muiden oppi-
laitosten kanssa.
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3.5 Ikääntyneiden palvelut ja 
kuntoutus

Vastuuhenkilö:
toimialajohtaja Ismo Rautiainen

Ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen toimiala 
vastaa ikääntyneiden asiakasohjauksesta, kotiin vie-
tävistä palveluista, asumispalveluista, kuntoutuksen 
avo- ja sairaalapalveluista sekä geriatrisen osaamis-
keskuksen palveluista, johon kuuluvat perustason sai-
raalapalvelut ja geriatrian palvelut. 

Toimialan merkittävin haaste on väestön ikään-
tymisestä johtuva nopea palvelujen tarpeen kasvu, 
uhkaava henkilöstöpula sekä kuntien rajoittunut ta-
loudellinen kyky varautua ikääntymisestä johtuvaan 
palvelutarpeen kasvuun. Arvioimme palvelujen tar-
vitsijoiden määrän kasvavan 3,3 % vuonna 2020. Toi-
miala keskittyy tarjoamaan ikääntyneille lakisääteiset 
palvelut. Toimiala ei kykene vastaamaan kaikkiin val-
takunnallisiin ikääntyneiden palvelujen kehittämista-
voitteisiin. Hoitajaresurssien lisääminen ja omaishoi-
toon panostaminen ei ole mahdollista toimialan ta-
lousraamin puitteissa. Kuntoutuksen alueella puhete-
rapian ja neuropsykologisen kuntoutuksen tarve on 
saatavuutta suurempi.

Ikääntymisestä aiheutuva palvelutarpeen kasvu 
edellyttää rakenteellisia uudistuksia ja ikääntynei-
den hyvinvointia tukevaa yhteistyötä kuntien kanssa.  
Toimialan perustehtävänä on olla mukana ihmisten 
arjessa silloin, kun tähän on tarvetta. Ikääntyneiden 
palvelujen ja kuntoutuksen visio ”eletään koko elä-
mä” kuvaa tavoitettamme, että ikäihminen voi asua 
omassa kodissa tai kodinomaisissa asumispalveluissa. 

Ydintavoite on, että 75 vuotta täyttäneistä 92,7 % 
asuu kotona vuonna 2020.  Tähän pääsemme uudista-
malla palvelurakennetta ja toimintatapoja.

Vuonna 2020 toimialan merkittävimmät strategi-
set painopisteet ovat palvelurakenteen kehittäminen  
siirtämällä painopistettä kevyempiin palveluihin, 

Avustukset
22 %

Aineet,  
tarvikkeet  
ja tavarat  
4 %

Palvelujen  
ostot 17 %

Muut toimintakulut 9 %

Henkilöstö- 
kulut 48 %

Toimintakulut 
TA 2020

TP 2018 TA 2019 TPE 9/2019 TA 2020 TA-% SV 2021 SV 2022

Toimintatuotot 38 608 37 439 38 991 43 452 16,1 % 44 953 46 279

Toimintakulut  -189 073  -187 025  -194 730  -198 502 6,1 %  -205 213  -210 815

Sisäiset erät  -14 859  -15 329  -16 098  -15 663 2,2 %  -15 838  -16 479

Toimintakate  -165 324  -164 915  -171 837  -170 712 3,5 %  -176 098  -181 015

Rahoitustuotot ja -kulut  -2 0 0 0 0 0

Suunnitelman mukaiset poistot  -305  -188  -133  -106 -43,7 %  -107  -110

Tilikauden tulos  -165 631  -165 103  -171 971  -170 819 3,5 %  -176 205  -181 125

Käyttötalousosa (1000 €): Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus
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asiakasohjauksen kehittäminen, oman tuotannon kil-
pailukyvyn kehittäminen, teknologian hyödyntämi-
nen sekä monituottajuutta ja valinnanvapautta tuke-
vien järjestämistapojen kehittäminen. Kuntien kanssa 
teemme yhteistyötä ikääntyneiden asumisen kehittä-
misessä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. 
Parannamme myös kuntoutuksen oikea-aikaisuutta.

Toimiala koordinoi yhtymän asiakasohjauksen kärki-
tavoitteen toimeenpanoa. Vuonna 2020 käynnistetään 
yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa Palvelutori. 

Toimialan kehittämiskohteita ovat myös tiedol-
la johtaminen, palveluprosessit sekä asiakaspalvelu. 
Toimiala kehittää palvelujärjestelmän muiden toimi-
joiden kanssa ikääntyneiden lääkäripalveluja, palve-
lujen koordinointia ja akuuttien tilanteiden hoitoa 
tavoitteena vähentää iäkkäiden henkilöiden akuutti- 
ja sairaalapalvelujen käyttöä. Koko toimiala tavoitte-
lee tuottavuuden kasvua siirtämällä työn painopistet-
tä välittömään asiakastyöhön.

Asiakasohjaus osallistuu UNA-ytimen pilottiin, kos-
ka tavoitteena on parantaa asiakkaan palvelukoko-
naisuuden koordinointia. Asiakasohjaus panostaa 
myös monituottajuuteen sekä ikääntyneiden valin-
nanvapauteen kotiin vietävissä palveluissa. Kotiin 
vietävät palvelut lisäävät lääkeautomaattien käyttöä 
sekä etänä tuotettavaa lähipalvelua. Asumispalvelut 
arvioivat oman toiminnan kilpailukykyä sekä oman 
toiminnan ja ostopalvelujen suhdetta palvelujen jär-
jestämisessä. Asiakasohjaus ja asumispalvelut konsep-
toivat yhdessä palveluasumisen palvelun, jolla vähen-
netään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Sairaa-
lapalvelut optimoivat hoitoprosesseja ja vähentävät 
sairaansijoja sekä kehittävät kotona asumista tukevia 
lääkäripalveluja. Kuntoutus lisää fysioterapeuttien 
tuki- ja liikuntaelinsairauksien suoravastaanottotoi-
mintaa, parantaa apuvälinepalveluihin pääsyä sekä 
kehittää kuntoutuksen asiakasohjausta.

Ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toiminta TA 2020

Tuotannon volyymit 

Asiakasohjauksen ja gerontologisen sosiaalityön käynnit 8 820

Kotihoidon käynnit

yhtymän oma tuotanto 1 188 400

muut palveluntuottajat 720 600

Tehostetun palveluasumisen asumispäivät

yhtymän oma tuotanto 308 100

muut palveluntuottajat 302 500

Perusterveydenhuollon vuodeosastojen hoitopäivät 103 540

Geriatrian poliklinikan käyntisuoritteet 9 270

Kuntoutuksen käyntisuoritteet 180 590

Muut tunnusluvut

Tehostetun palveluasumispaikan saaneiden odotusaika alle 40 vrk

Asumispalveluyksiköiden käyttöaste (%) tehostettu palveluasuminen 100,0 %

Vuodeosastojen keskimääräinen hoitoaika (päättyneet osastojaksot)  alle 18 vrk

Vuodeosastojen kuormitus (%) 97,0 %

Kotihoidon välitön asiakastyöaika (%) sairaanhoitajat 37,0 %

Kotihoidon välitön asiakastyöaika (%) lähihoitajat 56,7 %

Geriatrian poliklinikan hoitajasuoritteet / nettotyöpanos 480

Kuntoutuksen käyntisuoritteet / nettotyöpanos 836
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3.6 Perhe- ja sosiaalipalvelut
Vastuuhenkilö:
toimialajohtaja Mika Forsberg

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimiala muodostuu 
lapsiperhepalvelujen, työikäisten palvelujen, psy-
kososiaalisten palvelujen ja vammaispalvelujen 
tulosalueista. 

Toimialan tehtävänä on tukea asiakkaiden toimin-
takykyä ja osallisuutta asiakaslähtöisillä ja avopalve-
lupainotteisilla palveluilla. Vuonna 2020 jatketaan 
palvelurakenteen muutostyötä toiminnan painopis-
teen siirtämiseksi raskaista palveluista ennaltaeh-
käiseviin ja kevyempiin palveluihin. Toiminta perus-
tuu suunnitelmalliselle, asiakkaita osallistavalle työ-
otteelle, jossa hyödynnetään vaikuttavia, näyttöön 
perustuvia työmuotoja. Ryhmämuotoisia työmuotoja 
ja sähköisiä palveluja otetaan käyttöön. Asiakkaiden 
valinnanvapautta edistetään palvelusetelituotteita li-
säämällä. Asiakaskokemustietoa ja palvelumuotoilua 
hyödynnetään kilpailukykyisen ja vaikuttavan palve-
lutuotannon kehittämiseksi. 

Asiakasohjauksen ja sote-keskustoiminnan kehit-
tämistyötä tehdään yhtymätasoisesti. Myös palvelu-
verkon uudistamistyö jatkuu. Linkku-toiminta päät-
tyy 31.3. Sosiaalipäivystykseen yhdistetään virka-ai-
kaista päivystystoimintaa. Eläkeselvittelytyö toteu-
tetaan osana muuta työikäisten asiakasohjausta ja 
lääkärien avovastaanottopalveluja. Pitkäaikaistyöt-
tömien osallisuutta ja toimintakykyä edistetään kun-
touttavan työtoiminnan sisältöjen kehittämisellä. So-
siaalista luottoa ei myönnetä enää vuonna 2020. Hel-
mikuussa valmistuvan lapsiperhepalvelujen ulkoisen 
arvioinnin perusteella käynnistetään tarvittavat toi-
menpiteet. Lastensuojelun jälkihuolto-oikeus laaje-
nee koskemaan alle 25-vuotiaita.

Perhekeskustoiminnan ja systeemisen lastensuo-
jelun kehittämistyö jatkuvat. Lasten ja nuorten mie-
lenterveyspalvelujen uusi palvelumalli otetaan käyt-
töön. Tukiperhepalkkioiden rakennemuutos toteu-
tetaan. Vuokralääkäreiden käytön vähentämiseksi 
uudistetaan työnjakoa terveyden ja sairaanhoidon 

Avustukset 8 %

Aineet,  
tarvikkeet  
ja tavarat  
1 %

Palvelujen  
ostot 43 %

Muut toimintakulut 6 %

Henkilöstö- 
kulut 42 %

Toimintakulut 
TA 2020

TP 2018 TA 2019 TPE 9/2019 TA 2020 TA-% SV 2021 SV 2022

Toimintatuotot 15 935 16 181 14 924 14 268 -11,8 % 14 761 15 196

Toimintakulut  -183 877  -183 509  -187 447  -189 115 3,1 %  -195 485  -200 861

Sisäiset erät  -17 468  -17 003  -17 903  -17 338 2,0 %  -17 535  -18 243

Toimintakate  -185 410  -184 331  -190 426  -192 185 4,3 %  -198 259  -203 908

Rahoitustuotot ja -kulut 3 0 0 0 0 0

Suunnitelman mukaiset poistot  -81  -138  -96  -153 11,2 %  -155  -159

Tilikauden tulos  -185 488  -184 469  -190 522  -192 339 4,3 %  -198 413  -204 066

Käyttötalousosa (1000 €): Perhe- ja sosiaalipalvelut
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palvelujen kanssa ja uudelleen järjestellään perus-
terveydenhuollon psykiatrikonsultaatioita. Kotiin 
vietäviä palveluja vahvistetaan mielenterveys- ja 
päihdepalveluissa. Palveluseteli otetaan käyttöön 
psykoterapiapalveluissa. Toiminnanohjausjärjes-
telmä otetaan käyttöön psykososiaalisissa palve-
luissa. Terveysneuvontapalveluja vahvistetaan huu-
meiden käytön seurausten vähentämiseksi.   Vam-
maisten asumisen kehittämistyö jatkuu. Välitys- ja 
kuljetuspalvelujen kilpailutuksen myötä välityspal-
velut laajenevat koko yhtymän alueelle. Palveluse-
teli otetaan käyttöön tuetussa työtoiminnassa sekä 
työ- ja päivätoiminnassa. Vakituista varahenkilöstöä 
lisätään vammaispalveluissa sijaisten käytön vähen-
tämiseksi. 

Palvelurakenneuudistuksissa onnistuminen edel-
lyttää yhdyspintatyössä onnistumista. Kunnat tuke-
vat omilla toimenpiteillään käynnissä olevia palve-
lurakenteen uudistamisprosesseja. Myös järjestöillä 
ja seurakunnilla on keskeinen rooli yhteistyökump-
paneina.  Yhdyspintatyön kehittämistä jatketaan 
lasten ja nuorten palveluissa, työllisyydenhoidossa, 
maahanmuuttajien kotouttamistyössä, ehkäiseväs-
sä päihdetyössä, asumisen kysymyksissä sekä hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisessä. LAPE- kehittä-
mistyö jatkuu maakunnallisissa ja kuntakohtaisissa 
verkostoissa. Yhtymä vastaa kehittämistyön maa-
kunnallisesta koordinaatiosta ja se toteutetaan lap-

Perhe- ja sosiaalipalveluiden toiminta TA 2020

Oman tuotannon volyymit 

Perhe- ja sosiaalipalveluiden käynnit ja sähköinen asiointi 467 450

Perhe- ja sosiaalipalveluiden asumis-, hoito- ja toimintapäivät 268 700

Oman- ja ostopalvelutuotannon volyymit

Psykiatrian käynnit (esh) 98 300

Psykiatrian hoitopäivät (esh) 37 560

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ympärivuorokautisen asumisen asumispäivät 75 580

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten (0-20 v.) hoitopäivät lastensuojelussa 162 990

Vammaispalveluiden ympärivuorokautisen asumisen asumispäivät 172 750

Muut tunnusluvut

Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän muutos (%) + 5%

Psykiatrian vuodenosastojen kuormitus (%) 94 %

Tuetusti asuvien osuus kehitysvammaisten asumispalvelussa (%) 22 %

Perhehoidon osuus kaikista hoitopäivistä lastensuojelussa (%) 49 %

siperhepalvelujen uudessa linjaorganisaatiossa. Yh-
tymä on mukana alueen kuntien ja Te-toimistojen 
kanssa työllisyydenhoidon kokonaisuuden kehittä-
misessä ja mahdollisessa työllisyydenhoidon kunta-
kokeilussa. Osatyökykyisten työllisyyden ja osallisuu-
den edistämiseksi kehitetään uusia toimintamalleja 
Pähee 2.0 –hankkeessa (2019-2020). Perhe- ja sosiaa-
lipalvelut on aktiivisesti mukana myös nuorten huu-
meiden käyttöä ehkäisevässä HuuMa-Päijät-Häme, 
Huumeeton maakunta –hankkeessa (2019-2021).  
Vuonna 2020 käynnistyy sosiaalihuollon Kantapal-
veluihin liittymisen II-vaihe.

Talousarviossa pysyminen edellyttää syksyn 2019 
YT-päätösten määrätietoista toimeenpanoa ja jat-
kuvaa kehittämistyötä tuottavuuden parantami-
seksi. YT-päätösten toimeenpanon myötä esimies- 
ja henkilöstöresurssit vähenevät kaikilla tulosalu-
eilla. Keskeiset taloudelliset ja toiminnalliset riskit 
liittyvät palvelutarpeiden ennakoimattomaan kas-
vuun, toiminnallisten muutosten toimeenpanon to-
teutumiseen, toimitilakysymyksiin sekä henkilöstön 
saatavuuteen ja pysyvyyteen. Toimenpiteitä työhy-
vinvoinnin ja työturvallisuuden edistämiseksi jatke-
taan. Koulutusmäärärahoja kohdennetaan toimin-
nallisten muutosten ja niiden edellyttämän osaa-
misen vahvistamiseen lakisääteiset täydennyskou-
lutusvelvoitteet ja henkilöstön työnohjaustarpeet 
huomioiden.  
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3.7 Ympäristöterveyskeskus
Vastuuhenkilö:
toimialajohtaja Silja Mäkelä

Ympäristöterveyskeskuksen tarkoituksena on ehkäis-
tä ennakolta elinympäristöstä ihmiseen kohdistuvia 
terveysvaaroja ja haittoja, poistaa olemassa olevia 
terveyshaittoja sekä edistää eläinten terveyttä ja hy-
vinvointia. Elinympäristön terveellisyys koetaan mer-
kittävänä arvona, samoin lähellä tuotettu puhdas 
ruoka. Osana toimintaa tehdään kiinteää yhteistyö-
tä muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa ja 
tuodaan aktiivisesti terveydensuojelun näkökulma 
toimialueen kaavoitus-, ympäristölupa- ja rakennus-
lupaprosesseihin päätöksenteon pohjaksi.  Keskeiset 
toimintaperiaatteet ovat joustavuus, tehokkuus ja 
asiakkaiden yhdenvertaisuus. 

Valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon val-
vontasuunnitelman 2020-2024 painopisteenä on yh-
denmukainen valvonta ja yhteistyö. Ympäristöter-
veyskeskuksen omana strategisena painopisteenä 
on ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen. 
Tämä toteutetaan varaamalla riittävät resurssit asi-
akkaiden, kuntalaisten ja toimijoiden neuvontaan ja 
ohjaukseen sekä sidosryhmäyhteistyöhön, jossa myös 
kunnilla on merkittävä rooli. Eläinlääkintähuollossa 
lisätään panostusta terveydenhuoltotyöhön. Tiedot-
tamista elinympäristöterveydestä toteutetaan aktiivi-
sesti käyttäen nykyaikaisia tiedotuskanavia. Sähköisiä 
palveluja pyritään kehittämään.

Valtakunnallisesti seurataan selvitystä ympäristö-
terveydenhuollon mahdollisesta linkittymisestä so-
te-uudistukseen ja muita vaihtoehtoisia ratkaisuja 
valvontayksiköiden koon kasvattamiseksi.

Henkilöstöresurssi on tällä hetkellä riittävä ja val-
vontasuunnitelman mukaiset tavoitteet pystytään to-
teuttamaan. Kaikkien lakialojen riittävä osaaminen 
pystytään varmistamaan myös loma-aikoina. Eläin-
lääkäreiden sijaistilanne on selvästi huonontunut 
ja keinoja sijaisten houkuttelemiseksi pitää miettiä. 
Valvontaeläinlääkäreiden maakunnallista yhteistyö-
tä kehitetään.  

Aineet,  
tarvikkeet  
ja tavarat  
1 %

Palvelujen  
ostot 13 %

Muut toimintakulut 8 %

Henkilöstö- 
kulut 78 %

Toimintakulut 
TA 2020

TP 2018 TA 2019 TPE 9/2019 TA 2020 TA-% SV 2021 SV 2022

Toimintatuotot 560 552 542 602 9,1 % 623 641

Toimintakulut  -1 998  -2 103  -2 072  -2 148 2,1 %  -2 225  -2 281

Sisäiset erät  -182  -138  -141  -170 23,2 %  -172  -179

Toimintakate  -1 619  -1 689  -1 671  -1 716 1,6 %  -1 775  -1 819

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0

Suunnitelman mukaiset poistot  -2 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos  -1 621  -1 689  -1 671  -1 716 1,6 %  -1 775  -1 819

Käyttötalousosa (1000 €): Ympäristöterveyskeskus
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Taloudellinen tilanne on entisestään tiukentunut 
johtuen koko yhtymää koskevien säästötavoitteiden 
ulottamisesta myös ympäristöterveydenhuoltoon. 
Toimialan kehittämiseen taloudelliset resurssit eivät 
riitä ja tämä voi muodostaa riskin myös henkilöstön 
työhyvinvoinnille. Toimialan menojen ennustetaan 
kasvavan 2,1 % vuoden 2019 talousarvioon verrattu-
na. On kuitenkin huomattava, että henkilöstökulut, 
jotka muodostavat 77,4 % toimialan menoista, kas-
vavat vastaavasti 4,7 %. Talousarvioon sisältyy asia-
kasmaksutuottojen lisääminen noin 9,1 %:lla vuo-
den 2019 talousarvioon verrattuna. Asiakkailta pe-
rittävät korvaukset eivät kuitenkaan tule yksinään 
kattamaan menojen kasvua mikäli henkilöstömenot 
lisääntyvät merkittävästi. Terveydensuojeluinsinöö-
rin palkkataso on selvästi alhaisempi kuin Lahden 
kaupungin vastaavien viranhaltijoiden. Lisäksi työ-
aikalain soveltamista kunnaneläinlääkäreihin selvi-
tetään. Em. seikat muodostavat selkeän riskin hen-
kilöstökulujen merkittävälle kasvulle lähivuosina.

Ympäristöterveyskeskuksen toiminta TA 2020

Tarkastukset 923

Päätökset 165

Konsultaatio 3 310

Näytteenotto 790

Tilakäynnit 3 345

Vastaanottokäynnit 11 450
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3.8 Investoinnit

Kokonais- 
kustannus TA 2020 SV 2021 SV 2022

Uudisrakentamishankkeet 36 400 52 000 31 103

Rakennusvaihe 7; KESLE, synnytys, vuodeosastot, välinehuolto 126 200 36 400 50 400 30 400

Suunnittelu 4 300 400 200 200

Rakentaminen 91 900 25 000 35 000 20 300

Toimintavarustus 30 000 11 000 15 200 9 900

Rakennusvaihe 8 89 390 0 1 600 703

Suunnittelu 2 990 0 1 600 703

Rakentaminen 62 400

Toimintavarustus 24 000

Perusparantamishankkeet (sisältää toiminnan tehostamiset) 1 700 2 000 2 880

H-, I- ja L -rakennusosat 57 520 0 0 880

Suunnittelu 2 220 0 0 880

Rakentaminen 32 300

Toimintavarustus 23 000

Muu rakentaminen, rakennustekniset työt 1 700 2 000 2 000

Muut investointimenot 7 474 15 470 15 970

Tietojärjestelmähankkeet 2 057 11 070 11 570

Sairaalalaitteet ja -kalusto 4 000 4 000 4 000

Muut laitteet ja kalusto 1 417 400 400

YHTEENSÄ 45 574 69 470 49 953

Investointihankkeet vuosina 2020–2022 (1000 €)
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4 – Päijät-Hämeen  
hyvinvointikuntayhtymän  
Sosiaalialan osaamis- 
keskus Verso -liikelaitoksen 
tavoitteet ja sitovat erät  
vuodelle 2020
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4. Päijät-Hämeen hyvinvointi- 
kuntayhtymän Sosiaalialan 
osaamiskeskus Verso -liike- 
laitoksen tavoitteet ja  
sitovat erät vuodelle 2020

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos

Ylijäämä ennen varausten muutoksia vähintään 0 euroa
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5 – Päijät-hämeen  
hyvinvointikuntayhtymän  
tavoitteet tytäryhtiölle  
vuodelle 2020
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5. Päijät-Hämeen hyvinvointi-
kuntayhtymän tavoitteet  
tytäryhtiölle vuodelle 2020

Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy on kuntayhtymän tytäryhtiö. 

Tavoitteet yhtiölle vuodelle 2020:
• tilikauden tulos on vähintään nolla (0) euroa
• yhtiön hinnaston painotettu keskihinta on alempi kuin vuonna 2019 
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6 – Laskelmat
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6. Laskelmat

6.1 Tuloslaskelmat 
Tuloslaskelmaosan sitovuus- ja kokonaistarkastelu: 

Tuloslaskelmassa osoitetaan, kuinka kuntayhtymän 
tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, kor-
koihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä taloudellisen 
käyttöiän mukaisiin suunnitelmapoistoihin. Tuloslas-
kelman välituloksena esitetään toimintakate, vuosi-
kate ja tilikauden tulos. Tuloslaskelma päättyy tilikau-
den ylijäämään tai alijäämään. 

Toimintakate osoittaa sen määrän, joka käyttö-
talouden tuotoista jää käytettäväksi korko- ja mui-
hin rahoituskuluihin sekä poistoihin ja arvonalen-
nuksiin. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää 

käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan ly-
hennyksiin. 

Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tu-
lorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli 
vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoisto-
jen suuruinen, kuntayhtymän tulorahoitus olisi riittä-
vä. Talousarviossa vuosikatteen osuus suunnitelma-
poistoista on 75,1 %. 

Tilikauden tulos kertoo tilikaudelle jaksotettujen 
tulojen ja menojen erotuksen, joka lisää tai vähentää 
kuntayhtymän vapaaehtoisia varauksia tai omaa pää-
omaa. Talousarviossa tilikauden tulokseksi on arvioitu 
-3.127.000 euroa. Varausten muutosten jälkeen tili-
kauden alijäämä on 2.957.000 euroa. Alijäämän kat-
tamista on käsitelty talousarvion kappaleessa 2.3.2 
Talouden tasapainotus. 

Liikelaitosten vaikutus yhtymän tulokseen esite-
tään kokonaistarkastelussa.

TP 2018 TA 2019 TPE 9/2019 TA 2020 SV 2021 SV 2022

Toimintatuotot 732 525 727 100 729 700 773 861 800 799 824 420

Myyntituotot 655 579 650 021 651 400 695 375 721 526 742 769

Maksutuotot 59 316 61 087 60 400 62 036 62 658 64 538

Tuet ja avustukset 6 476 4 630 6 100 4 984 5 034 5 185

Muut toimintatuotot 11 155 11 363 11 800 11 466 11 581 11 929

Toimintakulut 726 408 720 622 756 400 763 813 789 384 811 088

Henkilöstökulut 324 401 327 518 338 100 342 750 355 450 363 762

Palvelujen ostot 272 980 240 709 262 500 249 222 256 840 264 759

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 61 922 58 145 65 500 66 382 68 411 70 526

Avustukset 25 168 49 733 45 100 60 376 62 222 64 145

Muut toimintakulut 41 935 44 516 45 200 45 083 46 461 47 897

Toimintakate 6 117 6 478  -26 700 10 047 11 415 13 332

Rahoitustuotot ja -kulut  -288  -699  -450  -600  -900  -1 000

Korkotuotot 33 0 0 0 0 0

Muut rahoitustuotot 260 0 0 0 0 0

Korkokulut 378 455 450 600 900 1 000

Muut rahoituskulut 202 244 0 0 0 0

Vuosikate 5 829 5 779  -27 150 9 447 10 515 12 332

Suunnitelman mukaiset poistot 11 763 13 659 12 850 12 574 10 600 12 300

Satunnaiset erät 5 934 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos 0  -7 880  -40 000  -3 127  -85 32

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 170 170 170 0 0

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0  -7 710  -39 830  -2 957  -85 32

Tuloslaskelmaosa (1000 €, ei sisällä liikelaitoksia)
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*) Yhtymä  
pl. liikelaitokset

Verso 
liikelaitos Eliminoinnit

**) Yhtymän  
tuloslaskelmaosa  
ml. Liikelaitokset

TA 2020 TA 2020 Yhtymä Liikelaitos TA 2020

Toimintatuotot 773 861 887  -68  -217 774 463

Myyntituotot, ulkoiset 695 307 145 0 0 695 452

Myyntituotot, sisäiset 68 217  -68  -217 0

Maksutuotot 62 036 0 0 0 62 036

Tuet ja avustukset 4 984 526 0 0 5 509

Muut toimintatuotot 11 466 0 0 0 11 466

Toimintakulut 763 813 887  -217  -68 764 416

Henkilöstökulut 342 750 652 0 0 343 402

Palvelujen ostot 249 006 112 0 0 249 118

Palvelujen ostot, sisäiset 217 68  -217  -68 0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 66 382 10 0 0 66 393

Avustukset 60 376 0 0 0 60 376

Muut toimintakulut 45 083 44 0 0 45 127

Toimintakate 10 047 0 148  -148 10 047

Rahoitustuotot ja -kulut  -600 0 0 0  -600

Korkokulut 600 0 0 0 600

Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0

Vuosikate 9 447 0 148  -148 9 447

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot 12 574 0 0 0 12 574

Tilikauden tulos  -3 127 0 148  -148  -3 127

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 170 0 0 0 170

Tilikauden ylijäämä/alijäämä  -2 957 0 148  -148  -2 957

*) sisältää yhtymän ja liikelaitosten väliset sisäiset erät
**) yhtymän ulkoinen tuloslaskelma

Kokonaistarkastelu (1000 €)

Liikelaitosten vaikutus yhtymän  
tilikauden tuloksen muodostamiseen 



35Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  |  Talousarvio ja taloussuunnitelma 2020–2022

6.2 Rahoituslaskelmat 
Rahoituslaskelmaosan sitovuus- ja  
kokonaistarkastelu: 
 
Rahoituslaskelmaan kootaan käyttötalous-, tu-
loslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen 
aiheuttama kassavirta (toiminnan rahavirta). Lisäk-
si rahoituslaskelmaan merkitään kuntayhtymän lai-

TP 2018 TA 2019 TA 2020 SV 2021 SV 2022

Toiminta ja investoinnit

Toiminnan rahavirta 12 288 5 779 9 447 10 515 12 332

Vuosikate 5 829 5 779 9 447 10 515 12 332

Satunnaiset erät 5 934 0 0 0 0

Tulorahoituksen korjauserät 524 0 0 0 0

Investointien rahavirta 13 719 24 429 45 574 69 470 49 953

Investointimenot 13 745 24 429 45 574 69 470 49 953

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 25 0 0 0 0

Toiminnan ja investointien rahavirta -1 432 -18 650 -36 127 -58 955 -37 621

Rahoituksen rahavirta 0 0 36 158 59 015 37 624

Antolainauksen muutokset 163 0 0 0 0

Antolainasaamisten vähennykset (+) 163 0 0 0 0

Lainakannan muutokset -4 841 19 391 36 158 59 015 37 624

Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 22 000 39 600 64 300 44 100

Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) 2 609 2 609 3 442 5 285 6 476

Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-) -2 232 0 0 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset (+/-) 13 037 0 0 0 0

Rahoituksen rahavirta 8 358 19 391 36 158 59 015 37 624

Vaikutus maksuvalmiuteen 6 927 741 31 60 3

Rahoitusosa (1000 €, ei sisällä liikelaitoksia)

nakannan ja oman pääoman muutokset sekä arvio 
muutoksista muissa maksuvalmiuden erissä (rahoi-
tuksen rahavirta). Rahoituslaskelma päättyy osoit-
tamaan talousarvion vaikutusta kuntayhtymän mak-
suvalmiuteen. Vaikutus vuoden 2020 talousarvion 
mukaan on 31 000 euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa 
otetaan 39,6 miljoonaa euroa. Liikelaitosten vaiku-
tus yhtymän rahoitukseen esitetään kokonaistarkas-
telussa.



36 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  |  Talousarvio ja taloussuunnitelma 2020–2022

*) Yhtymä  
pl. liikelaitokset

Verso 
liikelaitos Eliminoinnit

**) Yhtymän 
Rahoitusosa  

ml. liikelaitokset

TA 2020 TA 2020 Yhtymä Liikelaitos TA 2020

Toiminta ja investoinnit

Toiminnan rahavirta 9 447 0 148 -148 9 447

Vuosikate 9 447 148 -148 9 447

Investointien rahavirta 45 574 0 0 0 45 574

Investointimenot 45 574 45 574

Investointitulot 0 0

Toiminta ja investoinnit, netto -36 127 0 148 -148 -36 127

Rahoitustoiminta 0

Lainakannan muutokset 36 158 36 158

Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 39 600 39 600

Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) 3 442 3 442

Rahoitustoiminta 36 158 0 0 0 36 158

Vaikutus maksuvalmiuteen 31 0 148 -148 31

*) sisältää yhtymän ja liikelaitosten väliset sisäiset erät    
**) yhtymän ulkoinen rahoituslaskelma    

Kokonaistarkastelu (1000 €)

Liikelaitosten vaikutus yhtymän toiminnan rahoitukseen 
Rahoituslaskelma
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7 – Kuntien maksuosuudet 
vuodelle 2020
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7. Kuntien maksuosuudet  
vuodelle 2020

Kuntien maksuosuuksien kokonaismäärä talousarvi-
ossa vuodelle 2020 on 661,9 miljoonaa euroa. 

Kuntalaskutus toteutetaan kaikilla toimialoilla 
kiinteänä ennakkolaskutuksena sisältäen erityismak-
suosuudet. Laskutus tapahtuu kahdesti kuukaudessa. 
Lopulliseen maksuosuuden määrään vaikuttaa kun-
kin kunnan toteutunut palvelujen käyttö aiheutta-
misperiaatetta noudattaen. Ennakkolaskutuksen ja 
todellisten käytöstä aiheutuvien kustannusten tasa-
painoa seurataan. Lopullisia maksuosuuksia määrät-
täessä kuntakohtainen jako toteutetaan aiheuttamis-
periaatteen mukaisesti. Tarvittaessa kuntien kanssa 
käydään perussopimuksen 24 §:n mukaisesti neuvot-
teluja palvelusopimusten muuttamisesta.

Erikoissairaanhoidon somaattisessa vuodeosasto-
hoidossa on käytössä DRG-tuotteistus ja -hinnoitte-
lu, poliklinikoilla hintaryhmäkohtainen tuotteistus ja 
käyntihinta sekä psykiatrisessa vuodeosastohoidossa 
hoitopäiväperusteinen tuotteistus ja hinnoittelu. Jä-
senkuntien palvelukäytön seuranta tilikauden aika-
na perustuu hinnaston mukaiseen palvelujen käyt-
töön sekä toteutuneisiin asiakaspalvelujen ostoihin. 
Lopullinen jäsenkunnan maksuosuus muodostuu hin-
naston mukaisesta palvelujen käytön kustannukses-
ta ja toteutuneista asiakaspalvelujen ostoista. Mikäli 
hinnaston mukainen laskutus johtaisi ylijäämäiseen 
tai alijäämäiseen tulokseen, lasketaan jäsenkuntien 
lopulliset maksuosuudet hinnaston mukaisen palvelu-
jen käytön suhteessa. Erityismaksuosuuksilla katetaan 
potilasvakuutusmaksusta johtuvat tilikauden menot 
sekä ne yksittäisen potilaan hoidosta kalenterivuo-
den aikana aiheutuneet palvelumaksut, jotka ylittä-
vät valtuuston vuosittain vahvistaman enimmäismää-
rän. Erityismaksuosuus peritään kustannusosuuksina 
asukaslukujen suhteessa. Kalliin hoidon tasausraja 
on 80 000 euroa. Apuvälineiden kuntalaskutuksessa 
on lainattavien apuvälineiden osalta käytössä apu-
välineiden lainausmaksut. Lainausmaksut ovat samat 
erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. 
Omaksi annettavat apuvälineet läpilaskutetaan to-
dellisen hankintahinnan mukaisesti.

Päivystyskeskuksessa on Päivystysosaston osalta 
käytössä drg-tuotteistus ja -hinnoittelu ja muilla yk-
siköillä käytössä oma tuotteistus ja hinnoittelu. Lo-
pullinen jäsenkunnan maksuosuus muodostuu hin-
naston mukaisesta palvelujen käytön kustannukses-
ta ja toteutuneista asiakaspalvelujen ostoista. Mikäli 
hinnaston mukainen laskutus johtaisi ylijäämäiseen 
tai alijäämäiseen tulokseen, lasketaan jäsenkuntien 
lopulliset maksuosuudet hinnaston mukaisen palve-
lujen käytön suhteessa. 

Sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelujen osal-
ta ei ole vielä teknisesti valmiutta siirtyä hinnaston 
mukaiseen palvelujen käytön laskutukseen. Sosiaa-
li- ja perusterveydenhuollon jäsenkuntien nettokus-
tannuksia seurataan ja lopulliset maksuosuudet las-

ketaan Numerus-ohjelman avulla aiheuttamisperiaat-
teen mukaisesti. Numeruksessa kustannuspaikan kus-
tannukset ryhmitellään palvelupaketteihin ja niiden 
alaryhmiin. Yhteiset kustannukset vyörytetään pää-
kustannuspaikoille. Kustannuspaikan kustannukset 
kohdistetaan kunnille pääsääntöisesti toteutuneiden 
suoritteiden suhteessa tai läpilaskutuksena. Kustan-
nuspaikka, jolle kustannukset ja suoritteet kohdiste-
taan, on esimerkiksi avovastaanottotoiminnan alue, 
yksittäinen palvelutalo tai kotihoitoalue. Jos kyseessä 
on niin sanottu läpilaskutettava erä (asiakaspalvelui-
den ostot ja avustukset), kohdistetaan kustannus suo-
raan kirjanpitoon tehtävässä tiliöinnissä oikealle kun-
nalle hoitoa saavan asiakkaan kotikunnan mukaan. 
Numeruksessa määrittelyt ohjaavat nämä kustannuk-
set suoraan oikealle kunnalle. Joitakin kustannuksia 
ei pystytä kohdistamaan tässä kuvatun pääsäännön 
mukaan. Näiden kustannusten jakoperusteet hallitus 
hyväksyy vuosittain. 

Ensihoidon osalta kuntien maksuosuudet muodos-
tuvat siten, että 50 % ensihoidon nettokustannuksis-
ta kohdistetaan asukasmäärän mukaan ja 50 % ao. 
kunnan alueelle kohdistuvien kiireellisten ensihoi-
totehtävien lukumäärän suhteessa. Siirtokuljetukset 
laskutetaan erikseen tilaavalta yksiköltä. Nettokus-
tannuksina huomioidaan ensihoidon toimintakulut 
sisältäen yhtymän sisäisen kaupan erät ja vyörytyk-
set, joista vähennetään kaikki ensihoidolle kohdistu-
vat tulot mukaan lukien Kela-tulot. 

Ympäristöterveydenhuollon palvelunkäyttöä jä-
senkunnittain seurataan toteutuneiden suoritteiden 
ja hinnaston mukaisesti. Mikäli hinnaston mukainen 
laskutus johtaisi ylijäämäiseen tai alijäämäiseen tulok-
seen, lasketaan jäsenkuntien lopulliset maksuosuudet 
hinnaston mukaisen palvelujen käytön suhteessa. Ar-
vio palvelujen käytön nettokustannuksista kunnittain 
vuonna 2020 on liitteenä nro 1.
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Liite 1. Arvio palvelujen käytön nettokustannuksista jäsenkunnittain vuonna 2020

Liite 2. Strategia- ja tukipalvelut sekä yhtymän johto -toimialojen kustannusvyörytysten jakoperusteet

Liite 3. Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos,  talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020 sekä  
taloussuunnitelma 2020–2022 (erillinen liite)

JÄSENKUNTIEN KOKONAISMAKSUOSUUS

Jäsenkunta TA 2019 TA 2020 m%

Asikkala 28 046 870 28 335 385 1,0 %

Hartola 12 672 883 12 708 588 0,3 %

Heinola 23 943 400 25 000 141 4,4 %

Hollola 71 500 000 75 079 895 5,0 %

Iitti 24 000 000 26 188 460 9,1 %

Kärkölä 14 900 000 15 677 880 5,2 %

Lahti 364 000 000 394 560 954 8,4 %

Myrskylä 6 936 368 6 608 988 -4,7 %

Orimattila 51 251 653 53 415 937 4,2 %

Padasjoki 13 351 515 12 952 242 -3,0 %

Pukkila 5 437 131 6 326 054 16,3 %

Sysmä 5 500 000 5 045 474 -8,3 %

Yhteensä 621 539 820 661 900 000 6,5 %

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Liite 1. Arvio palvelujen käytön nettokustannuksista  
jäsenkunnittain vuonna 2020

8 – Liitteet
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Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 

Liite 2. Strategia- ja tukipalvelut sekä yhtymän johto -toimialojen 
kustannusvyörytysten jakoperusteet

Toimiala/tulosalue/tulosyksikkö Jakoperuste Huom. TA2020

Yhtymän johto:

Yhtymän johto ulkoiset toimintamenot
Ulkoiset toimintamenot,  
Tot. 1-7/2019

Perusyhtymän  
rahoitustuotot ja -kulut

Housesoft-painotetut 
neliöt

PHKS-kiinteistössä toimijat

Talous ulkoiset toimintamenot
Ulkoiset toimintamenot,  
Tot. 1-7/2019

Strategia- ja tukipalvelut: Jakoperuste

Toimialajohto ulkoiset toimintamenot
Ulkoiset toimintamenot,  
Tot. 1-7/2019

Hankinta WebMarelan tilausrivit
Tilausrivit ajalta  
1-5/2019

Henkilöstö henkilöstömäärä
Määräaikaiset ja 
vakituiset

1-5/2019 keskiarvo

Asiakasjärjestelmät päätelaitteiden lkm
Potilastietojärjestelmien osuutta ei 
kohdisteta Versolle eikä Ympille

Laiterekisteri,  
otos 8/2019

Toimitila

Turvallisuus ja tukipalvelut ulkoiset toimintamenot
Päivystyksen vartioinnin osuus koh-
distetaan suoraan päivystykseen

Ulkoiset toimintamenot,  
Tot. 1-7/2019

Instrumentti- ja toimistopalvelut,  
jaetaan kolmeen osaan

* toimistopalvelut_1 (arkisto,  
puhelinkeskus, monistus, lähetit)

henkilöstömäärä Määräaikaiset ja vakituiset 1-5/2019 keskiarvo

* toimistopalvelut_2  
(osastonsihteerit, tekstinkäsittelijät)

työpanokset

* välinehuolto
työpanokset ja 
instrumentit

Kunnossapitopalvelut, laskenta  
jaetaan kahteen osaan

* ns. kantatalon kustannukset
Housesoft-painotetut 
neliöt

PHKS-kiinteistössä toimijat

* ns. kantatalon ulkopuoliset  
kustannukset (alueella olevat  
työntekijät)

henkilöstömäärä
PHKS- kiinteistön ulkopuolella  
toimijat, ei Versolle

1 - 5/2019 keskiarvo

Kiinteistöpalvelut, laskenta 
jaetaan kahteen osaan

* poistojen osuus
Housesoft-painotetut 
neliöt

PHKS-kiinteistössä toimijat

* muu osuus (rakennuttaminen,  
isännöinti)

henkilöstömäärä Ei Versolle 1 - 5/2019 keskiarvo
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Liite 3. Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos,   
talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020 sekä  
taloussuunnitelma 2020–2022 (erillinen liite)
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1. Johtajan katsaus

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman toi-
meenpano on vielä valmistelussa. Hallituksen ta-
voitteena on peruspalveluiden vahvistaminen, jota 
tehdään muun muassa käynnistämällä Tulevaisuu-
den sote-keskus ohjelma. Sote-keskusten alle tulee 
kiinnittymään myös sosiaalihuollon kehittämisoh-
jelma, jonka sisältö on niinikään auki. Hallitusoh-
jelmassa näkyi viittauksia STM:n vuonna 2018 tilaa-
mia ja pääosin kevään 2019 aikana valmistuneista 
selvityksistä. 

Näitä selvityksiä ovat:
•  Tiekartta 2030. Aikuisten parissa tehtävän  
 sosiaalityön tulevaisuusselvitys (Anna Metteri,  
 Pekka Karjalainen, Minna Strömberg-Jakka/STM   
 raportteja ja julkaisuja 2019:41)
•  Sosiaalityö julkisena hallintotehtävänä 
 (Eeva Liukko ja Eeva Nykänen /STM raportteja ja  
 julkaisuja 2019:47)
•  Selvitys sosiaalihuollon tutkimuksen  
 kehittämisestä Anu Muuri /STM julkaisuja ja  
 raportteja 2019:40)
•  Sosiaalihuollon ammattihenkilölain  
 muutostarpeet (Anneli Pohjola/ STM raportteja ja  
 julkaisuja 2019:16)
•  Sosiaalihuollon ammattihenkilö- ja  
 tehtävärakenneselvitys (POSKE/ Petri Vuorijärvi,   
 julkaisematon)
•  Ehdotukset lastensuojelun toimintaedellytysten   
 ja laadun parantamiseksi (Aulikki Kananoja/ STM  
 raportteja ja julkaisuja 2019:4).

Sosiaalihuoltoa ja sosiaalityötä koskevat selvitykset 
kehittämisehdotuksineen ovat nostaneet odotuksia 
alan vahvistumisesta sekä toiminnan kehittäiseen 
varattavien resurssien kasvamisesta. Osaamiskes-
kusten toimintoja ja organisointimuotoja koskevas-
sa selvityksessä (Muuri) esitetään mm. osaamiskes-
kustoimintaan 2 milj. euron tasokorotusta vuodelle 
2020 ja 1 milj. lisäystä sekä vuodelle 2021 että vuo-
delle 2022. Uutena tehtävänä osaamiskeskuksille esi-
tetään maakuntien TKIO toiminnan koordinointia. 
Valtionvarainministeriön budjettiesityksessä vuodel-
le 2020 osaamiskeskusten rahoitusta leikataan kui-
tenkin 0,7 milj. euroa Toteutuessaan leikkaus vaa-
rantaisi osaamiskeskusten toimintamahdollisuuksia, 
sillä pysyviä työntekijöitä on osaamiskeskuksissa täl-
läkin hetkellä vain 3-9. Verson osalta leikkaus olisi 
noin 32 000 euroa. Budjetti vahvistetaan lokakuun 
alussa.

Versossa hankkeistettu kehittäminen jatkuu 2020 
jatkuvan suunnilleen samalla volyymilla kuin vuon-
na 2019, jolloin sekä alkoi että päättyi kaksi omaa 
hanketta. Päijät-Hämeen LAPE muutosagentti jatkaa 
Versossa joko valtion rahoittamana tai LAPE:n kun-
taosuuksista jääneen sekä Verson vuoden 2018 yli-
jäämän turvin. Vuoden 2019 alussa Päijät-Hämeessä 

aloitti THL:n terveyden edistämisen määrärahoista 
haettu HuuMa –hanke (nuorten huumeiden käytön 
ehkäisyyn) vuosille 2019-2021 sekä ESR rahoitteinen 
Pähee 2.0 - hanke (osatyökykyisten työllistämiseen 
sekä paljon palveluja tarvitsevien palvelujen koordi-
nointiin) vuosille 2019-2020. 

Seitsemän osaamiskeskusta haki keväällä 2019 
STM/ESR hanketta: SOTE-muutososaaminen- Työ, 
työkyky ja innovaatiot. Tiedon ja tiedolla johtami-
sen parantamisella työn sisältöjen ja toimintatapo-
jen ja työkyvyn edistämiseen. Hankkeesta tulee pää-
tös lokakuussa. Verso saisi resurssina yhden työnte-
kijän, mutta hankkeessa pilotoitaisiin kehittämisre-
surssin hankkimista eri tulosalueilta siten, että viisi 
työntekijää voisi käyttää noin 20 % työajastaan ke-
hittämiseen. Vuonna 2019 haettiin terveyden edis-
tämisen määrärahoista itäiselle Uudellemaalle Hy-
vinvoinnin Neliapila -hanketta, jonka tavoitteena 
on haasteellisessa elämäntilanteessa olevan kunta-
laisen hyvinvoinnin lisääminen erilaisten hyvinvoin-
ti/kulttuurikokemusten kautta moniammatillisesti 
ja -alaisesti. Hankeaika olisi 1.1.2020 - 31.10.2022 
ja päätös tulee vuodenvaihteessa. Vuonna 2020 
käynnistynee myös FSKC:n kanssa suunniteltu sosi-
aalityöntekijöiden negatiivisten työtunteiden kä-
sittelyyn suunniteltu, työterveyslaitokselta haettu 
vuoden kestävä hanke itäiselle Uudellemaalle. Ete-
lä-Suomen osaamiskeskukset suunnittelevat THL:n 
kanssa OT- keskuspilottia, jossa luotaisiin sekä ver-
tikaalinen konsultaatiorakenne OT -keskusten ja 
maakuntien kesken että vahvistettaisiin horison-
taalista eli paikallista konsultaatiorakennetta. Ra-
kenne mahdollistaisi näyttöön perustuvien mene-
telmien (pilottina systeeminen lastensuojelu) le-
vittämisen ja käyttöönoton tukemisen. Toiminnan 
toivotaan laajenevan koko maahan eli myös muille 
OT-alueille sekä muihin substansseihin kuten vam-
maispalveluun ja työikäisten sosiaalityöhön.

Sosiaaliasiamiestoimintaa aiotaan hallitusohjelman 
mukaan kehittää. Sosiaalityön Tiekartta 2030 raportis-
sa sosiaaliasiamiestoimintaa esitetään kehitettäväksi 
siten, että sosiaaliasiamiesten riippumatonta vahvistet-
taisiin, sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen erilai-
siin asemiin (koulutusvaatimus ja raportointivelvolli-
suus) tulisi selkeyttää ja sosiaaliasiamiesten roolia tie-
dontuotannossa tulisi vahvistaa. Ehkäisevälle työlle on 
Päijät-Hämeessä pitkät perinteet ja ehkäisevä ja edis-
tävä sosiaalityö mainitaan kehittämiskohteena myös 
sosiaalityön tiekartassa 2030. Näiden asioiden kehittä-
miselle on Versossa erinomaiset edellytykset osaavien 
työntekijöiden vuoksi.

2. Organisaatio ja henkilöstö

Perusrahoituksella (valtionavustus ja kuntien mak-
suosuus) rahoitetaan 3,5 henkilön henkilöstömenot 
(johtaja, kehittäjä-sosiaalityöntekijä, suunnittelija ja 
½ sihteeri). Rahoitus ei tähän riitä, vaan työpanos-
ta myydään mm. hankkeille ja muuhun toimintaan. 
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Kuntien erikseen rahoittamassa sosiaali- ja potila-
sasiamiestoiminnassa on 2 henkilöä ja ehkäisevän 
päihde- ja mielenterveystyön seutukoordinaatiosta 
vastaa 1 henkilö. LAPE –muutosagentti jatkaa ja tu-
lee vuonna 2020 sijoittumaan edelleen Versoon. Pä-
hee 2.0 hankkeessa toimii vuonna 2020 kokoaikai-
nen projektipäällikkö ja sekä kehittäjäsosiaalityön-
tekijä (80% työpanoksella) ja suunnittelija 31.5.2020 
asti.  HuuMa hankkeessa toimii kokoaikainen pro-
jektipäällikkö.

Kokonaishenkilöresurssi tulee olemaan alkuvuon-
na 11 henkilöä ja loppuvuonna 10 henkilöä, mikäli 
uusia hankkeita ei käynnisty.  

3. Toiminta

3.1 Perustoiminta

Sosiaalialan osaamiskeskukset muodostavat koko 
maan kattavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
alueellisen verkoston. Osaamiskeskukset ovat sosiaa-
lialan osaajia, tiedontuottajia, kehittäjiä sekä vaikut-
tajia. Sosiaalialan osaamiskeskuksia on 11 ja kunkin 
osaamiskeskuksen toimialueeseen kuuluu 1-4 maa-
kuntaa. Ruotsinkieliselle väestölle on oma osaamis-
keskus. Osaamiskeskustoimintaa säätelee
Laki osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001)  
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011230 

Lain mukaan osaamiskeskusten  
tehtävänä on turvata

1. sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen  
 kehittyminen ja välittyminen
2.  peruspalvelujen kehittyminen sekä  
 erityisosaamista vaativien erityispalvelujen ja   
 asiantuntijapalvelujen kehittyminen ja  
 välittyminen
3. sosiaalialan perus-, jatko- ja täydennys- 
 koulutuksen ja käytännön työn monipuolinen  
 yhteys
4. sosiaalialan tutkimus-, kokeilu- ja  
 kehittämistoiminnan toteutuminen 

Valtioneuvoston asetus sosiaalialan osaamis- 
keskustoiminnasta http://www.sosiaalikollega.fi/
poske/esittely/asetus.pdf

Osaamiskeskustoimintaa linjaa valtakunnallisesti 
Osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta, johon 
kuuluu kunkin osaamiskeskuksen edustajan lisäksi 
sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön, 
sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskes-
kuksen, Suomen Kuntaliiton ja sosiaalialan valta-
kunnallisten järjestöjen edustaja.  Lisäksi neuvot-
telukunnassa ovat edustettuna sosiaalialan oppilai-
tokset ja lääninhallitukset. Neuvottelukunta asete-

taan neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan (2018–
2022). 

Osaamiskeskukset muodostavat yhdessä koko 
maan kattavan tiiviin verkoston, joka mahdollistaa 
samanaikaisen, yhteneväisesti toteutettavan valta-
kunnallisen kehittämisen (esim. KansaKoulu). Osaa-
miskeskusjohtajat kokoontuvan noin kerran kuussa 
keskustelemaan sosiaalihuoltoon liittyvistä ajankoh-
taisista asioita usein valtakunnallisesti sosiaali- ja ter-
veysalan kehittämisestä ja tutkimuksesta vastaavien 
THL:n ja STM:n virkamiesten kanssa. Osaamiskeskuk-
set laativat yhdessä myös lausuntoja, kannanottoja ja 
yhteisen strategian. 

Verson toiminta vuonna 2020
Verson toiminnan yhteisinä arvoina ovat jaettu asian-
tuntijuus, oikeudenmukaisuus sekä osallisuus. Jaetul-
la asiantuntemuksella tarkoitamme sitä, että kaikilla 
on asiantuntijuutta ja sen jakaminen tuottaa erilaisia 
näkökulmia ja rikastuttaa ongelman määrittelyä ja 
ratkaisujen löytämistä. Oikeudenmukaisuudella viit-
taamme sosiaalialan ammattieettiseen pohjaan no-
jaavaan oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentami-
seen ja ylläpitoon sekä yksilötasolla sosiaalisesti oi-
keudenmukaiseen kohteluun. Oikeudenmukaisuu-
della tarkoitamme myös Verson toiminnan resurssien 
oikeudenmukaista kohdistamista toimintaa rahoitta-
van valtion ja toiminta-alueen kuntien tarpeiden mu-
kaisten tehtävien hoitamiseen. Osallisuudella tarkoi-
tamme sekä kuntalaisten, asiakkaiden että ammat-
tilaisten osallisuuden vahvistamista kaikessa toimin-
nassamme.  

Toiminnan painopisteet ovat 
1.  Aktiivinen rooli sosiaali- ja terveydenhuollon  
 kehittämisrakenteen toteuttamisessa sosiaali- ja  
 terveydenhuollon muutoksen yhteydessä
2.  Sosiaalihuollon osaamisen vahvistaminen  
 muuttuvassa ympäristössä 
3.  Osallisuuteen ja kohtaamiseen tukevan  
 osaamisen kehittäminen

Toiminnan painopisteet ovat pysyneet samoina jo 
useamman vuoden. Osaamiskeskusten uskottiin siir-
tyvän osin yhteistoimintaalueelle ja osin maakuntara-
kenteisiin muutaman vuoden sisään, joten strategia-
työn käynnistämistä ei ole pidetty tarkoituksenmu-
kaisena. Toimintaympäristö on edelleen muutoksessa, 
mutta muutosajureita on hyvä tarkastella ja täsmen-
tää linjaa tuleviksi vuoksiksi. Muun muassa osaamis-
keskusten yhteinen toive tutkimuksellisen kehittämis-
työn vahvistamisesta, tiedon tuotannon kokonaisuu-
den haltuunotto ja rakenteellinen sosiaalityö painot-
tuvat tulevien vuosien tekemisessä. Systeemisen ajat-
telun laajeneminen lastensuojelun myötä muille subs-
tanssialueille ja vaikuttavuuden arvioinnin kehyksek-
si, edellyttää uudenlaista osaamista. Myös ehkäisevän 
sosiaalityön sisältöjen kehittäminen ja kansalaisyhteis-
kunnnan kanssa tehtävän työn korostaminen, haasta-
vat miettimään uudenlaisia avauksia. 
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Strategia laaditaan 2019-2020 aikana ja siinä  
hyödynnetään muun muassa Sosiaalityön  
tiekartassa 2030 (20) mainittuja sosiaalityön  
kehittämiskohteita:

•  Työn perustehtävän, paikan, kohteen ja roolin  
 selkeyttäminen.  
•  Toimintatapojen, osaamisen ja metodisuuden  
 kehittäminen. 
•  Vaikuttavuuden vakiinnuttaminen  
 palvelutoimintaa läpäiseväksi rakenteeksi.
•  Osaamisen johtamisen, työhyvinvoinnin, työssä   
 jaksamisen ja asiantuntijuuden vamistaminen. 
•  Kumppanuuksien ja monialaisen osaamisen  
 hyödyntäminen palvelukokonaisuuksissa. 
•  Asiakasosallisuuden vieminen sosiaalityön  
 kantavaksi periaatteeksi. 
•  Sosiaalityön paikan ja toimintamahdollisuuksien  
 vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon  
 integraatiossa.

Arviointi 

Vuoden 2020 toimintaa arvioidaan suhteessa siihen, 
missä määrin olemme toimineet painopistealueiden 
suuntaisesti ja miten olemme onnistuneet tekemi-
sessämme. Oman kehittämistyön merkitystä kunnis-
sa tehtävälle käytännön työlle arvioidaan ja haetaan 
uusia ratkaisuja yhdessä kuntien ja kuntayhtymän 
kanssa.

Toiminnan taloudelliset riskit liittyvät siihen, että 
hankkeista jää kuluja, jotka on maksettava perustoi-
minnasta. Tukipalvelukulut kasvoivat vuodesta 2019 
vuoteen 2020 yli 10 000 euroa henkilöstömäärän py-
syessä samana.Tukipalvelukulut ovat vuonna 2020 yh-
teensä 68 000 euroa, jonka lisäksi voi tulla vuoden 
lopussa tasausmaksuja. Valtion rahoitusosuuden suu-
ruus on vuosittain neuvoteltavana.

Rahoitus

Kuntarahoituksena 0,40 senttiä/ suomenkielinen 
asukas sekä pinta-alan ja asukasluvun mukaan  
määräytyvä valtionosuus noin 135 000 euroa

Tulot ja menot

Tuotot Kulut Toimintakate

265 162 euroa 265 162 euroa 0 euroa

Henkilöstö

johtaja Kirsi Kuusinen-James  
kehittäjä-sosiaalityöntekijä Sanna Keskikylä 
suunnittelija Monica Blomqvist-Åkermarck
0,5 sihteeri Mervi Hietaranta  
(toinen 0,5 työpanoksesta hankkeille)
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3.2 Sosiaali- ja potilas- 
asiamiestoiminta

Tavoitteet

Tavoitteena on edistää asiakkaiden ja potilaiden oi-
keusturvan toteutumista ja hyvää kohtelua sekä hei-
dän osallisuuttaan.  Asiamiestoiminnan tavoitteena 
on tuottaa laadukasta asiamiespalvelua tilaajakunnil-
le siten kuin sosiaali- ja potilasasiamiestoimintaa kos-
keva lainsäädäntö edellyttää. Vuonna 2020 jatketaan 
asiamiestoiminnan tunnettavuuden ja hyödynnettä-
vyyden vahvistamista. 

Toiminta

Asiamiehet tuottavat tietoa sosiaalihuollon ja ter-
veydenhuollon ongelmakohdista ja esittävät kehit-
tämisehdotuksia ongelmien ehkäisemiseksi ja kor-
jaamiseksi. Asiamiehet pyrkivät vaikuttamaan asiak-
kaiden/potilaiden oikeuksien toteutumiseen. Asia-
miehet osallistuvat aktiivisesti erilaisiin verkostoihin 
ja tuovat niissä esiin erityisesti asiakasnäkökulmaa. 
Asiamiehet ylläpitävät omaa osaamistaan muuttuvas-
sa toimintaympäristössä. 

Vuoden 2020 aikana:
•  järjestetään henkilöstölle koulutusta asiakkaiden  
 ja potilaiden hyvästä kohtelusta  sekä oikeuksista 
•  jatketaan tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden  
 kanssa asiakkaiden ja potilaiden osallisuuden   
 vahvistamiseksi 
•  jatketaan sosiaaliasiamiestoiminnan  
 tunnettavuuden ja hyödynnettävyyden  
 vahvistamista lasten ja nuorten kanssa  
 tehtävässä työssä. 
•  ollaan aktiivisesti mukana sosiaali- ja  
 potilasasiamiestoiminnan valtakunnallisessa  
 kehittämistyössä

Arviointi 

Henkilöstöltä ja kuntalaisilta kerätään palautetta so-
siaaliasiamiehen selvityksestä sähköisen kyselyn avul-
la. Asiamiestoiminnan tavoitteiden toteutumista ar-
vioidaan osana toimintakertomusta. Seurataan sosi-
aaliasiamiesselvityksessä esiin nostettujen kehittämi-
sehdotusten toteutumista toiminta-alueilla.

Rahoitus

Sosiaaliasiamiestoiminta: 0,40 senttiä/asukas.  
Mukana kaikki toiminta-alueen kunnat.
Potilasasiamiestoiminta: 0,20 senttiä/asukas.  
Mukana itäisen Uudenmaan kunnat sekä kaksi  
yksityistä palveluntuottajaa (erillinen hinnoittelu). 

Tulot ja menot

Tuotot Kulut Toimintakate

152 248 euroa 152 248 euroa 0 euroa

Henkilöstö
 
Sosiaali- potilasasiamies Itäinen Uusimaa:  
Pamela Stenberg
Sosiaaliasiamies Päijät-Häme:  
Tarja Laukkanen
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3.3 Ehkäisevän mielenterveys- 
ja päihdetyön sekä  
lähisuhdeväkivallan ehkäisyn  
seutukoordinaatio

Tavoitteet

Päijät-Hämeen ehkäisevän seutukoordinaation ta-
voitteena on tarjota asiantuntijatukea alueen toimi-
joille ehkäisevän työn toteuttamisessa ja kehittämi-
sessä. Tavoitteena on myös välittää ajankohtaista tie-
toa ja osaamista toimijoiden käyttöön, tukea alueen 
sisäistä ja toimijoiden välistä verkostoitumista sekä 
toimia asiantuntijana eri foorumeissa. 

Toiminta

Seutukoordinaattori ohjaa alueen ehkäisevää työtä 
sekä suunnittelee ja kehittää sitä yhteistyössä mui-
den viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Seutukoor-
dinaattori tukee kuntia sekä sosiaali- ja terveyden-
huollon toimijoita ehkäisevän työn järjestämisessä ja 
toteuttamisessa, koordinoi ja edistää monitoimijaista 
yhteistyötä maakunnassa, fasilitoi kehittämisproses-
seja sekä seuraa alueen tilastoja ja trendejä, analy-
soi ja kokoaa tietoa sekä välittää alan tuoretta tietoa 
alueen toimijoille.

Arviointi

Seudullisesti koordinoitua ja alueellisessa yhteistyös-
sä tehtyä ehkäisevää työtä arvioidaan säännöllisesti. 
Arvioinnin kohteena on tavoitteiden toteutuminen 
sekä toiminnalla aikaansaadut välittömät vaikutuk-
set ja tuotokset. Arviointia tehdään ydinverkostoissa 
sekä sidosryhmien kanssa.

Rahoitus

0,35 senttiä/ asukas. Mukana on vain Päijät-Häme.

Tulot ja menot

Tuotot Kulut Toimintakate

73 926 euroa 73 926 euroa 0 euroa

Henkilöstö

Seutukoordinaattori Susanna Leimio

3.4 Projektit

3.4.1.Pähee 2.0

Pähee 2.0 on Suomen Rakennerahasto-ohjelman -Kes-
tävää kasvua ja työtä 2014-2020, ESR- hanke vuosille 
2019-2020. Hanke toimii Päijät-Hämeen alueella ja sitä 
hallinnoi Sosiaalialan osaamiskeskus Verso. Pähee 2.0 
-hankkeen kohderyhmänä ovat työelämän ulkopuo-
lella olevat osatyökykyiset työikäiset henkilöt, joiden 
työ-ja toimintakykyä pyritään parantamaan.  Hanke-
rahoitus 75% ESR-rahoitusta ja 25% rahoituksesta on 
toimijan omarahoitusosuutta.

Hankkeen tavoitteena on osatyökykyisten työllis-
tymisen ja osallisuuden edistäminen kokeilemalla ja 
ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja. PHHYKY:n 
työpajatoimintaa kehitetään yhteiskehittämisen kei-
noin niin, että sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntout-
tavan työtoiminnan palvelutarjonta monipuolistuu. 
Työhönvalmennuksen tueksi alueella pilotoidaan ke-
väällä 2020 IPS-mallia, johon on v. 2019 koulutettu 
työhönvalmennusta toteuttavaa henkilöstöä. Lisäksi 
kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntouk-
sen palveluissa kokeillaan vertaisvalmentaja-mallia 
nykyisten palveluiden rinnalle monipuolistamaan ja 
tukemaan osallisuuden ja työllistymisen edistämistä. 
Hanke tukee työpajatoiminnan ja työtoiminnan toi-
mintakulttuurin muutosta järjestämällä Phhyky:n työ-
pajojen henkilöstölle koulutusta, jonka prosessi on 
alkanut jo vuoden 2019 aikana. 2020 keväällä järjes-
tetään workshopeja työpajojen asiakkaille ja henki-
löstölle toimintakulttuurin muutoksen ja eri kokei-
lujen tueksi.

Toisena tavoitteena on luoda maakunnallisia yh-
teistyörakenteita eri toimialat ylittäen. Vuonna 2020 
hankkeessa jatketaan osatyökykyisen asiakkaan asia-
kasprosessin mallintamista hyödyntäen moniamma-
tillista tiimiä. Päijät-Hämeen alueella koulutettujen 
työkykykoordinaattoreiden verkosto jatkaa toimin-
taansa ja laatii toiminnan juurruttamisesta suunni-
telman. Perusterveydenhuollon ja muun verkoston 
kanssa tehtävän osatyökykyisten työ- ja toimintaky-
vyn arvioinnin kehittämistyötä jatketaan ja luodaan 
Päijät-Hämeen alueelle toimiva malli. 

Henkilöstö 

Projektipäällikkö Päivi Kaukovuo-Nykänen (100%), 
Kehittäjäsosiaalityöntekijä Sanna Keskikylä (80%), 
Projektisuunnittelija Outi-Mari Sten  
(100% 31.5.2020 asti),  
Hankesihteeri Mervi Hietaranta (20%)
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3.4.2 LAPE- muutosagentti 

Muutosagentit ovat työskenelleet kaikkien maakun-
tien alueilla vuodesta 2017 alkaen. Muutosagentit 
ovat työskennelleet täysimääräisellä valtionavustuk-
sella, keskeisenä tehtävään edistää LAPE-muutosoh-
jelman toimeenpanoa alueellaan. Päijät-Hämeen LA-
PE-hanketyössä valmisteltiin vuosina 2017-2018 yhteis-
työ- ja koordinaatiorakennetta, joka otettiin käyttöön 
vuoden 2019 alusta. Vuoden 2019 alusta perustettu 
LAPE-yhteistyöryhmä toimii maakunnallisena ja sen 
tehtävää on varmistaa, että toiminta- ja taloussuunni-
telmiin on varattu riittävät voimavarat ja muut toimin-
taedellytykset palvelujen järjestämiseksi sekä päättää 
maakunnan strategisista linjauksista koskien lasten ja 
perheiden asioita. Yhteistyöryhmä valmistelee ja yh-
teensovittaa maakunnan ja kuntien yhdyspintaan liit-
tyviä asioita lasten ja perheiden näkökulmasta. Yhteis-
työryhmä toiminta tukea integraatiota sekä resurssien 
optimointia (lapsibudjetointi) ja edistää kattavaa lap-
sivaikutusten arviointia.

Lisäksi on sovittu, että yhteistyöryhmä käsittelee ja 
hyväksyy keskeiset asiakirjat ja esitykset ennen niiden 
etenemistä maakunnan ja kuntien päätöksentekoon 
(strategiat ja talousarviot) sekä seuraa ja arvioi lasten,  
nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilaa ja palvelu-
kysyntää. Yhteistyöryhmän kokoonpano muodostuu 

yhtymän lapsiperhepalveluista vastaavista viranhal-
tijoista, kuntien sivistystoimenjohtajista, LAPE-muu-
tosagentista sekä järjestöjen, seurakuntien ja oppi-
laitosten edustajista. 

Agentti koordinoi jatkossakin maakunnallisen LA-
PE-yhteistyöryhmän toimintaa sekä tukee kuntien/
kaupunkien LAPE-ryhmien toimintaa. Kuntatyöllä 
kuntiin saadaan rakentumaan toisaalta toimivat yh-
teistyörakenteet sote- toimijoihin ja toisaalta vahvis-
tettua kunnan omia palveluja ja tukea, lähellä kunta-
laista. Muutosagentin työnkuvaan kuuluu ns. yhdys-
pintatyötä kuntien ja soten välillä. Kansallisen lap-
sistrategian valmistelu on myös alkanut ja valmistelu-
työ tulee linkittymään vuonna 2020 muutosagenttien 
työhön. Lapsistrategian tavoitteena on vahvistaa tie-
toon perustuvaa toimintakulttuuria päätöksenteossa 
ja palveluissa. Muutosagentin tehtäviin kuuluu moni-
puolisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin 
edistämisen parissa tehtävä työ alueellisten verkos-
tojen kanssa. 

Toiminnan kulut katetaan joko STM:n tai Verson 
ylijäämästä ja kuntien rahoituksella. 

Henkilöstö

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosagentti  
Elina Vesterinen
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3.4.3 Huuma – Päijät-Häme, huumeeton 
maakunta

HuuMa – Päijät-Häme, huumeeton maakunta on Ter-
veyden edistämisen määrärahalla toimiva 1.1.2019-
31.10.2021 käynnissä oleva nuorten huumeidenkäy-
tön ehkäisemiseen tähtäävä hanke Päijät-Hämees-
sä (myös Iitti), Myrskylässä ja Pukkilassa. Hanketta 
hallinnoi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Sosiaa-
lialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos ja sen osato-
teuttajana on Lahden ammattikorkeakoulu. Hank-
keen omarahoitusosuus on n.20%. Hankkeen erityi-
senä kohderyhmänä ovat vuosina 2003-2008 synty-
neet ja toimintaa kohdennetaan myös osin heidän 
vanhempiinsa.

Hankkeen päättyessä käytössä on 1) systemaat-
tinen tapa muodostaa nuorilähtöistä tietoa ja hyö-
dyntää sitä toiminnassa sekä 2) kokeiltuja ja arvioi-
tuja toimintamalleja nuorten hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämiseksi ja huumeiden käytön ehkäisemi-
seksi. Hankkeen aikana 3) muotoillaan konsepti kat-
tavan, vaikuttavan ja kustannustehokkaan edistävän 
ja ehkäisevän työn tekemiseksi.

Systemaattisen nuorilähtöisen tiedon keräämi-
seen, muodostamiseen ja hyödyntämiseen liittyvää 
kehittämistä tehdään paljolti omarahoitusta kerryt-
tävien työntekijöiden panoksella luonnollisissa ver-
kostoissa. Uusia kasvu- ja kehitysympäristöissä ko-
keiltavia ja toteutettavia toimintamalleja nuorten 
huumeidenkäytön ehkäisemiseksi tuetaan ja arvioi-
daan hankeaikana. Tueksi toimijoiden työlle hank-
keen kautta tarjotaan EHYT ry:n HuBu-tunnit ja nii-
hin liittyvät vanhempainillat kaikille hankekuntien 
8.luokille lukuvuosina 2019-2020 ja 2020-2021. Lisäk-
si alakouluissa työskenteleviä koulutetaan Juteltais-
ko? -päihdekasvatusmallin käyttöön. EHYT ry:n Ju-
teltaisko?-koulutukset jatkuvat ja niitä järjestetään 
vuonna 2020 kaksi kappaletta. Yhteistyötä tehdään 

eri hankkeiden ja toimijoiden kanssa osaamisen li-
säämiseen liittyen järjestämällä koulutuksia ja tilai-
suuksia. MLL:n Hämeen piirin kanssa pilotoidaan 
Jututtamo-vanhempainiltamallia vanhemmuuden 
tuen lisäämiseksi muutamassa kunnassa ja tähän liit-
tyen järjestetään kaksi koulutusta. Opittua muotoil-
laan konseptiksi palvelumuotoiluprosessissa, johon 
liittyen järjestetään edelleen nuorten työpajoja ja 
muotoiluryhmän työpajoja.

Henkilöstöresurssi

Sosiaalialan osaamiskeskus Versossa  
projektipäällikkö Anne-Marie Haavisto (100%)  
ja sihteeri Mervi Hietaranta (20%).  
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän omarahoitus-
osuutta kerryttävät ehkäisevän työn seutukoordi-
naattori Susanna Leimio (8,4% työpanos),  
hyvinvointikoordinaattori Heli Lehtovaara (8,4% 
työpanos), palveluesimies Merja Niemelä, opiskelu-
terveydenhoitaja Sanna Taipale ja kouluterveyden-
hoitaja Piia Tommola (yhteensä n. 17% työpanos).

Lahden ammattikorkeakoulussa sosiaalialan leh-
tori, projektipäällikkö Taina Heininen-Reimi (9%) 
ja palvelumuotoilun asiantuntija Piritta Hanno-
nen (10%). Lahden ammattikorkeakoululla on oma 
budjettinsa ja omarahoitus tulee prosentuaalisena 
osuutena (20%) hankekustannuksista.

Projektitoiminnan tulot ja  
menot yhteensä

Tulot ja menot yhteensä

Tuotot Kulut Toimintakate

395 710 euroa 395 710 euroa 0 euroa

4. Talousarvio

Valtion rahoitusosuus osaamiskeskustoimintaan oli 
vuonna 2019 budjetissa 2 950 000 € Edellisinä vuo-
sina se on ollut hieman korkeampi (3 000 000 €). 
Osaamiskeskusten rahoitukseen ei ole koko toi-
minnan aikana tehty indeksitarkastuksia ja VM 
esittää vuodelle 2020 0,7 milj. euron leikkausta ra-
hoitukseen. STM:n budjettiesitys on sama kuin ny-
kytaso, budjetti julkaistaan 7.10.2019. Indeksiko-
rotusten puuttumisen ja leikkauksen toteutuessa 
osaamiskeskusten rahoitus jäisi noin puoleen siitä, 
mitä se on ollut toiminnan käynnistyessä vuonna 
2001. Tavoitteena on saada osaamiskeskusten pe-

rusresurssi paremmalle tasolle. Asiaa STM:n selvi-
tyshenkilönä keväällä 2019 selvittänyt Anu Muuri 
esitti osaamiskeskustoimintaan 2 milj. euron ta-
sokorotusta vuodelle 2020 ja vuosille 2021 sekä 
2022 lisäksi 1 milj. euron lisäystä/vuosi. Mikäli vä-
hintään nykytason rahoitus ei toteudu, rahoituk-
sen lisäystä haetaan Eduskunnan loppuvuodesta 
päättämistä lisärahoituksesta (joululahjarahat). 
Kunnallinen rahoitusosuus pysyy vuoden 2019 ta-
solla ollen 0,40 senttiä/ suomenkielinen asukas; yh-
teensä noin 110 000 euroa. Perustoiminnan hen-
kilöstömäärässä ei tapahdu muutoksia. Sosiaali-
asiamiestoiminnan tuotot pysyvät edellisen vuoden 
tasolla, potilasasiamiestoiminnan tulot ovat vuonna 
2020 noin 19 000 euroa.
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Verso liikelaitos TP 2018 TA 2019 TA 2020 TA% SV 2020 SV 2021

Liikevaihto 525 342 361 5,7 365 376

Liiketoiminnan muut tuotot 1 149 438 526 20,1 531 547

Materiaalit ja palvelut 414 116 191 64,2 192 197

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 10 10 3,1 10 11

Palvelujen ostot 404 106 181 69,9 182 187

Henkilöstökulut 1 034 601 652 8,4 662 674

Palkat ja palkkiot 857 502 541 7,8 550 560

Henkilösivukulut 177 99 111 11,9 112 114

Eläkekulut 146 81 91 12,4 93 94

Muut henkilösivukulut 31 18 20 9,5 19 20

Liiketoiminnan muut kulut 53 62 44 -28,9 44 46

Liikeylijäämä (-alijäämä) 172 0 0 0,0 -3 6

Tilikauden yli-/alijäämä 172 0 0 0,0 -3 6

5. Talousarvion tuloslaskelma (1000 €)

6. Talousarvion rahoituslaskelma (1000 €)

Verso liikelaitos TP 2018 TA 2019 TA 2020 TA% SV 2021 SV 2021

Toiminta ja investoinnit            

Toiminnan rahavirta 172 0 0   -3 6

Liikeyli-/alijäämä 172 0 0   -3 6

Rahoitustuotot ja- kulut 0 0 0   0 0

Investointien rahavirta 0 0 0   0 0

Investointimenot 0 0 0   0 0

Toiminnan  ja investointien rahavirta 172 0 0   -3 6

Rahoituksen rahavirta            

Lainakannan muutokset -24 0 0   0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset -389 0 0   0 0

Rahoituksen rahavirta -413 0 0   0 0

Vaikutus maksuvalmiuteen -241 0 0   -3 6
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7. Investoinnit

Versolla ei ole investointeja vuodelle 2020.

8. Hallinto

Verson toimintaa määrittää yhdeksän kunnalli-
sen toimijan allekirjoittama yhteistoimintasopi-
mus sekä osaamiskeskuslaki. Lisäksi toimintaa oh-
jaa Osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta se-
kä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän stra-
tegia ja toimintalinjaukset. Versolla on johtokun-
ta, joka toimii Verson vuonna 2014 päivitetyn joh-
tosäännön nojalla. Johtokunnan puheenjohta-
jana kaudella 2017–2020 toimii Mika Forsberg ja  
varapuheenjohtajana Leena Kokko. Johtokuntaan 
kuuluvat seuraavat henkilöt: Leila Kankainen, Pirk-
ko Valtanen, Sari Lahti, Päivi Parkkinen, Pasi Ilonen, 
Jukka Ihalainen, Pasi Töyli, Maria Andersson sekä 
Carita Schröder. 
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