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Väestörakenteen muutoksia

SYNTYVYYS

- 1 %
VUODESTA 2019

YLI 75-VUOTIAAT

+ 5 %
VUODESTA 2019

ALLE 17-VUOTIAAT

- 1 %
VUODESTA 2019

TYÖIKÄISET

- 3 %
VUODESTA 2019



Vuosi 2020 numeroin

12
Omistajakuntaa

Kuntien maksuosuudet

651 M€
- 0,4 %

Kuntalaskutuksen palautusta

10
kunnalle

6780
Työntekijää

82 %
vakinaisia

18 %
määräaikaisia

88 %
naisia

12 %
miehiä

- 22
hoitoa yli 180 vrk odottaneet

+ 68
Ikääntyneet palvelusasumisen 

asiakkaat

+ 23
kodin ulkopuolelle sijoitetut

lapset ja nuoret

2020
muutoksia



Kotiin vietävää 

palvelua lisättiin, 

hoito vuode-

osastoilla ja 

laitoksissa väheni Henkilöstön 

sairauspoissaolot 

kääntyivät laskuun

Asiakastyyty-

väisyys

parani

Vuosi onnistui

taloudellisesti

erinomaisesti

Hoitoon pääsy 

avosairaanhoi-

dossa nopeutui 
(hoitaja & hammas-

lääkäri)

Korona-

pandemian

hallinnassa

onnistuttiin



Ensihoidon 

integrointi 

osaksi muita 

päivystys-

palveluita jatkui

Harjun terveys 

aloitti 

toimintansa 

1.1.2021

Uudentyyppistä 

perhekeskusta 

valmisteltiin

Yhtymän strategiset 

kehittämishankkeet 

etenivät 

koronaepidemiasta 

huolimatta

Ikääntyneiden 

palvelujen 

palvelurakenne-

uudistus eteni 

hyvin



Terveys- ja 

sairaanhoitopalvelut

• Elektiivistä toimintaa supistettiin koronapandemian 

vuoksi keväällä voimakkaasti etenkin 

leikkaustoiminnassa, erikoissairaanhoidon 

poliklinikoilla, suun terveydenhuollossa ja 

kuntoutuksessa.

• Syntynyttä hoitovelkaa kirittiin onnistuneesti 

loppuvuodesta kiinni.

• Korona muutti pysyvästi osaa palveluista, etäpalvelut 

vahvistuivat ja päivystysprosessit muuttuivat.

• RV7:n ja Hollolan uuden sote-keskuksen 

rakennushankkeet etenivät suunnitellusti.

• Yhteisyrityksen aloittamista ja Lahden sote-

keskusverkoston muutosta valmisteltiin. 

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke alkoi.

• Ensihoidon integrointi osaksi muita 

päivystyspalveluita jatkui.



Perhe- ja sosiaalipalvelut

• Alaikäisten mielenterveys- ja 

perheneuvolapalvelujen uusi palvelumalli otettiin 

käyttöön.

• Perhekeskustoimintaa kehitettiin, uusien tilojen 

rakentaminen Lahteen ja Asikkalaan alkoi.

• Vammaispalveluissa asumispalvelujen ja 

omaishoidon kehittäminen jatkui, ja perhehoitoa 

laajennettiin.

• Uusia palvelusetelituotteita otettiin käyttöön ja 

valmisteltiin.

• Mielenterveys- ja päihdeasumisen rakennemuutos 

eteni lisäämällä kotiin vietäviä palveluja.

• Asiointiapu, psykososiaalinen tuki ja vähävaraisten 

maskien jakelu toteutettiin yhdessä 

yhteistyökumppaneiden kanssa (Covid-19).



Ikääntyneiden palvelut ja 

kuntoutus

• Panostaminen kotiin vietäviin palveluihin, 

kotisairaalaan, kotikuntoutukseen ja 

apuvälineisiin vähensi vuodeosastopaikkojen 

tarvetta.

• Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus 

oli vuoden lopussa 93,2 prosenttia.

• Palvelurakennetta kehitettiin edelleen 

vahvistamalla muun muassa palveluasumista.

• Palvelujen piirissä olevien ikääntyneiden 

asiakkaiden hoitoisuus kasvoi merkittävästi.



Yhtymäpalvelut

• Ict-ympäristöä modernisoitiin noin kahdella 

miljoonalla eurolla.

• Välinehuollon valmiutta nostettiin ja 

suojaintarvikkeiden hankintaa lisättiin.

• Yhtymän toimitilastrategia valmistui.

• Osana yhteisyrityksen perustamista yhtymälle 

saatiin maailman huipputasoa oleva digialusta.

• Palkkaharmonisaatiota jatkettiin, ja yt-

prosessissa päätettyjä toimenpiteitä vietiin 

täytäntöön.




