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Lukijalle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on arvioinut sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta sote-pal-
velujen järjestämistä vuosittain maan eri alueilla. 1.7.2021 voimaan tulleessa sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämislaissa (612/2021) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtäväksi on säädetty laatia vuosittain 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva asiantuntija-arvio valtakunnallisesti, sosiaali- ja tervey-
denhuollon yhteistyöalueittain ja hyvinvointialueittain. Asiantuntija-arviolla on merkittävä asema sosiaali- 
ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön, sisäministeriön ja hyvinvointialueiden vuosittaisissa neuvot-
teluissa, joissa tarkastellaan kunkin alueen järjestämisvastuuseen kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon 
tehtävien toteuttamista.

Tämän vuoden aikana tehtävä arviointi kohdistuu vuoteen 2020 ja alkuvuoteen 2021. Sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämistä arvioidaan hyvinvointialueittain. Lisäksi arvioidaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestäminen. Arvioinnissa painottuvat kaksi jokaisen alueen itse määrittelemää ja so-
siaali- ja terveysministeriön vahvistamaa erityisteemaa. Lisäksi asiantuntija-arviossa tarkastellaan hyvin-
vointialueen väestön palvelutarvetta, palvelujen järjestämisen nykytilaa ja kehityssuuntaa sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon kustannuksia, rahoitusta ja investointeja. Siinä kootaan myös alueen sote-tiedonhallin-
nan ja digitalisaation tilannekuva.

Arviointi perustuu sekä määrälliseen että laadulliseen aineistoon. Erityisesti erityisteemojen arvioinnissa 
tärkeänä tietolähteenä ovat olleet alueiden edustajien kanssa käydyt keskustelut. Esiin nousseita näkökoh-
tia on taustoitettu käyttämällä soveltuvaa indikaattoritietoa, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviras-
to Valviran ja aluehallintovirastojen valvontahavaintoja sekä alueiden hallinnollisia dokumentteja. Suurin 
osa arvioinnissa käytettävistä indikaattoreista kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikutta-
vuusmittaristoon (KUVA). Mittariston arvot ja arvojen kehitys alueittain on raportoitu THL:n Tietoikkunassa  
(thl.fi/tietoikkuna).

Asiantuntija-arvion tietopohja on ajankohdan 18.6.2021 mukainen. Tämän jälkeen tulleet indikaattorien 
päivitykset eivät ole mukana arvioinnissa lukuun ottamatta Tilastokeskuksen Kuntatalous-tilaston tietoja 
(tilanne 10.9.2021). Lisätietoa arvioinnin tietopohjasta ja sen laadusta tarjoamme arvion Menetelmät ja laa-
tuseloste -osassa.

Kiitämme lämpimästi Päijät-Hämeen alueen yhteyshenkilöitä ja asiantuntijoita erinomaisesta yhteistyöstä 
ja panostuksesta arviointiimme vaikeasta ja kuormittavasta Covid-19-tilanteesta huolimatta. Kiitos myös 
sosiaali- ja terveysministeriön ohjausyksikön, Valviran, aluehallintoviranomaisten ja THL:n asiantuntijoille 
arvokkaasta tuesta arvioinnin onnistumiseen.

Helsingissä 19.1.2022

    Pekka Rissanen                                   Nina Knape

    Tietoylijohtaja                                       Arviointipäällikkö

http://thl.fi/tietoikkuna
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Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Asiantuntija-arvio

Päijät-Hämeessä väestö ikääntyy. Työttömyys on monimuotoista, ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria on 
paljon. Mielenterveys- ja päihdeongelmat korostuvat, ja ylisukupolvinen huono-osaisuus on yleistä. Moni-
muotoisia haasteita on erityisesti Lahden alueella.

Palveluja kehitetään kuntayhtymän muutosohjelman ja sote-uudistuksen 
kansallisia tavoitteita yhteen sovittaen 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on vuodesta 2017 alkaen järjestänyt koko alueen erikoissairaan-
hoidon ja ensihoidon palvelut sekä valtaosin sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut. Vuoden 2021 
alusta lähtien Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Mehiläisen yhteisyritys Harjun Terveys on vastan-
nut Lahden, Iitin ja Kärkölän alueiden perustason palveluista. Asiakasviestintää varten yhtymän sosiaali- ja 
terveyspalvelut on koottu Päijät-Sote-brändin alle. 

Alueelle ovat olleet leimallisia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä että kuntayhty-
män päätöksentekoa haastaneet omistajakuntien näkemyserot sekä poliittiset ristiriidat. Haasteellisesta 
toimintaympäristöstään huolimatta yhtymä on onnistunut kehittämään alueen sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelurakennetta vuosille 2020–2024 suunnatun muutosohjelman sekä sote-uudistuksen säädöspoh-
jaan perustuvien kansallisten tavoitteiden mukaisesti.

Palvelukokonaisuuksia kehitetty kotiin vietäviä palveluja vahvistamalla

Ikääntyneiden palveluissa painopistettä on siirretty kevyempiin palveluihin vähentämällä tehostetun pal-
veluasumisen ja perusterveydenhuollon vuodeosastopaikkoja. Palliatiivinen kotisairaala ja vuodeosasto on 
yhdistetty vuoden 2021 alkupuolella yhdeksi kokonaisuudeksi. Päivystyksellisiä palveluja ja niiden koordi-
naatiota on kehitetty kokonaisuutena, ja mukana on myös kotisairaalatoiminta. Ensihoito on sisällytetty 
osaksi päivystyksellisten palvelujen kehittämisen kokonaisuutta. Alueella on onnistuttu vahvistamaan ko-
tona annettavia päivystyksellisiä palveluja ja vähentämään samalla ensihoitokuljetuksia erikoissairaanhoi-
don päivystykseen.

Koko alueen kattavan sote-keskustoimintamallin kehittämistyötä on jatkettu. Mielenterveys- ja päihdepal-
velujen rakenteita on kehitetty palveluverkkoa päivittämällä ja kotiin vietäviä palveluja vahvistamalla. Lap-
siperheiden palvelutarpeeseen vastaamiseksi alaikäisten perustason mielenterveyspalvelujen ja perheneu-
volapalvelujen uusi palvelumalli on otettu käyttöön loppuvuodesta 2020.

Aikuissosiaalityön erityislainsäädännölle tarvetta työn näkyvyyden lisäämiseksi 
ja työnjaollisten vastuiden selkiyttämiseksi 

Päijät-Hämeessä nuorten aikuisten monimuotoiset palvelutarpeet haastavat muun muassa aikuissosiaa-
lityön palveluvalikkoa ja resursointia. Ylisukupolvisen huono-osaisuuden vähentämiseksi monia eri pal-
veluja tarvitsevat asiakkaat tulisi tunnistaa nykyistä aikaisemmassa vaiheessa ja ohjata mahdollisimman 
nopeasti oikeiden palvelujen piiriin. Matalan kynnyksen palvelujen saatavuuden varmistaminen on keskei-
nen osa palveluvalikkoa. Aikuissosiaalityön yhteensovittamisessa osaksi sote-palvelujen kokonaisuutta on 
tunnistettu vahvistamistarpeita, samoin yhdyspintatyössä esimerkiksi kuntien työllisyyspalvelujen kanssa. 
Alueen toimijoiden mukaan aikuissosiaalityötä koskevan erityislainsäädännön puuttuminen heikentää 
työn näkyvyyttä ja hämärtää toimijoiden työnjakoa ja sen mukaisia vastuita.



Päätösten tueksi 21/2021 6

Asiantuntija-arvio Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Soten uusi Digiklinikka vauhdittaa sähköisten palvelujen laajentumista 

Päijät-Hämeessä tulevien vuosien sosiaali- ja terveyspalvelujen sähköisten palvelujen kehittämisen paino-
pisteet on määritelty vuonna 2021 hyväksytyssä kuntayhtymän digistrategiassa. Käytännön toimina sosi-
aali- ja terveydenhuollon palveluvalikkoa on kehitetty ottamalla käyttöön eri asiakasryhmille suunnattuja 
sähköisiä asiointipalveluita sekä hyödyntämällä Harjun Terveyden digialustalle rakennettuja palvelukana-
via. Lahden, Kärkölän ja Iitin asukkaiden käytössä on Mehiläisen kehittämä ympäri vuorokauden palveleva 
Digiklinikka. Palvelu tarjoaa useita hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä asiointikanavia sosiaali- ja tervey-
denhuoltoon. Päijät-Soten Digiklinikan laajentuminen vuoden 2021 loppuun mennessä koko maakunnan 
kattavaksi parantaa osaltaan alueen peruspalvelujen saatavuutta. 

Alueen sote-tietojohtamiselle luovat pohjaa yhteiset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastieto-
järjestelmät. Tietojohtamisen vahvistamistarpeita on kuitenkin tunnistettavissa monilla osa-alueilla. Tie-
dontuotantoprosessia kehittämällä luodaan perusedellytyksiä strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa 
tarvittavalle laadukkaalle, vertailukelpoiselle ja ajantasaiselle tiedolle. Yhtymän vuosille 2021–2023 laatima 
datastrategia määrittää tulevien vuosien tietojohtamisen kehittämisen painopisteet ja vaiheistuksen. 

Tiukka taloudenhallinta on pitänyt viime vuosien sosiaali- ja terveystoimen 
kustannuskehityksen kurissa

Alueen asukkaiden tarpeiden mukaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä ja rahoitus-
mahdollisuuksia haastaa kuntien heikohko taloudellinen kantokyky. Yhtymän monivuotinen muutosoh-
jelma on sisältänyt laajan joukon tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla kustannuksia pyritään mukauttamaan 
omistajakuntien maksukykyä vastaaviksi. Merkittävien talouden sopeuttamistoimien ja tiukan talouskurin 
myötä yhtymä on onnistunut, kasvaneesta palvelutarpeesta huolimatta, taittamaan toimintakulujen kas-
vua muutosohjelman suuntaiseen tavoiteuraan. Vuonna 2020 sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaisten 
kustannusten kasvu oli maan pienintä. Lisäksi palvelutarpeeseen suhteutettuna sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen kustannukset ovat olleet usean vuoden ajan maan pienimpien joukossa.

Päijät-Hämeen kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuskehityksessä näkyy tavoitteellinen palvelura-
kenteen keventäminen. Sen sijaan lapsiperheiden suuri palvelutarve heijastuu edelleen korkeina lasten-
suojelun laitos- ja perhehoidon kustannuksina. Tämä kertoo siitä, että palvelurakenteiden uudelleen muo-
vautumiseen tarvitaan pitkäjänteistä kehittämistyötä; myös monialaista ja moniammatillista yhteistyötä on 
tarve vahvistaa. 

Painetta kustannusten kasvuun tuovat tulevina vuosina sekä ikääntyneiden määrän kasvu että kiristyvät la-
kisääteiset velvoitteet esimerkiksi hoitoon pääsyssä ja ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitukses-
sa. Lisäksi korona-aika on synnyttänyt hoitovelkaa. Ennakoitu hyvinvointialueen rahoituksen taso näyttäisi 
kuitenkin osin vahvistavan edellytyksiä vastata kasvaviin palvelutarpeisiin ja lakisääteisiin velvoitteisiin.

Maakunnallinen järjestämisvastuu luo hyvät edellytykset hyvinvointialueen 
käynnistymiselle

Maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä luo hyvän perustan tulevan hyvinvointialueen 
toiminnan aloittamiselle. Käynnissä olevat monivuotisen muutosohjelman mukaiset palvelurakenteen uu-
distustoimet, joilla tiivistetään palvelujen yhteensovittamista ja yhtenäistetään toimintakäytäntöjä alueel-
lisesti, vahvistavat edellytyksiä palvelujen yhdenvertaiselle järjestämiselle koko Päijät-Hämeen hyvinvoin-
tialueella. 
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Asiantuntija-arvio Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Vaikeudet henkilöstön saatavuudessa kasvaneet – kotihoidossa henkilöstöpula 
erityisen vaikea

Alueen keskeinen haaste on viime vuosina jatkuvasti vaikeutunut henkilöstön saatavuus. Alueen peruster-
veydenhuollon lääkäreiden saatavuus on ollut hankalaa jo vuosien ajan, mutta henkilöstön saatavuuden 
haasteet ovat laajentuneet yhä useampiin ammattiryhmiin, kuten lähihoitajiin ja sairaanhoitajiin. Kotihoi-
dossa tilanne on erityisen huono ja vakansseja on runsaasti täyttämättä. Vaiheittain kiristyvä ympärivuoro-
kautisen hoivan lakisääteinen henkilöstömitoitus on pahentanut tilannetta entisestään.

Uusi henkilöstöstrategia luo raamit käytännön toimille työhyvinvoinnin 
parantamiseksi ja osaavan henkilöstön saatavuuden edistämiseksi 

Viime vuosien yhtymän palvelujen voimakas kehittäminen sekä pitkittynyt koronapandemia ovat kuormit-
taneet henkilöstöä. Useat samanaikaiset toimintaympäristön muutokset ovat todennäköisesti vaikuttaneet 
myös henkilötyövuosiin suhteutettuna korkeiksi kasvaneisiin sairauspoissaoloihin. Tulevien vuosien haas-
teena on jalkauttaa henkilöstön kanssa yhdessä laadittu uusi henkilöstöstrategia konkreettisiksi toimiksi, 
joilla sekä parannetaan henkilöstön työhyvinvointia että edistetään osaavan henkilöstön töissä pysymistä.
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Asiantuntija-arvio Päijät-Hämeen hyvinvointialuePäijät-Hämeen hyvinvointialue

Väestö ja palvelutarve

Päijät-Hämeen alueen kymmenessä kunnassa asui vuoden 2020 lopussa yhteensä 205 771 asukasta, joista 
vajaat 60 prosenttia alueen keskuskaupungissa Lahdessa. Euroopan komission myönsi Lahden kaupungille 
European Green Capital Award -palkinnon, ja Lahti toimi vuonna 2021 Euroopan ympäristöpääkaupunkina.

Lahden väestömäärä on kasvanut 2000-luvulla vajaat kahdeksan prosenttia, mutta vastaavan ajanjakson 
aikana koko alueen väestömäärä on ollut hienoisessa laskussa. Suhteellisesti eniten väestömäärä on pie-
nentynyt alueen pienimmissä kunnissa Hartolassa, Padasjoella ja Sysmässä.

Väestö ikääntyy ja vähenee tulevalla vuosikymmenellä 

Tulevina vuosina väestö vähenee koko alueella. Ennusteen mukaan vuoteen 2030 mennessä väestö vähe-
nee kolme prosenttia ja vuoteen 2040 mennessä seitsemän prosenttia eli 191 226 asukkaaseen. Alueen pe-
rustietoja on kuvattu taulukossa 1.

Väestö myös ikääntyy, ja lasten, nuorten ja työikäisten määrä vähenee. Vuoteen 2040 mennessä 75 vuotta 
täyttäneiden määrän ennustetaan kasvavan lähes 60 prosenttia. Saman ajanjakson aikana alle 15-vuotiai-
den lasten määrä vähentynee 28 prosenttia. Väestön ikärakenne vuonna 2020 sekä ennuste vuosille 2030 ja 
2040 Päijät-Hämeessä ja koko maassa on kuvattu kuviossa 1.

Kuvio 1. Hyvinvointialueen väestömäärä ja ikärakenne.
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▲ Kuvioissa esitetään hyvinvointialueen  väestömäärä ja ikärakenne vuonna 2020 sekä ennusteet 
vuosille 2030 ja 2040. Ikärakennetta verrataan koko maan tietoihin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen 
aineistoihin. Väestöennuste pohjautuu vuoden 2018 tietoihin.



Päätösten tueksi 21/2021 9

Väestö ja palvelutarve Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Alueen väestön pääkieli on suomi. Ruotsia äidinkielenään puhuvia on vajaa prosentti. Ulkomaalaistaustai-
nen väestö keskittyy Lahden alueelle. 

Työttömyys ja pienituloisuus yleistä 

Eri muodoissaan esiintyvä työttömyys on ollut vuosien ajan muuhun maahan verrattuna suurta ja pienitu-
loisuus yleistä. Useampi kuin joka neljäs lapsiperhe on yhden vanhemman perhe. Yksinhuoltajaperheet pai-
nottuvat Lahden ja Heinolan alueille. Lahdessa toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden lapsiperheiden 
osuus on maan suurimpia. Koko Päijät-Hämeen alueella pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvia alle 18-vuoti-
aita oli vastaavanikäiseen väestöön suhteutettuna vuonna 2019 maan kolmanneksi eniten.

Joka viides nuori aikuinen syrjäytymisvaarassa

Viime vuosien työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden lasku kääntyi vuonna 2020 kasvuun. Työttömien 
määrä kasvoi edellisvuodesta yli kolmanneksella ja osuus työvoimasta 15,8 prosenttiin. Työttömyys on ol-
lut usean vuoden ajan suurinta Lahdessa ja Heinolassa. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vastaavalla 
ajanjaksolla 14 prosenttia. Nuorisotyöttömyys oli Päijät-Hämeessä maan kolmanneksi suurinta. 18–24-vuo-
tiaasta väestöstä joka viides nuori oli työttömänä. Syrjäytymisriskissä olevia 18–24-vuotiaita päijäthämäläi-
siä, jotka eivät opiskele, työskentele tai ole varusmiespalveluksessa, oli vuonna 2019 alueella vastaavanikäi-
seen väestöön suhteutettuna maan toiseksi eniten (21 %, koko maa 16 %).

Työ- ja elinkeinoministeriön kuukausittaisen Työnvälitystilaston mukaan toukokuun lopussa 2021 työttö-
mien ja lomautettujen määrä oli edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna vähentynyt, mut-
ta vastaavasti pitkäaikaistyöttömyys jatkoi voimakasta kasvuaan.1 Alueen keskuskaupungin Lahden alle 
25-vuotiaista täysi-ikäisistä viidennes ja koko ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta yli kolmannes oli työttö-
mänä toukokuun lopussa 2021.

Aikuisväestössä alkoholikuolemien vuoksi menetettyjä elinvuosia maan toiseksi 
eniten

Sairastavuus on alueella suurempaa kuin maassa keskimäärin. Erityisesti mielenterveyteen liittyvät sairau-
det ovat yleisiä. Työkyvyttömyyseläkettä saavia 25–64-vuotiaita on suhteessa vastaavanikäiseen väestöön 
alueella keskimääräistä enemmän. Alkoholikuolleisuus on keskimääräistä suurempaa, ja ennenaikaisia 
alkoholikuolemien vuoksi menetettyjä elinvuosia on 25–80-vuotiaassa väestössä suhteellisesti maan 
toiseksi eniten. Alkoholin vuoksi elinvuosia menetetään erityisesti pienituloisessa väestössä. 
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Asiantuntija-arvio Päijät-Hämeen hyvinvointialueVäestö ja palvelutarve Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Taulukko 1. Perustietoja alueesta.

Helsinki Itä-
Uusimaa

Keski-
Uusimaa

Länsi-
Uusimaa

Vantaa-
Kerava

Etelä-
Karjala

Kymen-
laakso

Päijät-
Häme

Koko maa (vaihteluväli)

Alueen perustiedot

Väestö 31.12. 656 920 98 254 199 330 473 838 274 336 126 921 162 812 205 771 5 533 793 (67 988−656 920)

Väestöennuste 2030 ** 723 687 98 540 203 673 500 216 300 246 119 419 149 736 199 457 5 566 685 (64 651−723 687)

Väestöennuste 2040 ** 760 700 98 977 207 504 516 711 318 015 112 138 137 871 191 226 5 525 528 (59 196−760 700)

Väestöntiheys, asukkaita/
km² 3 066,1 36,4 119,4 111,6 1 019,8 23,8 35,7 36 18,2 (1,9− 3 066,1)

Syntyvyys (yleinen  
hedelmällisyysluku) * 40,8 34,1 33,7 39,4 43,9 31,5 35,9 36,8 40,3 (31,5−49,7)

Kuntien välinen netto-
muutto / 1 000 asukasta –1,6 5,8 6,5 –0,2 4,5 –2,4 –5,2 0 0 (–5,2−6,5)

Ruotsinkielinen väestö,
 % väestöstä 31.12. 5,6 28,6 1,2 12,1 2,2 0,2 0,8 0,4 5,2 (0,1−50,7)

Ulkomaalaistaustaiset / 
1 000 asukasta 169 63,9 60 142,9 207,1 67 64,2 57,4 80,2 (25,3−207,1)

Väestön työllisyys/työttömyys ja sosioekonominen asema

Työttömät, % työvoimasta 14,2 11,6 10,9 11,6 14,3 14,4 14,5 15,8 13 (9,5−16,3)

Pitkäaikaistyöttömät,  
% työvoimasta 3,6 3,2 2,6 2,9 2,6 2,5 3,5 4 2,9 (1,2−4,2)

Vaikeasti työllistyvät 
(rakennetyöttömyys),  
% 15−64-vuotiaista

4,8 4,1 3,5 3,8 4,2 5,4 6,1 6,1 4,6 (3,1−6,7)

Nuorisotyöttömät,  
% 18−24-vuotiaasta  
työvoimasta

14,3 14,8 16 14,3 16,8 20,9 21,6 21,1 16,7 (10,4−21,6)

Gini-kerroin, käytettävissä 
olevat tulot * 33,5 26,7 25,4 31,4 25 25,2 24,7 26,1 27,9 (23,2−33,5)

Yhden vanhemman  
perheet, % lapsiperheistä 28 21,8 21,8 22 27 24,8 26,5 26,3 23,3 (15,8−28)

Toimeentulotukea pitkä-
aikaisesti saaneet lapsi-
perheet, % lapsiperheistä

5 2,1 2,1 3,2 5,4 2,5 2,7 3,7 3 (1,2−5,4)

Kunnan yleinen  
pieni tuloisuusaste * 12 9,5 8,3 9,5 10 16,1 15,2 14,7 13,4 (8,3−18,8)

Väestön sairastavuus

THL:n sairastavuusin-
deksi, ikävakioimaton *** 1 74,5 1a 76,8 1b 76,8 1b 76,8 1b 76,8 1b 105,5 111,7 110,9 100 (76,8−136,3)

Menetetyt elinvuodet 
(PYLL) ikävälillä 0−80 
vuotta / 100 000 asukasta

5 719 4 855 5 453 4889 5 794 6 274 6 955 6 451 5 728 (4 659−6 955)

Työkyvyttömyyseläkettä 
saavat 25−64-vuotiaat, 
% vastaavanikäisestä 
väestöstä 

4,1 5,2 5,3 4,1 4,2 7,4 8,7 7,3 6,5 (4,1−10,2)

* 2019, ** 2018, *** 2016 

1     Indikaattorin tietoa ei ole saatavilla hyvinvointialuejaolla. Tästä syystä taulukossa on käytetty maakuntien aluejaotuksella olevaa tietoa. 
1a  Helsingin kuntatieto. 
1b  Uudenmaan maakunnan tieto.
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Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Järjestämistehtävän yleiset edellytykset

Palvelujen järjestämisen nykytila ja palveluverkko

Vuonna 2017 perustettu Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä järjestää ja tuottaa erikoissairaanhoidon 
ja ensihoidon palvelut alueen kaikille jäsenkunnille. Sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palvelut yh-
tymä järjestää alueen kunnille Heinolan kaupunkia ja Sysmän kuntaa lukuun ottamatta (kuvio 2.). Sysmä 
on ulkoistanut sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palvelut yksityiselle palveluntuottajalle. Heinola 
järjestää perustason sosiaali- ja terveyspalvelut omana toimintana.

Kuvio 2. Palveluiden järjestämismallit hyvinvointialueen kunnissa.

kuntayhtymä, koko sosiaali- ja terveydenhuolto

kuntayhtymä, terveydenhuolto ja yksittäisiä sosiaalipalveluja

kuntayhtymä, vain terveydenhuolto

vastuukunta, koko sosiaali- ja terveydenhuolto

vastuukunta, terveydenhuolto ja yksittäisiä sosiaalipalveluja

vastuukunta, vain terveydenhuolto

kunta, koko sosiaali- ja terveydenhuolto

Kuviossa esitetään perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämismallit hyvinvointialueen eri 
kunnissa. Tiedot perustuvat Kuntaliiton vuoden 2020 aineistoihin ja 7-luokkaiseen luokitteluun.
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Järjestämistehtävän yleiset edellytykset Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Yhtymän sosiaali- ja terveyspalvelut koottu 1.1.2021 alkaen Päijät-Sote-brändin 
alle

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Mehiläinen Oy:n yhteisyritys Harjun Terveys Oy aloitti toimin-
tansa 1.1.2021. Korkein hallinto-oikeus linjasi joulukuussa 2021, ettei yhteisyrityspäätökseen myönnetä va-
lituslupaa.2

Yhteisyritys vastaa Lahden, Iitin ja Kärkölän alueiden perusterveydenhuollon palveluista; sen toiminta 
kattaa avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon, mielenterveys- ja päihdepalvelut, fysioterapeuttien 
suoravastaanoton sekä terveyssosiaalityön. Asukkaiden käytössä on myös ympäri vuorokauden palveleva 
Mehiläisen kehittämä Digiklinikka. Sen käyttö laajenee alueen mukaan koko Päijät-Hämeen alueelle vuo-
den 2021 loppuun mennessä. Asiakasviestintää varten Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on koonnut 
alueen sosiaali- ja terveyspalvelut vuoden 2021 alusta alkaen Päijät-Sote-brändin alle.

Palvelurakenteen kehittämisessä painopisteenä kotiin vietävien palvelujen vahvistaminen 
ja digitaalisten palvelujen käytön laajeneminen

Päijät-Hämeessä palvelurakenteen muutos etenee yhtymän muutosohjelman tavoitteiden mukaisesti.3,4 
Ikääntyneiden palveluissa palvelurakenteen kehittämistä on jatkettu siirtämällä painopistettä kevyempiin 
palveluihin vähentämällä tehostetun palveluasumisen paikkoja sekä konseptoimalla uudelleen monimuo-
toista asumista ja palveluja. Vuosina 2021–2022 alueella käynnissä olevassa Joustavan palvelun asumismal-
li iäkkäille -hankkeessa edistetään ikääntyneille sopivia asumisratkaisuja, kuten esimerkiksi välimuotoista 
ja yhteisöllistä asumista. Teknologian hyödyntämistä iäkkäiden kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin 
tuotavissa palveluissa puolestaan kehitetään Kotona asumista ja hoitotyötä tukeva teknologia -hankkees-
sa.5 Perusterveydenhuollon vuodeosastopaikkojen määrää on pienennetty palveluverkkoa päivittämällä. 
Palliatiivinen kotisairaala ja vuodeosasto on yhdistetty maaliskuussa 2021 yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Kehittämistoimien myötä yhtymässä ei ole yhtään pitkäaikaislaitoshoidon paikkaa.6

Päivystyksellisiä palveluja ja niiden koordinaatiota on kehitetty kokonaisuutena, jossa keskeisinä paino-
pisteinä ovat olleet kotiin vietävien palvelujen vahvistaminen ja päivystykseen tulevien potilaiden määrän 
vähentäminen. Kiireellinen ensihoito on sisällytetty osaksi päivystyksellisten palvelujen kehittämisen ko-
konaisuutta. Vuoden 2021 alusta lähtien yhtymän ensihoidon tuottajina ovat toimineet Päijät-Hämeen pe-
lastuslaitos ja yhtymä. Koko alueen kattavan sote-keskuksen toimintamallien kehittämistyötä on jatkettu 
osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen rakennemuu-
tosta on jatkettu palveluverkkoa päivittämällä ja kotiin vietäviä palveluja vahvistamalla. Alaikäisten perus-
tason mielenterveyspalvelujen ja perheneuvolapalvelujen uusi palvelumalli on otettu käyttöön lokakuussa 
2020. Lahdessa sijainneet palvelut on koottu Lahden perhekeskukseen. Asikkalan perhekeskus on käynnis-
tynyt alkusyksystä 2021. Samalla on käynnistynyt sähköisen perhekeskuksen kehittäminen.6

Tammikuussa 2022 Hollolan Salpakankaalla avattava uusi sote-keskus tarjoaa laajasti perustason sosiaa-
li- ja terveyspalveluja. Akuutti24:n yhteyteen tulevan selviämisaseman toiminta käynnistynee kevättalvella 
2022.5
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Päijät-Hämeen hyvinvointialueJärjestämistehtävän yleiset edellytykset

Henkilöstö

Ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan saatavuus vaikeutunut – pulaa työntekijöistä 
erityisesti kotihoidossa ja asumispalveluissa

Päijät-Hämeen alueella sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön määrässä, henkilöstörakenteessa ja saa-
tavuudessa on ollut kasvavassa määrin haasteita. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän mukaan erityisesti 
lähihoitajien ja sairaanhoitajien saatavuus on vaikeutunut, ja muun muassa kotihoidossa ja asumispalve-
luissa on huomattavaa henkilöstövajetta. Henkilöstön riittävyyttä on vaikeuttanut entisestään lokakuussa 
2020 voimaan tulleen vanhuspalvelulain mukaisen ympärivuorokautisen hoivan yksiköiden henkilöstömi-
toituksen vaiheittainen kiristyminen. Perusterveydenhuollossa ja osin myös erikoissairaanhoidossa lääkä-
reistä, kuten psykiatreista, on ollut pulaa usean vuoden ajan. Sosiaalityöntekijöiden saatavuudessa on ollut 
myös pitkään haasteita.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä sijaisten rekrytointi on vaikeutunut ja irtisanoutumisten määrä kas-
vanut kaikissa ikäryhmissä. Vuonna 2020 irtisanoutuneiden sairaanhoitajien määrä kasvoi 44 prosentilla 
vuoteen 2018 verrattuna. Lähihoitajilla irtisanoutumisten vastaava kasvu oli 23 prosenttia. Henkilöstömää-
rän kehitykseen vaikuttavat osaltaan syksyllä 2019 yt-neuvotteluissa talouden sopeuttamiseksi ja toimin-
nan uudelleen organisoimiseksi sovitut toimenpiteet.7

Kesän 2021 aikana yhtymän eri yksiköissä oli kymmenien työntekijöiden vajausta, ja erityisen suuri vaja-
us oli ikääntyneiden palveluissa ja kuntoutuksessa. Valvontaviranomaisille tehdyissä valvontailmoituksis-
sa ovat niin ikään nousseet esille henkilökunnan rekrytointia, suurta vaihtuvuutta ja riittävyyttä koskevat 
haasteet.8

Sote-henkilöstön eläköityminen jatkuu tulevina vuosina vahvana 

Päijät-Hämeessä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ikääntyy ja eläköityy kansallisen kehityksen mu-
kaisesti. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän henkilöstössä 15–29-vuotiaiden määrä on vähentynyt kahdek-
san prosenttia vuodesta 2018, kun taas yli 55-vuotiaiden määrä on kasvanut vajaalla prosentilla. Vuoteen 
2029 mennessä 18 prosenttia henkilöstöstä saavuttaa eläkeiän.7 Myös Kuntien eläkevakuutuksen vuoteen 
2030 asti ulottuvan ennusteen mukaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hoitohenkilökunnan saatavuus 
vaikeutuu edelleen. Erityisesti sairaanhoitajia, kätilöitä ja lähihoitajia koskevan työvoiman saatavuuden 
haasteiden ennustetaan syvenevän tulevina vuosina entisestään.9

Yhtymän henkilöstön sairauspoissaolot kohonneet korkealle tasolle erityisesti 
ikääntyneiden palveluissa

Vuonna 2020 alkaneen koronapandemian vuoksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä on tehty toiminto-
jen uudelleen organisointia ja henkilöstösiirtoja, jotka ovat koetelleet henkilöstön riittävyyttä ja jaksamis-
ta. Henkilöstömäärään suhteutettuna lisä- ja ylityöpäivien määrä kasvoi vuonna 2020 pääosin lääkäreiden 
ammattiryhmässä.7

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän henkilöstömäärään suhteutetut sairauspoissaolot ovat kasvaneet use-
an vuoden ajan. Koko yhtymän henkilöstössä sairauspoissaoloja oli vuonna 2020 keskimäärin 21,1 päivää 
henkilötyövuotta kohden. Tämä oli huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi Eksoten alueella (16,6 päivää 
/ henkilötyövuosi). Poissaolojen määrä oli erityisen korkea ikääntyneiden palveluissa työskentelevillä. Vuo-
den 2021 ensimmäisellä kolmanneksella sairauspoissaoloissa oli havaittavissa osin käännettä parempaan 
suuntaan, mutta ikääntyneiden palveluissa sairauspoissaolot olivat edelleen samalla tasolla kuin edeltävän 
vuoden vastaavana ajankohtana.10
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Järjestämistehtävän yleiset edellytykset Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Yhtymän henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen on keskeinen strateginen 
kehittämiskohde 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen on nostettu kuluvan vuo-
den keskeiseksi strategiseksi kehittämiskokonaisuudeksi. Henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin paran-
tamiseen tähtäävät periaatteet ja toimenpiteet pohjautuvat keväällä 2021 yhdessä henkilöstön kanssa val-
misteltuun henkilöstöstrategiaan. Vuosille 2021–2023 laaditun uuden henkilöstöstrategian tavoitteena on 
nostaa Päijät-Sote Suomen parhaaksi sote-työpaikaksi vuonna 2023.

Henkilöstön riittävyyttä varmistetaan taloudellisin kannustein sekä oppilaitosyhteistyötä ja 
rekrytointia tehostamalla

Henkilöstön riittävyyden ja palvelutuotannon turvaamiseksi kuntayhtymässä on päädytty jatkamaan vuo-
den 2022 alkuun asti erilliskorvauksia, jotka on muun muassa koronapandemiasta johtuvien työjärjeste-
lyiden vuoksi alun perin sovittu määräaikaisiksi. Hoitohenkilökunnan saatavuuden varmistamiseksi on 
tehostettu myös rekrytointia ja oppisopimuskoulutusyhteistyötä. Hoiva-avustajia on koulutettu oppisopi-
muksella erityisryhmien ja ikääntyneiden asumispalveluihin sekä kotihoitoon. Kesän 2021 aikana on käyn-
nistetty hoitohenkilöstön rekrytointi ulkomailta. Lähtömaassa alkavan kielikoulutuksen jälkeen ulkomaa-
laisia sairaanhoitajia koulutetaan Suomessa oppisopimuksella lähihoitajiksi kotiin vietäviin palveluihin ja 
ikääntyneiden asumispalveluihin. Vuoden 2022 talousarviossa ikääntymisestä seuraavaan kasvavaan pal-
velutarpeeseen ja ympärivuorokautisen hoivan kiristyviin lakisääteisiin henkilöstömitoituksiin on varau-
duttu lisäämällä ikääntyneiden palveluihin työntekijöitä 179 henkilötyövuoden verran.11

LAB-ammattikorkeakoulun, Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yh-
teistyönä on alkanut lisäksi Takaisin hoitotyöhön -rekrytointikoulutus. Pyrkimyksenä on tavoittaa hoito-
alalta poissa olleita sairaanhoitajia ja lähihoitajia ja rekrytoida heitä kotihoidon, palveluasumisen, sairaala-
palvelujen sekä erikoissairaanhoidon työtehtäviin.

Päijät-Hämeen keskussairaalan osastojen, poliklinikoiden ja toimenpideyksiköiden hoitohenkilöstön saa-
tavuuden ja sijaisten käytön optimoimiseksi perustettu hoitotyön palveluyksikkö välittää sekä vakinaisia 
että määräaikaisia sijaisresursseja ennalta suunnitelluissa ja äkillisissä poissaolotilanteissa. Sijaisten saata-
vuuden parantamiseksi Sarastia Rekry Oy:n palvelujen hyödyntämistä on laajennettu ikääntyneiden, vam-
maisten henkilöiden ja työikäisten asumispalveluissa.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä kehitetään sekä perusvaiheen että erikoistumisvaiheen lääkärikoulu-
tusta ja myös hoitoalan koulutusta yhdessä yliopistojen ja alueen muiden oppilaitosten kanssa.10 Vuoden 
2021 alussa aloittanut Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja Mehiläisen yhteisyritys Harjun Terveys sai 
keväällä 2021 Helsingin yliopiston, HUS Perusterveydenhuollon ja Harjun Terveyden sopimana oikeuden 
toimia erikoislääkärien kouluttamispaikkana.
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Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Sote-tiedonhallinta ja digitalisaatio

Sähköinen asiointi ja omahoito

Kansallisen Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategian keskeisenä tavoitteena on ollut tukea kansalaisten 
mahdollisuutta asioida sähköisesti ja tuottaa itse tietoja omaan ja ammattilaisten käyttöön.12 Strategian 
mukaan sähköisillä ratkaisuilla turvataan palvelujen saatavuus harvaan asutuilla alueilla ja erityisryhmille 
tasa-arvoisesti.

Päijät-Hämeessä käytössä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen asioinnin Hyvis-portaali kokoaa 
valtakunnalliset ja yhtymän sähköiset asiointipalvelut. Sähköisissä asiointipalveluissa voi varata vastaanot-
toaikoja, ilmoittautua ryhmiin, täyttää esitietolomakkeita, jättää yhteydenottopyyntöjä sekä viestiä sosiaa-
li- ja terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Sähköisen asioinnin tueksi on rakennettu myös hoitopolkuja 
odottavalle perheelle, alle kouluikäisen neuvolakäynneille, lonkan tai polven tekonivelen saavalle potilaal-
le, astman hoitoon ja raskauden ehkäisyyn.13 Käytössä on myös eri väestöryhmille suunnattuja chat-palve-
luja kuten Onks tää normaalia?- ja En jaksa -chat.

Päijät-Soten digistrategia viitoittaa tulevina vuosina digitaalisten palvelujen kehittämisen 
painopisteitä

Koronapandemia vauhditti sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiointipalvelujen käyttöä. Esimerkiksi 
kansallisen Omaolo-palvelun käyttö palvelutarpeen arvioinnissa on laajentunut. 

Kuntayhtymän tavoitteena on, että tulevina vuosina digitaaliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut täy-
dentävät ja korvaavat yhä vahvemmin yhtymän nykyistä palveluvalikkoa. Tavoitteena on kehittää ajasta 
ja paikasta riippumattomia asiakaslähtöisiä sujuvia palvelupolkuja ja asiointiväyliä, joilla edistetään sekä 
palvelujen saatavuutta että alueen kuntien maksukyvyn mukaista kustannuskehitystä. Alkuvuodesta 2021 
valmistuneessa Päijät-Soten digistrategiassa on laadittu tiekartta, joka sisältää lähes 200 toimenpidettä 
digitaalisten palvelujen kehittämiseksi sekä asiakkaiden että ammattilaisten käyttöön.14 Tiekartassa on 
huomioitu myös tulevien hyvinvointialueiden käynnistys vuonna 2023. Digitaalisten palvelujen kotipesänä 
toimii vuoden 2021 alussa toimintansa aloittaneen Harjun Terveys Oy:n digialusta, johon yhtymä on 
hankkinut käyttöoikeuden. Yhtymän perus- ja erityistason palveluissa asteittain käyttöön otettava alusta 
kokoaa asiakkaalle hyödylliset digipalvelut, kuten vuoden 2020 lopussa avatun Päijät-Soten mobiilisovel-
luksen.

Yhteisyritys vauhdittanut digitaalisten palvelujen laajentumista ja parantanut palvelujen 
saatavuutta

Tammikuussa 2021 toimintansa aloittanut Harjun Terveys Oy on laajentanut alueen perustason palvelujen 
saatavuutta tarjoamalla uusia digitaalisia palveluja. Lääkärin tai hoitajan apua vuorokauden ympäri ilman 
ajanvarausta tarjoava Päijät-Soten Digiklinikka on käytössä Lahden, Kärkölän ja Iitin asukkaille. Päijät-So-
ten tavoitteena on laajentaa Mehiläisen kehittämän digiklinikan käyttö vuoden 2021 loppuun mennessä 
koko Päijät-Hämeen alueelle.

Digiklinikalla on neljä asiointikanavaa: ympäri vuorokauden palveleva yleislääkäritasoinen sairaanhoidon 
kanava, sote-keskusten aukioloaikoina palveleva hoidon tarpeen arvioinnin ja neuvonnan kanava, vuoden 
jokaisena päivänä palveleva suun terveyden kanava sekä Huoli omasta jaksamisesta -kanava. Ensimmäis-
ten yhdeksän kuukauden aikana Digiklinikan neljällä eri asiointikanavalla käytiin 24 000 kertaa ja asiakkaat 
pääsivät palvelun kautta yleislääkärin vastaanotolle keskimäärin neljän minuutin odotusajalla.15
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Päijät-Soten mobiilisovelluksen integroituminen Lifecare-potilastietojärjestelmään mahdollistaa asiakkail-
le laajat toiminnot. Asiakkaat voivat sovelluksen kautta esimerkiksi tutkia ajanvarauksiaan, perua varattuja 
aikoja, selata laboratoriotutkimustuloksia, asioida sähköisesti lapsensa puolesta ja palauttaa lomakkeita 
sähköisesti sote-keskukseen. Uusimpina toimintoina asiakkaat pystyvät tarkastelemaan Päijät-Soten digi-
palvelun kautta laboratoriolähetteitään ja käyntikertomustekstejään.16

Päijäthämäläisten sähköinen asiointi sosiaali- ja terveyspalveluissa oli vuonna 2020 
keskimääräistä vähäisempää

THL:n FinSote-kyselyn mukaan vuonna 2020 sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäneistä 20 vuotta täyttäneis-
tä päijäthämäläisistä vajaat 23 prosenttia oli asioinut sähköisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa (koko maa 
26 %). Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveyspalveluissa oli vähäisintä matalasti koulutetuilla miehillä ja 
ikääntyneillä. Suurinta sähköinen asiointi oli alle 55-vuotiailla korkeasti koulutetuilla naisilla. Viidennes ky-
selyyn vastanneista koki tarvitsevansa opastusta sosiaali- ja terveydenhuollon verkkopalveluiden käytössä, 
ja hieman keskimääräistä useammalla oli ollut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä. Esimerkiksi 
alueen tietoliikenneyhteyksiä piti heikkoina koko maan keskiarvoa (10 %) useampi.17

Kuvio 3. Sähköisen asioinnin käyttäjämäärä sosiaali- ja terveyspalveluissa vuonna 2020.
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jen sähköisen asioinnin 
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alueiden ja koko maan 
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Tiedot perustuvat Ter-
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laitoksen FinSote-tutki-
mukseen.
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THL:n AvoHilmo-tietojen mukaan alueen asukkaiden etäasiointikäyntien osuus perusterveydenhuollon 
avohoidon käynneistä oli vuonna 2020 maan matalimpien joukossa Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ohel-
la. Joka neljäs perusterveydenhuollon avohoidon käynti toteutui Päijät-Hämeessä etäasiointina; vastaava 
osuus koko maassa oli 29 prosenttia. AvoHilmon etäasiointikäynteihin sisältyvät reaaliaikainen etäasiointi, 
puhelinyhteydet, sähköinen asiointi sekä kirjeitse tapahtuva asiointi.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien nykytila ja kehittämistoimet

Päijät-Hämeessä on käytössä alueelliset asiakas- ja potilastietojärjestelmät. Potilastietojärjestelmä Lifeca-
rea voi käyttää osin mobiilisti; sen ansiosta potilastiedot ovat liikkuvien yksiköiden, kuten ensihoidon yksi-
köiden tai kotihoidon, käytössä.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on ollut osakkaana UNA Oy:ssä. Ikääntyneiden asiakasohjaus Siiri pilotoi 
kesällä 2021 tiedonhallinta- ja integraatioratkaisu UNA Ydintä. Asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin tuek-
si kehitetyssä UNA Ydin -hankkeen Tilannekuva-pilotissa asiakkaan suostumuksella koottiin yhteen näky-
mään sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja useista eri lähdejärjestelmistä.18

Synergiahyötyjä potilastietojärjestelmän yhteiskehittämisestä

Yhtymä on päättänyt irtisanoa UNA Oy:n kanssa voimassa olevat sopimukset niin, että ne päättyvät viimeis-
tään 31.12.2021. Synergiaetujen ja pitkän tähtäimen järjestelmäkehittämisen etujen saamiseksi kuntayh-
tymä on tällä hetkellä mukana asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhteiskehittämisessä muiden Lifeca-
re-alueiden kanssa.

Yhtymässä on tunnistettu lukuisia tietojärjestelmiä, infrastruktuuria ja tietoturvaa koskevia kehittämistar-
peita palveluiden ajantasaistamiseksi ja yhteensovittamiseksi sekä prosessien ja toimintamallien kehittä-
miseksi ja harmonisoimiseksi. Järjestelmiin ja infrastruktuuriin liittyy paljon teknistä velkaa. Niiden korja-
us- ja päivitystyöt ovat jatkuneet vuoden 2021 aikana.19

Tietojohtaminen

Alueen tietojohtamisessa on tunnistettu monia osa-alueita, joiden kehittäminen vahvistaisi edellytyksiä 
hyödyntää tietoa nykyistä tehokkaammin strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa. Kehittämistarpeita 
on tiedonkeruun prosessien kuvauksessa ja tehokkuudessa. Kehittämistoimia tarvitaan myös tietojen saa-
tavuuden, luotettavuuden ja ajantasaisuuden parantamiseksi sekä tietojen yhdistelemiseksi ja ennusteiden 
laatimiseksi. Tiedolla johtamista tukeva tietojärjestelmäarkkitehtuuri, tiedonhallinnan organisointimalli 
sekä laadunhallinta vaativat myös jäsentämistä sekä riittäviä resursseja.20,21

Datastrategia vuosille 2021–2023 määrittää tietojohtamisen kehittämisen suuntaviivat

Päijät-Soten tietojohtamista kehitetään osana vuonna 2020 alkanutta Rakenneuudistus-hanketta. Yhty-
mässä on laadittu vuosille 2021–2023 datastrategia, joka määrittää suuntaviivat ja tavoitteet yhtymän tule-
vien vuosien tietojohtamisen kehittämiselle. Keväällä 2021 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallituksen 
hyväksymässä datastrategiassa tietojohtamisen visiona vuodelle 2026 on ”Oikealla tiedolla tuotamme pa-
rempia päätöksiä ja palveluita päijäthämäläisten hyväksi”.21

Strategiakaudella 2021–2023 alueen tietojohtamisen kehittämisen tavoitteena on saada kansallisesti yh-
denmukainen ja luotettava tieto tehokkaasti hyötykäyttöön nykyaikaisia työkaluja hyödyntäen. Tietojoh-
tamisen tiekartassa vuoden 2021 painopiste on perustan rakentaminen datan hallintaan ja hyödyntämi-
seen. Lähtökohtana on järjestää datan hallinta kansallisen sääntelyn ja ohjauksen mukaisesti sekä rakentaa 
kansallisesti yhdenmukaista tietopohjaa ikäihmisten asiakassegmentistä aloittaen. Alueen tavoitteena on 
myös testata tietopalveluja ja tietotuotteiden tuottamista. Tulevien vuosien tiekartan mukaan vuonna 2022 
pilotoidaan tietojohtamisen ratkaisuja ja käytäntöjä ja otetaan niitä käyttöön. Vuonna 2023 tavoitteena on 
laajentaa vaiheittain tietojohtamisen ratkaisuja ja käytäntöjä.21
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Konkreettiset kehittämistoimet aloitettu

Lähtötilanteen kartoituksen perusteella yhtymässä on aloitettu tietojohtamisen eri osa-alueiden kehittämi-
nen. Osana laajempaa HYKS-erityisvastuualueen yhteistyötä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on tehnyt 
sopimuksen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa yhteisen tietoallasratkaisun hyödyntämi-
sestä. Tietoallasratkaisu on ensimmäinen vaihe tiedon johtamisen kokonaisuudessa.21
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus, 
kustannukset ja investoinnit

Kuntien taloudellinen kantokyky vahvistui kertaluonteisten koronatukien 
myötävaikutuksella

Päijät-Hämeen kuntien talous vahvistui vuonna 2020. Tilikauden tulokset paranivat ja talous muodostui 
ylijäämäiseksi kaikissa kunnissa; edeltävänä vuonna ainoastaan Heinolan tulos oli ylijäämäinen. Alueen 
keskuskaupungin Lahden tilikauden tulos oli 42,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuotta aikaisemmin tulos 
oli ollut noin 20 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Asukaskohtainen vuosikate nousi edeltävään vuoteen verrattuna alueen kaikissa kunnissa. Alueen keski-
määräinen asukaskohtainen vuosikate lähes nelinkertaistui ja riitti kattamaan poistot kaikissa kunnissa.

Verorahoitus kasvoi vuonna 2020 alueen kunnissa keskimäärin 700 euroa asukasta kohti (12 %). Asukaskoh-
taiset verotulot kasvoivat kaikissa kunnissa; kasvua oli keskimäärin 6,6 prosenttia. Vahvaan verokertymän 
kasvuun vaikuttivat sekä vuonna 2019 voimaan tullut verokorttiuudistus että osana valtion koronatukea 
tehty määräaikainen yhteisöveron jako-osuuden korotus kymmenellä prosenttiyksiköllä.

Peruspalvelujen valtionosuudet (kuvio 4.) kasvoivat edeltäviin vuosiin verrattuna poikkeuksellisen voimak-
kaasti valtion kuntasektorille kohdentamien koronatukien vuoksi. Kasvua edeltävästä vuodesta oli keski-
määrin 24 prosenttia (koko maa 27 %). Koronatuen osuus valtionosuuden kasvusta oli 56 prosenttia.22

Kuvio 4. Hyvinvointialueen kuntien yhteenlaskettu verorahoitus vuosina 2016–2020.
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▲ Kuviossa esitetään hyvinvointialueen kuntien yhteenlasketut asukaskohtaiset verotulot ja val-
tionosuudet vuosilta 2016–2020 verrattuna koko maan tietoihin. Vuonna 2020 valtionosuuksiin sisältyi 
myös koronatukia, joiden osuus on esitetty kuviossa erikseen. Tiedon puuttumisen vuoksi koko maan 
valtionosuuksista ei ole eroteltavissa Ahvenanmaan koronatukien osuutta. Tiedot perustuvat Tilastokes-
kuksen ja valtiovarainministeriön aineistoihin.
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Lahden kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus maan korkeimpia

Tulorahoitus riitti kattamaan investoinnit Heinolaa ja Orimattilaa lukuun ottamatta, vuotta aikaisemmin tu-
lorahoitus oli riittävä ainoastaan Asikkalassa. Kuntien suhteellinen velkaantuneisuusprosentti oli keskimää-
rin 86; velkaantuneisuus vaihteli Asikkalan 10 prosentin ja Lahden 112 prosentin välillä. Alueen keskuskau-
pungin Lahden taloutta ovat rasittaneet muun muassa merkittävät liikenneinfra- ja rakennusinvestoinnit.23 
Vuoden 2020 ennätyksellisen suurten investointien myötä Lahden suhteellinen velkaantuneisuusaste oli 
Manner-Suomen kaupunkien suurin ja asukaskohtainen lainakanta yli kaksinkertainen maan keskiarvoon 
verrattuna. Toiminnan ja talouden tasapainottamistavoitteista huolimatta Lahden kaupungin lähivuosien 
taloussuunnitelma on laadittu edelleen negatiiviseksi.

Alueen toiseksi suurimman kaupungin Heinolan investointitaso on ollut viime vuosina niin ikään kor-
kea eikä tulorahoitus ole riittänyt kasvavaan investointitasoon.24 Kaupungin velkaantuminen on ollut 
nopeaa. Vuonna 2020 kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus nousi 83 prosenttiin. Asukaskohtainen 
lainakanta on kasvanut samalla voimakkaasti; vuonna 2020 kasvua edeltävästä vuodesta oli neljännes. 
Alueen suurimpien kaupunkien velkaantuneisuuden myötä Päijät-Hämeen kuntien keskimääräinen 
asukaskohtainen lainakanta oli maan suurin: 59 prosenttia suurempi kuin maassa keskimäärin.

Yhtymän toimintakulujen kasvu taittunut monivuotisen muutosohjelman 
mukaiseen tavoiteuraan

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä toteutti syksyllä 2019 laaja-alaiset yt-neuvottelut. Niiden pohjalta tehtiin 
monivuotinen muutosohjelma, jolla taloutta sopeutetaan omistajakuntien kantokyvyn mukaiseksi. Yhty-
mä asetti muutosohjelman tavoitteeksi taittaa toimintakulujen 3,6 prosentin vuosikasvu (pl. liikelaitokset) 
enintään 2,7 prosentin tavoiteuraan.25

Yhtymän vuoden 2020 tilikauden tulos oli lievästi alijäämäinen. Toimintakulujen kasvutrendi taittui muu-
tosohjelman tavoitteiden suuntaisesti; kasvua edeltävästä vuodesta oli 1,4 prosenttia. Jäsenkuntien mak-
suosuudet olivat 0,4 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2019. Yhtymän vuosikate heikkeni viidenneksellä 
edellisvuodesta, eikä se riittänyt täysin poistojen kattamiseen.

Koronapandemia aiheutti yhtymälle vuonna 2020 lisäkuluja arviolta noin 15 miljoonaa euroa. Niiden katta-
miseen yhtymä sai valtionavustusta 10,2 miljoonaa euroa. Pandemian alusta heinäkuun 2021 loppuun asti 
syntyneiden koronakustannusten suuruudeksi yhtymä on arvioinut 32 miljoonaa euroa.

Yhtymän vuoden 2021 talousarvio on laadittu edelleen tiukaksi. Lähtökohtana yhtymällä on alittaa muutos–
ohjelman mukainen toimintakulujen kasvun tavoiteura.26

Tiukka talous ohjaa myös vuoden 2022 toiminnan suunnittelua

Yhtymän toiminnan ja talouden suunnittelua haastavat myös lähitulevaisuudessa alueen väestön ikära-
kenteen muutoksesta johtuva palvelutarpeiden kasvu ja muun muassa henkilöstömitoitusta ja hoitoon-
pääsyä koskevien lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen yhdistettynä omistajakuntien taloudelliseen 
kantokykyyn. Lakisääteisen hoitajamitoituksen kiristymisen on arvioitu lisäävän yhtymän kuluja vuosita-
solla vähintään 12–15 miljoonaa euroa.26 Kesällä 2021 voimaan tullut asiakasmaksulain uudistus laajensi 
palvelujen maksuttomuutta, minkä on arvioitu vähentävän asiakasmaksutuottoja vuositasolla noin neljällä 
miljoonalla eurolla. Lisäksi palkkaharmonisointityö jatkuu yhtymässä vielä vuonna 2022.

Kuntayhtymän vuoden 2022 talousarviota on valmisteltu nollatuloksen pohjalta niin, että kuntamak-
suosuuksien kasvu olisi 4,5 prosenttia. Talousarvio sisältää koronapandemiaan, lainsäädännön muutok-
siin, palkkaharmonisointiin sekä palvelutarpeen kasvuun liittyviä riskejä. ICT-infran korjausvelan maksuun 
liittyvää varausta ei ole tehty, vaan korjausvelkaa maksetaan normiraamin sallimissa rajoissa.27



Päätösten tueksi 21/2021 21

Päijät-Hämeen hyvinvointialueSosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus, kustannukset ja investoinnit

Koronavuosi hillitsi kuntien sote-kustannusten kasvua – kustannusten kasvu 
maan pienintä

Vuonna 2020 Päijät-Hämeen kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannukset olivat yhteensä 
738,0 miljoonaa euroa (3 587 euroa / asukas). Asukaskohtaiset palvelutarpeeseen suhteuttamattomat net-
tokäyttökustannukset olivat lähellä maan keskiarvoa (kuvio 5.). Palvelutehtäväkohtaisesti tarkasteltuna 
suurin poikkeama maan keskiarvoon oli kotihoidon asukaskohtaisissa kustannuksissa, jotka olivat vajaan 
neljänneksen suuremmat kuin maassa keskimäärin. Sen sijaan alueen 75 vuotta täyttäneeseen väestöön 
suhteutettuna kustannukset olivat lähes maan keskitasoa (+ 3 %). Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoi-
van kustannukset olivat 75 vuotta täyttäneisiin suhteutettuna maan kolmanneksi pienimmät, 15 prosenttia 
pienemmät kuin maassa keskimäärin. Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon alle 18-vuotiaaseen väestöön 
suhteutetut kustannukset olivat maan kolmanneksi korkeimmat ja kolmanneksen suuremmat kuin maassa 
keskimäärin.

Kuvio 5. Sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaisten nettokäyttökustannusten jakauma vuonna 
2020.
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Asukaskohtaiset sosiaali- ja terveystoimen kustannukset kasvoivat edeltävästä vuodesta maan vähiten, 
yhden prosentin (koko maa 4 %). Muista maan alueista poiketen perusterveydenhuollon avohoidon väes-
tömäärään suhteutetut kustannukset pienenivät edeltävästä vuodesta (–2 %, koko maa 10 %). Sen sijaan 
lastensuojelun laitos- ja perhehoidon alle 18-vuotiaaseen väestöön suhteutetut kustannukset kasvoivat 
keskimääräistä voimakkaammin (16 %, koko maa 10 %).

Alueen väestön palvelutarpeeseen suhteutetut sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaismenot ovat olleet 
kuitenkin jo usean vuoden ajan maan matalimpien joukossa. THL:n vuonna 2021 päivittämien laskelmien 
mukaan vuonna 2019 alueen väestön palvelutarve oli 11 prosenttia suurempi kuin maassa keskimäärin, 
suurimmillaan se oli Hartolassa (47 %).28 

Pidemmän aikavälin kustannuskehityksessä näkyvät ikääntyneiden 
palvelurakenteen keventäminen ja lapsiperheiden suuri palvelutarve

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaisten nettokäyttökustannusten kasvu oli vuosina 
2016–2020 reaalisesti vuoden 2020 hintatason mukaan tarkasteltuna maan pienintä (1,9 %, koko maa 6,9 
%). Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kahtena ensimmäisenä toimintavuotena asukaskohtaiset kustan-
nukset laskivat alueella vuoteen 2016 verrattuna.

Alueen kustannuskehityksessä näkyy ikääntyneiden palvelurakenteen muutos. Perusterveydenhuollon 
vuodeosastohoidon asukaskohtaiset kustannukset ovat pudonneet ajanjaksolla keskimääräistä enemmän 
(28 %, koko maa 6,2 %), mikä heijastelee perusterveydenhuollon pitkäaikaispotilaiden ja laskennallisten 
sairaansijojen määrän tavoitteellista vähentämistä alueella. Suhteutettuna 75 vuotta täyttäneeseen väes-
töön ikääntyneiden laitoshoidon kustannukset ovat vähentyneet voimakkaasti (92 %, koko maa 37 %) ja ko-
tihoidon vastaavat kustannukset kasvaneet (46 %, koko maa 11 %), ja muutosvauhti on ollut maan suurinta. 
Kotihoidon kustannusten kasvu kertoo kotihoitoon panostamisesta, mutta myös kotona asuvien 75 vuotta 
täyttäneiden määrän, asiakkaiden käyntimäärien ja hoitoisuuden kasvamisesta. Muuhun maahan verrattu-
na jo vuonna 2016 korkealla tasolla olleet lastensuojelun laitos- ja perhehoidon kustannukset ovat edelleen 
suurentuneet lähes koko maan kustannusten kasvua vastaavasti. Alle 18-vuotiaaseen väestöön suhteutetut 
lastensuojelun laitos- ja perhehoidon kustannukset kasvoivat ajanjaksolla 28 prosenttia (koko maa 30 %). 
Kustannuskehitys kertoo alueen lapsiperheiden palvelutarpeiden moninaisuudesta ja syvään juurtuneesta 
ylisukupolvisesta huono-osaisuudesta.

Erikoissairaanhoidon kustannusten nousu maltillista

Sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannuksista suhteellisesti suurin osuus muodostui erikoissairaan-
hoidosta (37 %). Erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset kustannukset kasvoivat edeltävästä vuodesta keski-
määräistä vähemmän (0,5 %, koko maa 1,4 %). Vuodesta 2016 vastaavat asukaskohtaiset kustannukset ovat 
kasvaneet reaalisesti 5,9 prosenttia (koko maa 6,5 %).

THL:n ennakkotietojen (18.6.2021) mukaan Päijät-Hämeessä käytettiin somaattisen erikoissairaanhoidon 
palveluja vuonna 2020 palvelutarpeeseen suhteutettuna asukasta kohti maan toiseksi eniten, 18 prosenttia 
enemmän kuin maassa keskimäärin.29 Runsaasta palvelujen käytöstä huolimatta vastaavat laskennalliset 
kustannukset olivat kaksi prosenttia pienemmät kuin maassa keskimäärin. Palvelutarpeeseen suhteutettuna 
somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäiviä oli neljä prosenttia enemmän kuin maassa keskimäärin, 
mutta vastaavat hoitojaksojen laskennalliset kustannukset olivat kymmenen prosenttia pienemmät kuin 
maassa keskimäärin. Tämä kertoo kustannuksiltaan keskimääräistä edullisempien palvelujen käytöstä.

Somaattisen erikoissairaanhoidon laskennallisista kustannuksista noin 80 prosenttia aiheutui Päijät-Hä-
meen keskussairaalan toiminnasta. Päijät-Hämeen keskussairaalan somaattisen erikoissairaanhoidon 
tuottavuus on ollut usean vuoden ajan maan korkeimpien joukossa. THL:n ennakkotietojen (18.6.2021) 
mukaan vuonna 2020 Päijät-Hämeen keskussairaalan episodituottavuus oli 19 prosenttia parempi kuin 
keskussairaaloissa keskimäärin.29
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Vaiheistetut keskussairaalan investoinnit jatkuvat tulevina vuosina
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tilinpäätöstietojen mukaan investointimenot toteutuivat vuonna 2020 
yhteensä 37,7 miljoonan euron suuruisina (vuonna 2019 yhteensä 16,6 miljoonaa euroa). Päijät-Hämeen 
keskussairaalan leikkaustoiminnan, naistentautien, synnytysten ja vastasyntyneiden tehohoidon sekä ki-
rurgian vuodeosastojen rakennusvaiheen 7 uudisrakentamishankkeiden osuus oli 32,4 miljoonaa euroa ja 
perusparantamiseen kohdennettujen investointien osuus 1,2 miljoonaa euroa. Tietojärjestelmähankkei-
den investointien toteuma oli 405 000 euroa.

Yhtymä rahoitti investoinnit kassavaroista, eikä uusia lainoja tilikauden aikana nostettu. Investointien tu-
lorahoitus heikkeni kuitenkin edeltävästä vuodesta. Yhtymän taseen mukainen suhteellinen velkaantunei-
suusaste kasvoi 21 prosenttiin. Kasvua edeltävästä vuodesta oli neljä prosenttiyksikköä. Omavaraisuusaste 
heikkeni 26 prosenttiin.25

Yhtymän investointisuunnitelma vuodelle 2021 on yhteensä 77,2 miljoonaa euroa, josta vuoden 2022 lop-
puun mennessä käyttöön otettavan rakennusvaiheen 7 uudisrakennushankkeen osuus on 47,6 miljoonaa 
euroa sisältäen ICT-kustannukset. Tammikuussa 2022 käyttöön otettavan Hollolan sote-keskuksen kustan-
nusarvio on 16 miljoonaa euroa. Tietojärjestelmähankkeiden määräraha vuoden 2021 talousarviossa on 
685 000 euroa.

Vuoden 2022 talousarviossa yhtymä on varannut investointeihin 43,2 miljoonaa euroa, josta rakennus-
vaiheen 7 osuus on 27,4 miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa yhtymä on suunnitellut otettavan 36 
miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään arvion mukaan 5,8 miljoonalla eurolla. Rakennusvai-
heen 8 investointien rahoituksen ja hyvinvointialueen valmistautumisen turvaamiseksi yhtymä suorittaa 
alkuvuodesta 2022 lainakilpailutuksen 141 miljoonan euron summan osalta. Lainaa ei kuitenkaan aiota 
nostaa vuonna 2022, mikäli valtiontakaus ei sitä vaadi.30 Vuosiin 2023–2030 ajoittuvan rakennusvaiheen 
8 kokonaiskustannusarvio on 121 miljoonaa euroa. Rakennuskustannusten osuus on noin 98 miljoonaa 
euroa, kiinteiden sairaalalaitteiden ja irtaimiston hankintakustannusarvio 20 miljoonaa euroa ja tieto- ja 
viestintätekniikan kustannusarvio 3,2 miljoonaa euroa.

Yhtymän omistajakuntien erimielisyydet sekä perussopimuksen kirjaukset 
vaikeuttivat tarkoituksenmukaisten kokonaisratkaisujen valmistelua
Omistajakuntien näkemyserot ovat vaikeuttaneet ja hidastaneet monien alueen sote-kiinteistöjen inves-
tointeja koskevien ratkaisujen tekemistä. Esimerkiksi huonokuntoisen Nastolan sote-keskuksen uudisra-
kennushankkeen toteuttamiseen sosiaali- ja terveysministeriö myönsi poikkeusluvan yhteensä noin 13 
miljoonan euron investoinnille syyskuussa 2020, mutta poliittisten erimielisyyksien vuoksi valmistelu ei ole 
edennyt suotuisasti. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän perussopimuksen mukaan päätöksen syntyminen 
yhtymäkokouksessa edellyttää kannatusta vähintään puolelta edustettuina olevista äänistä ja vähintään 
kolmasosalta asian käsittelyyn osallistuvista kunnista. Vuosia kestäneet ristiriidat kertovat siitä, että yhtymä 
ei ole perussopimukseen sisältyvien kirjausten vuoksi kyennyt tekemään kaikilta osin tarkoituksenmukai-
sella tavalla päätöksiä toimivaltaansa kuuluvista asioista.

Hyvinvointialueelle ennakoitu rahoituksen kasvu vahvistaisi edellytyksiä 
vastata kasvaviin palvelutarpeisiin
Väestön ikärakenteen muutoksiin pohjautuvien THL:n ennustelaskelmien mukaan Päijät-Hämeen sosiaali- 
ja terveyspalvelujen kustannusten ennakoidaan kasvavan vuosina 2020–2030 keskimäärin 1,1 prosenttia 
vuodessa (koko maassa 1,4 %). Kustannusten kasvuennuste ei huomioi inflaation, tuottavuuden tai palve-
lurakenteen muutoksia.

Vuoden 2021 talousarvioihin ja vuoden 2022 taloussuunnitelmiin pohjautuvien valtionvarainministeriön 
rahoituslaskelmien mukaan alueen rahoituksen laskennallinen lähtötaso olisi vuonna 2023 noin 804 mil-
joonaa euroa vuoden 2022 kustannustasoon korotettuna. Lähtötason rahoitus olisi noin 60 miljoonaa euroa 
(8,1 %) kunnilta hyvinvointialueille siirtyviä kustannuksia suurempi. Asukasta kohden rahoituksen kasvu 
merkitsisi vajaan 300 euron lisäystä. Hyvinvointialueiden lopulliset rahoituslaskelmat ja toistaiseksi pysyvä 
siirtymätasaus määritellään vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätöstietojen perusteella.31
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Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Alueen erityisteemat

Akuuttipalveluiden kokonaisuuden kehittäminen (sisältäen akuutti24-
päivystysyksikön, sosiaalipäivystyksen, ensihoidon sekä kotisairaalan)

Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö akuuttipalveluiden kehittämisen strategisena 
viitekehyksenä

Päijät-Hämeen akuuttipalvelujen kehittämistä ovat viitoittaneet ensihoitoasetus sekä muun sosiaali- ja ter-
veydenhuollon säädöspohja. Terveydenhuoltolain mukaan ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutet-
tava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että se ja muut sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakkaan kotona annettavat päivystykselliset lähipalvelut yhdessä muodostavat toimin-
nallisen kokonaisuuden. Sosiaalipäivystys on järjestettävä sosiaalihuoltolain mukaisesti sekä laajan päivys-
tyksen yksiköissä että keskussairaaloiden yhteydessä. 1.7.2021 voimaan tulleen sosiaali- ja terveydenhuol-
lon järjestämislain (612/2021) myötä ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille, jotka 
voivat päättää, miten palvelutuotanto organisoidaan ja miten ensihoitopalvelussa hyödynnetään yksityistä 
palvelutuotantoa.

Akuuttipalvelujen kokonaisuuden kehittämisen ytimessä myös kotisairaalatoiminta

Päijät-Hämeen alueen ensihoito- ja päivystyspalveluja tuottaa Päijät-Hämeen keskussairaalan Akuutti24. 
Alueen sosiaalipäivystys on järjestetty kaksinapaisesti. Sosiaalipäivystys toimii sekä Akuutti24:ssä että Lah-
den poliisilaitoksella sijaitsevassa yksikössä. Akuutti24-kokonaisuuden toimintoihin sisältyvät päivystyk-
sen ja ensihoidon lisäksi erikoissairaanhoidon kotisairaalatoiminta sekä sosiaali- ja terveystoimen koordi-
naatio- ja tilannekeskus (Sotekoti). Sotekotiin on keskitetty päivystysapu 116 117, ensihoidon kenttäjohto 
ja tilannekeskus sekä kotisairaalan koordinaatio. Vuoden 2021 aikana Sotekodin kentälle jalkautuvien pal-
veluiden kokonaisuuteen yhdistetään myös yhtymän kotiin vietävien palveluiden päivystyksellinen koordi-
naatio. Toimintojen keskittäminen fyysisesti samaan tilaan tehostaa koordinaatiota etenkin yöaikaan.

Akuuttipalveluiden kokonaisuuden kehittäminen jatkui osana muutosohjelmaa 

Alueen akuuttipalvelujen kokonaisuuden kehittämistä on jatkettu osana vuosille 2020–2024 suunnattua 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän muutosohjelmaa. Vuoden 2020 aikana yhtymässä selvitettiin Akuut-
ti24:ään kuuluvien toimintojen sekä ikääntyneiden kotiin vietävien ympärivuorokautisten palvelujen ja 
päivystyksen yhdistämis- ja yhteistyömahdollisuuksia. Strategisesti keskeisiksi yhtymän organisaatiorajoja 
ylittäviksi kehittämiskokonaisuuksiksi vuosille 2020–2021 valikoituivat päivystyspalvelujen koordinaatio, 
kotiin vietävät palvelut ja lääkäripalvelujen järjestäminen. Päivystyspalvelujen koordinaation kehittämi-
sessä tavoitteiksi otettiin voimavarojen integraatio ja yhdistäminen, työvoiman joustava koordinointi yli 
organisaatiorajojen sekä työn tehokkuuden lisääminen prosesseja virtaviivaistamalla. Kotiin vietävissä pal-
veluissa kehittämisen painopisteiksi valittiin sujuvan ja tasalaatuisen palvelun turvaaminen, asiakaspalve-
lun laadun parantaminen ja hoidon nopeuttaminen. Lääkärikonsultaatioiden järjestämisessä strategiseksi 
tavoitteeksi asetettiin hoidon mahdollistaminen asiakkaan kotona tai asumispalveluyksikössä riittävän 
lääketieteellisen avun turvin sekä Akuutti24:n resurssien kohdentaminen aikaisempaa tarkoituksenmu-
kaisemmin. Kehittämistoimien lähtökohtana on edistää organisaation eri toimijoiden kotiin vietävien päi-
vystyspalvelujen koordinointia, lisätä kotisairaalan tuotantoa, vähentää kiireellisen ensihoidon tehtäviä ja 
ensihoidon Akuutti24-päivystykseen tulevien potilaiden määrää sekä siirtää käyntejä Akuutti24:n päivys-
tyksestä sote-keskuksiin.32



Päätösten tueksi 21/2021 25

Päijät-Hämeen  hyvinvointialueAlueen erityisteemat

Kentälle jalkautuvien akuuttipalvelujen koordinaatiota ja henkilöstön joustavaa 
hyödyntämistä kehitettiin strategisten tavoitteiden suuntaisesti

Vuonna 2019 perustetun Sotekodin työskentelyä on tehostettu ja monipuolistettu. Osana Sotekodin toi-
mintaa olevaan päivystysapu 116 117:ään syyskesästä 2020 perustettu ammattilaislinja on mahdollistanut 
kentällä olevien hoitajien aikaisempaa paremman tuen. Kotisairaalan yhden hengen ensihoidon vastaan-
ottoyksiköitä (EVA) on hyödynnetty aikaisempaa vahvemmin päivystysapu 116 117:n kautta tulleilla hoidon 
tarpeen arviointikäynneillä. Ensihoidon D-kiireellisyysluokan tehtävät siirtyivät syksyllä 2020 hätäkeskuk-
sesta Sotekotiin ensilinjan ammattilaisen arvioitaviksi, ja hoidon tarpeen arvioinnin on koettu sen ansiosta 
tarkentuneen. Yhtymän Akuutti24-ensihoitolääkäripäivystys laajeni vuoden 2020 lopussa, jolloin yksikkö 
oli Akuutti24:n ensihoidon ja päivystyksen käytettävissä 12 tuntia viikon kaikkina päivinä. Alueen arvion 
mukaan ratkaisu on edesauttanut ensihoidon konsultaatiopalvelujen tasalaatuistamista alueella.33

Ensihoitokuljetukset erikoissairaanhoidon päivystykseen vähentyivät ja kotiin vietävät 
akuuttipalvelut yleistyivät

Ensihoidon tehtävien kokonaismäärä pieneni vuonna 2020 noin 10 prosenttia edellisvuodesta.33 Tehtävien 
määrää pienensivät sekä kevättalvella 2020 alkanut koronapandemia että palvelujen rakennetta muokan-
neet kehittämistoimet. Päivystysavun puheluiden määrä kasvoi 59 prosenttia ja kotisairaalan suoritteiden 
määrä 200 prosenttia edeltävästä vuodesta. Ensihoidon kuljetukset erikoissairaanhoidon päivystykseen 
vähenivät vuonna 2020 merkittävästi, noin 13 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Yhtymän strategisten 
tavoitteiden toteumista kuvaavien mittareiden mukaan vuonna 2020 ensihoidon potilaista terveyspalveluja 
sai kotiin 57 prosenttia kuljetuksen sijaan (tavoite 50 %). Kehittämistoimet heijastuvat erityisesti ikääntynei-
den erikoissairaanhoidon päivystyskäynteihin, joiden määrä on kahden viime vuoden aikana vähentynyt. 
Vuonna 2020 alueen 75 vuotta täyttäneiden päivystyskäynnit erikoissairaanhoidossa vähenivät edeltävästä 
vuodesta noin viidenneksellä, ja koko maassa laskua oli 7,3 prosenttia.

Yhtymän Akuutti24-päivystyspalveluihin pääsyssä on edelleen myös kehitettävää. Alueen oman tiedonan-
non mukaan Akuutti24:ssä lääkärille pääsi tunnin sisällä asetettua tavoitetta harvemmin, noin joka toisella 
käynnillä (tavoite 65 %). Vastaava lääkärille tunnin kuluessa pääsevien osuus oli vuoden 2021 ensimmäisen 
neljänneksen aikana hieman korkeampi, yli 60 prosenttia. Toteuma oli selvästi yhtymän muutaman vuoden 
takaisia tavoitteita matalampi. Paljon Akuutti24-päivystyspalveluja käyttävien (yli 6 käyntiä / vuosi) asiak-
kaiden määrä on sen sijaan vähentynyt yhtymän asettamia tavoitteita nopeammin.

Yhtymän ensihoitopalveluun kuuluvien siirtokuljetusten määrä on myös vähentynyt usean vuoden ajan. 
Yhtymän mukaan alueella on vuonna 2021 enemmän ensihoidon kuljetuskapasiteettia tarpeeseen nähden 
kuin esimerkiksi vuonna 2018.

Alueen ensihoidon palvelutuotanto järjestetään Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ja 
hyvinvointiyhtymän välisellä kumppanuusmallilla

Akuuttipalveluiden kokonaisuuden kehittämistä ja henkilöstön työilmapiiriä ovat haastaneet toimijoi-
den väliset jännitteet ja poliittiset näkemyserot ensihoitopalvelujen tuottamisesta. Kansallisesti ensihoi-
don tuotantorakenteen painotus on siirtynyt yhä vahvemmin kohti sairaanhoitopiirin omaa tuotantoa.34 
Päijät-Hämeessä ensihoidon ovat tuottaneet vuoden 2021 alusta alkaen kumppanuusmallilla toimivat 
hyvinvointiyhtymä ja Päijät-Hämeen pelastuslaitos, ja toiminta siirtyy jatkossa hyvinvointialueen omaksi 
tuotannoksi. Edeltävänä vuonna kolmantena ensihoidon tuottajana oli lisäksi yksityinen kilpailutettu 
palvelun tuottaja. Tämä vastaa viime vuosien kansallista kehitystä, jossa yksityisten palveluntuottajien rooli 
ensihoidossa on pienentynyt.

Tulkinnat eri toimijoiden tuottaman ensihoidon kustannusten tasosta, palvelutasopäätöksen mukaisten 
vasteaikojen toteutumisesta sekä näiden taustalla olevista tekijöistä poikkeavat kuitenkin monilta osin toi-
sistaan. Päijät-Hämeen ensihoidon tuottamisesta on tehty vuoden 2013 jälkeen lukuisia eri selvityksiä, joita 
on hyödynnetty ensihoitotoiminnan kehittämisessä soveltuvin osin.35 
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Ensihoidon tuottajien erilaiset työaikamallit maakunnallisten akuuttipalvelujen 
kehittämisen ”Akilleen kantapää”

Näkemyserojen keskiössä ovat olleet erityisesti alueella käytössä olevat ensihoidon henkilöstön erilaiset 
työaikamallit. Työaikamallien erilaisuus on vaikeuttanut palvelujen maakunnallista kehittämistä, ja se on 
asettanut myös alueen ensihoidon työntekijät eriarvoiseen asemaan. Yhtymän ja kuntien tiukentuneessa 
taloustilanteessa on tunnettu huolta siitä, miten Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen 24 tunnin työaikamalli 
vaikuttaa tuottavuuteen. Työaikalain mukaisen, aluehallintoviraston myöntämän poikkeusluvan edellytyk-
senä on, että työtehtäviä on vuoron aikana satunnaisesti ja työvuoron aktiviteettimäärä jää alle 12 tun-
nin. Pelastuslaitoksessa käytössä oleva 24 tunnin malli on mahdollinen vain osalle ensihoidon henkilöstöä, 
koska kaupunkiympäristössä ja päiväaikaan ensihoidon tehtävämäärä on lähtökohtaisesti niin suuri, että 
työvuoron aikana on vaihdettava tilalle toinen työntekijä. Vuonna 2020 ensihoitoyksiköiden käyttöaste oli 
Lahdessa keskimäärin 46 prosenttia, kun vastaava käyttöaste eteläisellä ja pohjoisella alueella oli 28 pro-
senttia. Pelastuslaitoksen työntekijät ovat arvostaneet puolestaan 24 tunnin vuoroissa tehtävää työtä, kos-
ka vapaat ja palautumisjaksot ovat pidempiä. Pelastuslaitoksen arvioissa nykyinen poikkeusluvan alainen 
työaikamalli on nähty myös kustannuksiltaan kilpailukykyiseksi verrattuna yhtymän tuottamaan ensihoi-
toon.

Ensihoidon kustannukset kasvoivat maltillisesti 

Päijät-Hämeen ensihoidon nettokustannukset olivat vuonna 2020 noin 12 miljoonaa euroa, joka vastaa va-
jaata kahta prosenttia yhtymän jäsenkuntien palvelujen käytön kokonaiskustannuksista. Kuntaliiton kyse-
lyihin pohjautuvissa vertailuissa alueen ensihoidon asukaskohtaiset kustannukset olivat lähellä sairaanhoi-
topiirialueiden keskitasoa (57 euroa / asukas) ja samaa tasoa kuin esimerkiksi Kymenlaaksossa.36 Ensihoidon 
kustannukset kasvoivat edeltävästä vuodesta reilut viisi prosenttia, ja koko maassa vastaava kustannusten 
kasvu oli keskimäärin noin 10 prosenttia. Esimerkiksi Kymenlaaksossa vastaava ensihoitokustannusten 
vuosikasvu oli yli 20 prosenttia ja Etelä-Karjalassa lähes 30 prosenttia.

Ensihoidon vasteajat pidentyivät vuonna 2020 A- ja B-kiireellisyysluokan tehtävissä

Päijät-Hämeen kiireellisen ensihoidon valmiutta kuvaavat potilaiden saavuttamisen tavoiteajat ovat poh-
jautuneet vuoden 2018 alusta alkaen HYKS-erityisvastuualueen mukaisiin tavoitteisiin. Samalla tavoitea-
jat kiristyivät aikaisemmista TAYS-erityisvastuualueen ajoista. Päijät-Hämeen alueen A-kiireellisyysluokan 
ensihoitotehtävien keskimääräiset vasteajat eivät poikenneet vuonna 2020 muusta maasta. Sen sijaan 
yhtymän HYKS-erityisvastuualueen tavoiteaikoihin pohjautuvan palvelulupauksen mukainen kiireellisen 
ensihoidon palvelutaso toteutui vain pieneltä osin vuonna 2020. Potilaiden tavoittamisajat A- ja B-kiireelli-
syysluokkien tehtävissä ovat pidentyneet edeltävästä vuodesta sekä taajama-alueilla että haja-asutusalu-
eella. Ensihoitotehtävien kesto oli keskimäärin 81 minuuttia, hieman edeltävää vuotta lyhyempi.

Aikuissosiaalityö työikäisten arjen haasteiden tukena (kohderyhmänä erityisesti 
nuoret aikuiset)

Alueen nuorilla aikuisilla runsaasti monialaisten palvelujen tarvetta ja syrjäytymisen riskiä 
lisääviä tekijöitä

Päijät-Hämeessä työikäisten palvelujen tarve on suuri ja monialaista yhteistyötä vaativaa. Alueella koros-
tuvat pitkäaikainen rakenteellinen työttömyys, ylisukupolvinen syrjäytyminen ja päihteiden käyttö. Nuo-
risotyöttömyys ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten osuus ovat olleet valtakunnallisesti maan 
suurimpien joukossa usean vuoden ajan.

Kunnan osarahoittamaa työmarkkinatukea maksettiin vuonna 2020 edeltävää vuotta enemmän ja asukasta 
kohti maan eniten. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti eli vuoden aikana vähintään 10 kuukautena saanei-
ta 18–24-vuotiaita on alueella vastaavanikäisiin suhteutettuna maan eniten. Vuonna 2020 Kelan maksa-
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man perustoimeentulotuen varassa eläviä 18–24-vuotiaita oli vastaavanikäiseen väestöön suhteutettuna 
selvästi maan suurin osuus (28 %, koko maa 18 %), ja kasvua edeltävään vuoteen verrattuna oli yli kolme 
prosenttiyksikköä. Kuntien maksaman ehkäisevän toimeentulotuen samanikäisten saajien määrä sen si-
jaan pieneni kolmanneksella ja täydentävää toimeentulotukea saavien määrä neljänneksellä edeltävästä 
vuodesta. Maksuhäiriöisten henkilöiden osuus on väestöön suhteutettuna maakuntien välisessä vertailus-
sa maan suurin, noin joka kymmenennellä on maksuhäiriömerkintä.37

Alueen korkeasta työttömyydestä huolimatta aktiivisten työvoimapoliittisten palveluiden piirissä olevien 
osuutta kuvaava työttömien aktivointiaste on pysynyt usean vuoden ajan maan matalimpien joukossa. Pit-
kittyneen koronapandemian myötä mielenterveyspalvelujen tarve ja kysyntä ovat kasvaneet entisestään.38  

THL:n kyselytutkimuksen mukaan psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden 20–64-vuotiaiden osuus 
(19 %) on alueella maan toiseksi suurin. Perusterveydenhuollon lääkärikäynneissä mielenterveydellisten 
syiden osuus kasvoi vuonna 2020 voimakkaammin kuin maassa keskimäärin. Erikoissairaanhoidossa psyki-
atrian avohoitokäyntien määrä kasvoi 18 vuotta täyttäneeseen väestöön suhteutettuna koko maan kasvua 
voimakkaammin (14 %, koko maa 6 %). Vastoin koko maan kehitystä myös psykiatrian laitoshoidossa ole-
vien työikäisten potilaiden määrä kasvoi vuonna 2020 edeltävästä vuodesta.

Arjessa selviytymistä tukevat matalan kynnyksen palvelut painottuvat alueen 
keskuskaupunkiin

Päijät-Hämeen asukkaiden arjen haasteisiin apua tarjoavat matalan kynnyksen palvelut painottuvat Lah-
teen. Kiireettömissä sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointia koskevissa kysymyksissä sosiaalihuollon oh-
jaus- ja neuvontapalvelu Polku tarjoaa Lahdessa apua arkisin virka-aikana kaikenikäisille. 18–30-vuotiaille 
lahtelaisille nuorille suunnattua sosiaaliohjaajan matalan kynnyksen apua ja ohjausta on saatavilla ilman 
ajanvarausta kerran viikossa iltapäivän ajan Ohjaamosta. Nuorisotyö ja kolmannen sektorin toimijat ovat 
myös keskeisiä avun tarjoajia arjen haasteissa. Sosiaalihuollon ohjaukseen ja neuvontaan voi hakeutua 
myös yhtymän sähköisiä palveluja hyödyntämällä.

Etulinjan ohjausta ja neuvontapalveluja koskevilla käynnissä olevilla kehittämistoimilla pyritään edelleen 
tehostamaan palveluihin ohjautumista ja parantamaan palveluprosesseja. Asiakasohjauksen kokonaisuut-
ta kehitetään muun muassa psyykkisesti oireilevien nuorten aikuisten palvelupolkujen sujuvoittamiseksi. 
Arjen tuen palveluja, kuten kotipalvelua, tukihenkilötoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta, kehittämällä tu-
etaan laajemmin asiakaspolkuja. Asiakkaita osallistetaan palvelujen suunnitteluun muun muassa asiakas-
raateja hyödyntämällä.

Kiireellisten tilanteiden edellyttämää sosiaalipäivystystä kehitetty Lahdessa 
kaksinapaisella ratkaisulla

Kiireellisissä tilanteissa sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnista ja kiireellisen turvan sekä huolenpi-
don järjestämisestä vastaa kahteen yksikköön jakautuva sosiaalipäivystys. Lahden poliisilaitoksella sijait-
sevassa yksikössä sosiaalityöntekijät päivystävät ympäri vuorokauden, mutta työtehtävien painotus on 
virka-ajan ulkopuolisissa tehtävissä. Päijät-Hämeen keskussairaalan Akuutti24:ssä sijaitsevassa sosiaali-
päivystyksessä sosiaaliohjaajat päivystävät päivittäin klo 8–16 ja sen lisäksi joinakin iltoina klo 21:een asti. 
Alueen sosiaalipäivystystä kehitetään aktiivisesti. Vuonna 2020 lastensuojelun päivystys ja virka-aikainen 
päivystys siirrettiin sosiaalipäivystyksen yhteyteen. Käynnissä on myös kehittämistyö sosiaalipäivystyksen 
laajentamiseksi sosiaali- ja kriisipäivystykseksi 1.1.2023 alkaen.

Alueen arvion mukaan kaksinapainen sosiaalipäivystyskäytäntö toimii hyvin ja myös yhteistyö poliisin 
kanssa on saumatonta. Tarvittaessa asiakkaan asia siirretään virka-aikaisiin sosiaalihuollon palveluihin, 
joissa tehdään varsinainen palvelutarpeen arviointi ja nimetään sosiaalihuoltolain mukainen omatyön-
tekijä. Sosiaalihuollon työikäisten palveluissa omatyöntekijä nimetään aina, kun asiakkaan palvelutarve 
ei ole kertaluonteinen. Haasteena on varmistua siitä, miten asiakkaan palveluketju toimii päivystyksestä 
tarkoituksenmukaisiin jatkopalveluihin ilman luukulta luukulle liikkumista. Monia eri palveluja tarvitsevat 
asiakkaat tulisi tunnistaa ja ohjata mahdollisimman varhaisessa vaiheessa oikeiden palvelujen piiriin.
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Asiakkaiden suuri palvelutarve haastaa nykyistä aikuissosiaalityön palveluvalikkoa ja 
resursointia

Alueen tämänhetkisessä aikuissosiaalityön palveluvalikossa ja resursoinnissa on vahvistamisen ja uudel-
leen suuntaamisen tarpeita, jotta alueen väestön moninaisiin palvelutarpeisiin voidaan vastata ja syrjäy-
tymistä ennaltaehkäistä. Aikuissosiaalityöhön kohdennetut henkilöstöresurssit koetaan alueella erittäin 
niukoiksi, ja myös työntekijöiden vaihtuvuus vaikeuttaa tilannetta. Keskeisiksi kehittämistä vaativiksi toi-
miksi on tunnistettu muun muassa mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalvelujen keventäminen 
ja kotiin vietävien palvelujen vahvistaminen. Sosiaalinen kuntoutustoiminta on myös pienimuotoista eikä 
mahdollista palvelujen yhdenvertaista saatavuutta alueella.

Yhtymässä on myös asunnottomien, vammais-, mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sekä lastensuojelun 
jälkihuollon asiakkaiden välivuokraustoimintaa. Välivuokraustoiminnasta luopumista ja heikoimmassa 
asemassa olevien asumisen turvaamista selvitetään alueen kuntien kanssa siten, että hyvinvointialueille 
siirryttäessä vuoden 2023 alusta lukien yhtymän välivuokraustoiminnasta voitaisiin luopua. Kuntien laki-
sääteiseksi toiminnaksi tulevaa asumis- ja talousneuvontaa on kehitetty esimerkiksi Lahdessa viime vuosi-
na osana Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) rahoittamaa hanketta.

Aikuissosiaalityön sovittamisessa sote-palvelujen kokonaisuuteen ja 
yhdyspintayhteistyöhön on vahvistamistarpeita – kansallista erityislainsäädäntöä 
kaivataan työn tueksi

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhtenä muutosohjelman kärkenä vuosille 2020–2024 on luoda toi-
miva yhteistyö kuntien kanssa.39 Aikuissosiaalityössä keskeisimmät yhdyspinnat on tunnistettu, mutta 
palvelurakenneuudistuksen onnistumiseksi yhdyspintatoimijoiden yhteistyötä pitää edelleen tiivistää ja 
työnjakoa tarkentaa. Yhdeksi keskeiseksi yhdyspintahaasteeksi on tunnistettu sote-toimijan rooli ja tehtävät 
työllisyyden hoidossa.40 Sote-toimialan sisällä palveluja pitää vielä sovittaa vahvemmin yhteen. Osana 
Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta Harjun Terveydessä, joka tarjoaa Lahden, Kärkölän ja Iitin asukkaille 
sote-keskuspalveluja, kehitetään pioneerikokeiluna terveydenhuollon sosiaaliohjausta perusterveyden-
huollossa. Yhteistyön vahvistamistarpeita on tunnistettavissa myös päihde- ja mielenterveyspalvelujen 
kanssa tehtävässä yhteistyössä sosiaalisen näkökulman vahvistamiseksi. Alueella pidetään kansallisena 
haasteena aikuissosiaalityötä koskevan erityislainsäädännön puuttumista. Alueen arvion mukaan tämä 
heikentää työn näkyvyyttä ja hämärtää eri toimijoiden työnjakoa ja sen mukaisia vastuita.

Yhdyspintayhteistyön kehittäminen myös tulevien vuosien painopisteeksi

Vuoden 2021 alussa yhtymässä on otettu käyttöön kuntouttavan työtoiminnan palveluseteli, jolla lisätään 
asiakkaiden valinnanvapautta. Yhtymä on laajentanut yhdyspintatyötä edelleen työllisyyden hoidon kun-
takokeiluun ja yhteistyömallien kehittämiseen. Kesäkuuhun 2023 asti kestävässä, Lahden hallinnoimassa 
työllisyyden kuntakokeilussa on mukana yhteensä yli 10 000 Lahden, Hollolan, Kärkölän ja Orimattilan 
kuntien työtöntä. Työllisyyden kuntakokeilun ulkopuolelle jääneessä Heinolassa vapautuneiden TE-palve-
luresurssien odotetaan kohdentuvan aikaisempaa vahvemmin kaupungin korkean työttömyyden hoitoon. 
Lahdessa TE-palvelujen kehittämisessä on panostettu kohdennetusti muun muassa vieraskielisiin asiakkai-
siin. Työllistymistä tukevien palveluiden piirissä olevien ulkomaalaistaustaisten työttömien työnhakijoiden 
osuus on noussut. Huhtikuun 2021 lopussa ulkomaalaistaustaisten aktivointiaste oli 51 prosenttia, kun se 
kaikkien työttömien työnhakijoiden joukossa oli 22 prosenttia.41
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Arvioinnin tietopohja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatima asiantuntija-arvio perustuu sekä määrälliseen tietoon että laa-
dulliseen aineistoon. Arvioinnin keskeisen tietopohjan muodostavat alueiden edustajien kanssa keväällä 
ja kesällä käydyt keskustelut. Arvioinnin määrällisen tietopohjan perusta on kansallinen sosiaali- ja tervey-
denhuollon kustannusvaikuttavuusmittaristo (KUVA). Asiantuntija-arvion pohjana olevaa tilannekuvaa on 
laajennettu hyödyntämällä dokumenttiaineistoja järjestäjätahojen hallinnosta, toimintatavoista, suunni-
telmista ja päätöksistä. Arvioinnissa on hyödynnetty lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviras-
ton Valviran ja aluehallintoviraston valvontahavaintoja sekä muita kansallisten viranomaisten laskelmia ja 
selvityksiä.

Asiantuntija-arvion laatimisesta eri tietolähteitä käyttäen vastaavat arviointipäälliköt yhdessä tietoylijoh-
tajan kanssa. Arvioinnin laatimisen tukena ovat lisäksi THL:n tehtäväkokonaisuuksien asiantuntijaryhmät 
sekä muut asiantuntijat.

Vuoden 2020 arvioinnissa on syvennytty arvioimaan palvelujen järjestämistä alueiden määrittelemissä ja 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamissa erityisteemoissa. Kaikkiin alueiden erityisteemoihin voi tutus-
tua Hyvinvointialueiden erityisteemat -liitteessä. Hyvinvointialueen kahden erityisteeman lisäksi on arvi-
oitu alueen väestön palvelutarvetta, palvelujen järjestämisen nykytilaa ja kehityssuuntaa sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon kustannuksia, rahoitusta ja investointeja. Lisäksi on koottu alueen sote-tiedonhallinnan 
ja digitalisaation tilannekuva. 

Kansallinen KUVA-mittaristo ja Tietoikkuna

KUVA-mittaristo on sosiaali- ja terveysministeriön sekä laajan asiantuntijajoukon yhteistyönä muodosta-
ma noin 500 indikaattorin kokonaisuus. Mittaristoa käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon seurannassa, 
arvioinnissa ja ohjauksessa; se tarjoaa tietoa muun muassa väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilasta sekä 
palvelutarpeesta, mutta myös palvelujen saatavuudesta, laadusta ja kustannuksista. KUVA-mittariston indi-
kaattoreista valtaosa on tuotannossa; osan muodostaminen on kesken tai mahdollista vasta tiedonkeruun 
kehittymisen myötä. Mittariston ylläpitämisestä ja kehittämisestä vastaa ministeriön asettama vaikutta-
vuus- ja kustannustietoryhmä (KUVA-ryhmä), joka koostuu ohjauksen, arvioinnin ja tilastoinnin asiantunti-
joista sekä alueiden edustajista. Mittariston teknisestä tuottamisesta vastaa THL.

Tavoitteena on, että arvioinnissa käytetyt indikaattoritiedot ovat luotettavia ja ajantasaisia. KUVA-mitta-
riston tietojen ajantasaisuutta seurataan THL:ssä ajantasaisuusmittarin avulla. Kesäkuussa 2021 noin 70 
prosenttia indikaattorien tiedoista oli vuodelta 2020 tai 2021. Koska arviointi kohdistuu pääsääntöisesti 
edellisvuoteen, tavoitteena on käyttää mahdollisimman paljon vuoden 2020 tietoa. Vuosittain päivittyvien 
indikaattorien viivästyminen johtuu usein tietojen toimitusvaikeuksista. Useimmat kyselyaineistoihin pe-
rustuvat indikaattorit päivittyvät joka toinen vuosi.

Kustannusvaikuttavuusmittariston kaikki indikaattoriarvot esitetään tätä varten kehitetyssä käyttöliitty-
mässä, Tietoikkunassa. Tietoikkuna poimii THL:n tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetistä KUVA-mittaris-
toon kuuluvat indikaattorit hyvinvointialueittain ja kunnittain. Indikaattorit ovat rajattavissa lisäksi tehtävä-
kokonaisuuksittain ja ulottuvuuksittain.

Yhdenmukaisen tarkastelun vuoksi arvioinnissa käytettävien indikaattorien päivittyminen on keskeytetty 
18.6.2021. Arvioinnissa hyödynnetään niitä tietoja, jotka olivat käytettävissä mainittuna päivänä. Poikke-
uksena ovat kuntataloustilastoon perustuvat kustannusindikaattorit, jotka päivittyvät syyskuussa vuonna 
2021. Myös Tietoikkunan näkymä on jäädytetty näyttämään nämä tiedot. Indikaattoreihin tehdyt korjauk-
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set kuitenkin muuttavat Tietoikkunassa olevia arvoja, mikäli ne kohdistuvat esitettävän vuoden tietoihin. 
Sotkanetiin indikaattorit päivittyvät normaalisti. Arvioinnin tietopohjan ja Tietoikkunan jäädytys puretaan, 
kun sosiaali- ja terveysministeriön ja alueiden välinen neuvottelukierros on saatu päätökseen.

Tietopohjan avoimuus ja saatavuus

Arviointi perustuu pääsääntöisesti julkisesti ja avoimesti saatavilla olevaan tietoon. Arvioinnissa käytetyn 
laadullisen dokumenttiaineiston tiedot löytyvät lähdeluettelosta. Käytetyt indikaattoritiedot ovat puoles-
taan saatavissa THL:n verkkopalveluista. Muut tilastotiedot on merkitty erillisin viittein. Valviran ja alue-
hallintovirastojen valvontahavaintoraportit ovat avoimesti saatavissa arvioinnin verkkosivuilta. Muusta 
tietopohjasta poiketen alueiden kanssa käydyt keskustelut ja niiden aineistot eivät ole julkisia. Yhteisten 
keskustelujen kautta alueiden edustajat ovat osallistuneet arviointiin, ja heillä on ollut myös mahdollisuus 
kommentoida valmistuvia arviointitekstejä.

Tietojen laatu ja käynnissä oleva kehittämistyö

Vuoden 2020 arvioinnissa olemme kiinnittäneet erityistä huomiota käytettävien indikaattoritietojen laa-
tuun. Indikaattoreita, joissa on merkittäviä laatupuutteita, ei ole käytetty alueen arvioinnissa. Tämä on 
rajoittanut tietojen hyödyntämisen mahdollisuuksia osassa alueita. Laadukas ja ajantasainen tieto on so-
te-toimijoiden yhteinen tavoite.

Hoitoilmoitusjärjestelmän kolmen rekisterin (sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri, terveydenhuollon hoi-
toilmoitusrekisteri ja perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteri eli Avohilmo) tietojen laatu 
ja kattavuus vaihtelevat alueittain. Laatupuutokset johtuvat sekä tietojen toimittamiseen että vastaanot-
toon liittyvistä vaikeuksista. Kyselytutkimuksiin perustuvissa indikaattoreissa vastausten kattavuudessa on 
aluekohtaisia rajoitteita. Sosiaalipalvelujen toimintatilaston luotettavuuteen vaikuttaa se, kuinka täsmälli-
siä tietoja sinne on toimitettu, sekä kuntien vastausaktiivisuus; suurten kuntien toimintatietojen jättäminen 
ilmoittamatta vaikuttaa mittarien väestösuhteutettuihin lukuihin ja vääristää alueiden välistä vertailua.

Tiedolla johtamista kehitetään ja tiedon tuotantoa uudistetaan voimakkaasti käynnissä olevassa ohjel-
massa Tiedolla johtaminen päätöksenteon ja palvelujen kehittämisen tukena (Toivo-ohjelma). Ohjelman 
Virta-hankkeessa kehitetään hyvinvointialueiden tiedolla johtamista sekä määritellään kansallisen ja alu-
eellisen tilannekuvan yhdistävä vähimmäistietosisältö. Valtava-hankkeessa kehitetään monen muun ohella 
sosiaalihuollon rekisteriä, talous- ja henkilöstötiedonkeruuta sekä tietojen raportointia ja laadun seuran-
taa. Vuosina 2021–2023 KUVA-mittaristokokonaisuutta kehitetään vastaamaan aikaisempaa paremmin vai-
kuttavuusperusteisen ohjauksen ja arvioinnin tarpeisiin. Uudistettu Tietoikkuna-verkkopalvelu on käytet-
tävissä vuoden 2021 lopussa.

Lisätietoa arvioinnista ja tietopohjasta: thl.fi/arviointi

Käynnissä oleva kehittäminen (Toivo-ohjelma): https://soteuudistus.fi/tiedolla-johtaminen

Indikaattoriarvot Tietoikkunassa: thl.fi/tietoikkuna

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet: sotkanet.fi

http://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/sote-arviointi-ja-tietopohja
http://soteuudistus.fi/tiedolla-johtaminen
http://thl.fi/tietoikkuna
http://sotkanet.fi
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Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Liite

Hyvinvointialueiden erityisteemat

Etelä-Karjalan hyvinvointialue
• Kuntoutuksen kehittäminen osana peruspalveluja
• Päivystyksellisten palvelujen saatavuus sekä päivystyksellisten palvelujen tarpeen vähentäminen peruspal-

velujen saatavuutta parantamalla

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
• Ikääntyneiden palveluiden palvelurakenne ja monialaiset palvelukokonaisuudet
• Perustason palveluiden saatavuus ja laatu

Etelä-Savon hyvinvointialue
• Ehkäisevän ja terveyttä ja hyvinvointia edistävän työn järjestäminen alueellisena monialaisena yhteistyönä
• Mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuus ja laatu ml mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö

Helsingin kaupunki
• Toimenpiteet sosiaali- ja terveydenhuollossa segregaation, polarisaation ja väestömuutosten (muutto 

alueelle, ikääntyneiden sekä lasten ja nuorten määränmuutokset) haasteisiin vastaamiseen
•  Sote-integraation toteutumisen varmistaminen

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
• Toimenpiteet sosiaali- ja terveydenhuollossa segregaation, polarisaation ja väestömuutosten (muutto 

alueelle, ikääntyneiden sekä lasten ja nuorten määrän muutokset) haasteisiin vastaamiseen
• Sote-integraation toteutumisen varmistaminen

Kainuun hyvinvointialue
• Järjestäjän keinot vastata palvelutarpeeseen väestömäärän ja väestörakenteen muuttuessa
• Sote-palveluiden integraatio erityisesti paljon palveluja tarvitsevien monialaisissa palvelukokonaisuuksissa

Kanta-Hämeen hyvinvointialue
• Monialaisia palveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelukokonaisuudet
• Palvelujen vaikuttavuuden mittaaminen ja sen kehittäminen

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
• Ikääntyneiden palveluiden kustannukset ja palvelurakenne
• Perustason palveluiden saatavuuden ja laadun varmistaminen

Keski-Suomen hyvinvointialue
• Mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuus ja palveluprosessit
• Sote-integraation toteutumisen varmistaminen

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
• Toimenpiteet sosiaali- ja terveydenhuollossa segregaation, polarisaation ja väestömuutosten (muutto 

alueelle, ikääntyneiden sekä lasten ja nuorten määrän muutokset) haasteisiin vastaamiseen
• Sote-integraation toteutumisen varmistaminen

Kymenlaakson hyvinvointialue
• Ikääntyvien ja erityisryhmien asumispalveluiden kehittäminen ja monialainen yhteistyö toimintakykyä tu-

keviksi kokonaisuuksiksi
• Kuntoutuksen kehittäminen osana peruspalveluja
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Liite Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Lapin hyvinvointialue
• Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten sote-palvelujen saatavuus ja osaamisen tarpeet 
• Nuorten mielenterveys- ja päihde- ja lastensuojelupalveluiden riittävyys ja palvelujen yhteensovittaminen

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
• Toimenpiteet sosiaali- ja terveydenhuollossa segregaation, polarisaation ja väestömuutosten (muutto 

alueelle, ikääntyneiden sekä lasten ja nuorten määränmuutokset) haasteisiin vastaamiseen
• Sote-integraation toteutumisen varmistaminen

Pirkanmaan hyvinvointialue
• Alueellisen yhdenvertaisuuden vahvistaminen palveluiden saatavuudessa
• Väestöryhmien välisen eriarvoisuuden vähentäminen

Pohjanmaan hyvinvointialue
• Lasten, nuorten ja perheiden mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestäminen
• Työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestäminen

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
• Ehkäisevän ja terveyttä ja hyvinvointia edistävän työn järjestäminen alueellisena monialaisena yhteistyönä
• Perustason palveluiden saatavuus ja laatu

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
• Ikääntyneiden palvelujärjestelmän muutostarpeet ja muutoksen keinot
• Perustason palveluiden saatavuuden ja laadun varmistaminen

Pohjois-Savon hyvinvointialue 
• Lastensuojelun toimivat prosessit ja monialainen yhteistyö
• Mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuus, mukaan lukien mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevän 

päihdetyön monialainen toteutus 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue
• Akuuttipalvelujen kokonaisuuden kehittäminen (sisältäen Akuutti24 päivystysyksikön, sosiaalipäivystyk-

sen, ensihoidon sekä kotisairaalan)
• Aikuissosiaalityö työikäisten arjen haasteiden tukena (kohderyhmänä erityisesti nuoret aikuiset)

Satakunnan hyvinvointialue
• Mielenterveys ja päihdeasiakkaiden palvelujen saatavuus ja laatu, ml mielenterveyden edistäminen ja eh-

käisevä päihdetyö
•  Perustason palvelujen saatavuus ja laatu

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
• Toimenpiteet sosiaali- ja terveydenhuollossa segregaation, polarisaation ja väestömuutosten (muutto 

alueelle, ikääntyneiden sekä lasten ja nuorten määrän muutokset) haasteisiin vastaamiseen
• Sote-integraation toteutumisen varmistaminen, erityisesti nuorten mielenterveys- japäihdepalvelujen riit-

tävyys ja palvelujen yhteensovittaminen

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
• Korjaavien palvelujen painotuksen vähentäminen ja ennaltaehkäisevien ja peruspalvelujen vahvistaminen
• Sote-integraation toteutumisen varmistaminen
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