
Päijät-Hämeen

hyvinvointiyhtymä

Muutosohjelman vuosiraportti

2020

Kehittämishanketoimisto



”Päijät-Hämeessä tehdään jo 98-

prosenttisesti sitä, mitä tuleva sote-

uudistus tavoittelee.”



Talouden haasteet ICT-haasteet Johtamisen haasteet

KÄYTÄNTEIDEN YHTENÄISTÄMINEN 

JA TOIMINNAN MUUTOKSET

YHTYMÄN 

VALMISTELU JA 

PERUSTAMINEN

Kohti elinvoimaista hyvinvointiyhtymää

2020

MUUTOSOHJELMAN

VALMISTELU 

ALKAA

TOIMEENPANO

Sote

kaatuu

Soten maakunnallinen 

valmistelu

12.9.2016

Päätös yhtymän 

perustamisesta 

maakuntarakenteen 

pohjalta

Asukkaiden palvelu-

tarpeeseen vastaava, 

kustannustehokas, 

vaikuttava

kuntien maksukyvyn 

mukainen

palvelutuotanto.

Strategia 2022

• Talouden tasapainottaminen

• Rakenteellisia muutoksia

• RV 7: suunnittelu ja rakentamispäätös

• Talouspalvelujen keskittäminen

• ICT-toimintojen yhtenäistäminen

YHTYMÄ 

ALOITTAA 

TOIMINTANSA 

1.1.2017

Häiriö potilas-

tietojärjestelmässä

Kyberhyökkäys Toiminnan 

sopeuttaminen

2017 - 20192016 2020



Päijät-Hämeessä 

muutoksen tarve suuri

• Omistajakuntien heikko taloudellinen kantokyky.

• Väestö ikääntyy voimakkaasti ja sairastavuus 

on korkea.

• Matala koulutustaso ja paljon koulutuksen 

ulkopuolelle jääviä nuoria.

• Maantieteelliset alueet eivät ole yhteneväisiä.

• Paljon työttömyyttä, toimeentulon ongelmia, 

ylisukupolvista syrjäytyneisyyttä, 

yksinhuoltajuutta.



Mihin tähtäämme muutosohjelmalla?

Elinvoimaisessa Päijät-Hämeessä on vahva maakunnallinen

identiteetti, joka osaltaan turvaa hyvinvointia

1. Kustannusten kasvuvauhti on taittunut ja kuntien kantokyvyn mukainen

2. Kuntien ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän luottamuksellinen yhteistyö

3. Integraatio toiminnassa ja vahvistunut

4. Kuntayhtymällä vahva positiivinen imago

5. Vähentynyt sosiaalinen ja terveydellinen pahoinvointi



Muutosohjelman 
tavoitteet

2

• Yhdyspintojen vastuut ja

toiminta määritetty ja sovittu

yhdessä osana Päijät-Hämeen

sote-kokonaisuutta

• Talouden ja toiminnan

raportointi kunnille on selkeää

ja luotettavaa

• Toimitiloja, tukipalveluja ja

tukipalveluyhtiöitä koskevat

periaatteet sovittu kuntien

kanssa

• Poliittisen, operatiivisen ja

virkamiesjohdon roolitus on 

selkeä ja sovittu

• Kestävä ja ympäristökuormaa

vähentävä palvelutuotanto

Toimiva
kunnat−hyvinvointi-
yhtymä-yhteistyö

4

• Systematisoitu

tuotannonohjaus ja

toimintalähtöisesti optimoitu

henkilöstöresurssien käyttö

• Kilpailukykyiset tukipalvelut

ja muut epäsuorat

hankinnat

• Strategisesti suunnatut ja

kustannustehokkaat

asiakaspalvelujen

hankinnat

Kustannustehokas
palvelutuotanto

3

• Palvelurakennetta

kevennetty ja kevyitä & 

ennaltaehkäiseviä palveluja

vahvistettu

• Asiakkaiden omaehtoisiin

ratkaisuihin, kevyisiin ja

ennaltaehkäiseviin

palveluihin ohjautumista

vahvistetty

• Monipalveluasiakkaiden

palvelukokonaisuudet ovat

systeemisiä ja optimoituja

• Laaja-alainen, digitaalisia

kanavia hydödyntävä sote-

keskusmalli toiminnassa

Tasapainoinen ja
kustannustehokas
palvelurakenne

1

• Systemaattinen toiminnan, 

kehittämisen ja talouden

johtamisjärjestelmä

• Vahva ja osaksi

johtamisjärjestelmää sidottu

tietojohtaminen

• Erinomainen

henkilöstökokemus

• Systemaattisesti johdetut ja

toiminnan tarpeisiin vastaavat

tilat

• Yhtymän järjestämistoiminto

on vahva ja selkeä

Toimeenpanokykyä ja
erinomaista henkilöstö-
kokemusta tukeva
johtaminen



Valtionavustushankkeet osana muutosohjelmaa

Ei omarahoitusosuutta. 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -

ohjelma 

2020-2022

• Vapaaehtoinen valmistelu 

• Hankekoordinaatio 

• Yhdyspinnat

Vapaaehtoinen alueellinen

valmistelu ja hankekoordinaatio

1

Johtamisen ja ohjauksen 

kehittäminen

2

Toimintatapojen ja -prosessien 

uudistaminen ja yhtenäistäminen 

digitaalisten välineiden avulla

3

Yhteistyötasoinen tai muu 

maakuntien yhteinen kehittäminen

4

Omarahoitusosuus 20 % 

(katetaan yhtymän työpanoksen siirrolla; muutosohjelman toteutukseen liittyvän 

työpanoksen osa)

• Johtamisen kehittäminen

• Järjestäjän työkalut ja käytännöt

• Tiedolla johtaminen

• Yhteistoimintamallit ja yhdyspinnat

• Digitaaliset palvelut

• Toimintamallit ja työkalut

• APTJ-arkistointi

• PATA-hanke (Vaasan hallinnoima 

hanke) – PHHYKY irtisanoutunut 

hankkeesta 16.12.2020

• Tuotannon ohjauksen kehittäminen 

(Kanta-Hämeen hallinnoima hanke)

Saatu  

avustus 

2,95M€

Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen 

valmistelu 

2020-2021

Sote-keskusmallin konseptointi ja 

toteutusmalli kuntayhtymän 

palveluverkkosuunnitelmaa seuraten 

Sote-keskuksen avo- ja digipalveluiden 

käytännön toimintamallit 

Lasten, nuorten ja perheiden sekä 

sosiaalihuollon kentälle jalkautuvat palvelut 

osana maakunnallista sote-keskusta

Asiakassegmentointi sekä etulinjan ja 

asiakasohjauksen rakentaminen osaksi 

sote-keskusta

1

2

3

4

Saatu avustus 

6,2M€ 

(josta 1M€ 

yhteis-

hankkeista)



Miten muutosohjelman kärjet kytkeytyvät 

valtionavustushankkeisiin?

Tulevaisuuden sote-

keskus -ohjelma 

Vapaaehtoinen alueellinen

valmistelu ja hankekoordinaatio

1

Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen

2

Toimintatapojen ja -prosessien 

uudistaminen ja yhtenäistäminen 

digitaalisten välineiden avulla

3

Yhteistyötasoinen tai muu maakuntien 

yhteinen kehittäminen

4

Sote-rakenneuudistus

Sote-keskusmallin konseptointi ja

toteutusmalli kuntayhtymän palvelu-

verkkosuunnitelmaa seuraten 

Sote-keskuksen avo- ja

digipalveluiden käytännön

toimintamallit 

Lasten, nuorten ja perheiden sekä 

sosiaalihuollon jalkautuvat palvelut

osana maakunnallista sote-keskusta

Asiakassegmentointi sekä etulinjan

ja asiakasohjauksen rakentaminen 

osaksi sote-keskusta

1

2

3

4

1.5  Yhtymän järjestämistoiminto on vahva ja 

selkeä

1.1  Systemaattinen toiminnan, kehittämisen ja 

talouden johtamisjärjestelmä

1.2 Vahva ja osaksi johtamisjärjestelmää sidottu 

tietojohtaminen

1.3 Erinomainen henkilöstökokemus

1.4 Systemaattisesti johdetut ja toiminnan 

tarpeisiin vastaavat tilat

Toimeenpanokykyä ja 

erinomaista henkilöstö-

kokemusta tukeva johtaminen

1



Miten muutosohjelman kärjet kytkeytyvät 

valtionavustushankkeisiin?

Tulevaisuuden sote-

keskus -ohjelma 

Vapaaehtoinen alueellinen

valmistelu ja hankekoordinaatio

1

Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen

2

Toimintatapojen ja -prosessien 

uudistaminen ja yhtenäistäminen 

digitaalisten välineiden avulla

3

Yhteistyötasoinen tai muu maakuntien 

yhteinen kehittäminen

4

Sote-rakenneuudistus

Sote-keskusmallin konseptointi ja

toteutusmalli kuntayhtymän palvelu-

verkkosuunnitelmaa seuraten 

Sote-keskuksen avo- ja

digipalveluiden käytännön

toimintamallit 

Lasten, nuorten ja perheiden sekä 

sosiaalihuollon jalkautuvat palvelut

osana maakunnallista sote-keskusta

Asiakassegmentointi sekä etulinjan

ja asiakasohjauksen rakentaminen 

osaksi sote-keskusta

1

2

3

4

2.5  Kestävä ja ympäristökuormaa vähentävä 

palvelutuotanto

2.1 Yhdyspintojen vastuut ja toiminta määritetty ja 

sovittu yhdessä osana Päijät-Hämeen sote-

kokonaisuutta

2.2 Talouden ja toiminnan raportointi kunnille on 

selkeää ja luotettavaa

2.3 Toimitiloja, tukipalveluja ja tukipalveluyhtiöitä 

koskevat periaatteet sovittu kuntien kanssa 

2.4 Poliittisen, operatiivisen ja virkamiesjohdon 

roolitus on selkeä  ja sovittu

Toimiva kunnat

- hyvinvointiyhtymä 

yhteistyö

2



Miten muutosohjelman kärjet kytkeytyvät 

valtionavustushankkeisiin?

Tulevaisuuden sote-

keskus -ohjelma 

Vapaaehtoinen alueellinen

valmistelu ja hankekoordinaatio

1

Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen

2

Toimintatapojen ja -prosessien 

uudistaminen ja yhtenäistäminen 

digitaalisten välineiden avulla

3

Yhteistyötasoinen tai muu maakuntien 

yhteinen kehittäminen

4

Sote-rakenneuudistus

Sote-keskusmallin konseptointi ja

toteutusmalli kuntayhtymän palvelu-

verkkosuunnitelmaa seuraten 

Sote-keskuksen avo- ja

digipalveluiden käytännön

toimintamallit 

Lasten, nuorten ja perheiden sekä 

sosiaalihuollon jalkautuvat palvelut

osana maakunnallista sote-keskusta

Asiakassegmentointi sekä etulinjan

ja asiakasohjauksen rakentaminen 

osaksi sote-keskusta

1

2

3

4

3.1 Palvelurakennetta kevennetty ja kevyitä & 

ennaltaehkäiseviä palveluja vahvistettu

3.2 Asiakkaiden oma-ehtoisiin ratkaisuihin, 

kevyisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin 

ohjautumista vahvistettu

3.3 Monipalveluasiakkaiden palvelu-

kokonaisuudet ovat systeemisiä ja optimoituja

3.4 Laaja-alainen digitaalisia kanavia hyödyntävä 

sote-keskusmalli toiminnassa

Tasapainoinen ja

kustannustehokas 

palvelurakenne

3



Miten muutosohjelman kärjet kytkeytyvät 

valtionavustushankkeisiin?

Tulevaisuuden sote-

keskus -ohjelma 

Vapaaehtoinen alueellinen

valmistelu ja hankekoordinaatio

1

Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen

2

Toimintatapojen ja -prosessien 

uudistaminen ja yhtenäistäminen 

digitaalisten välineiden avulla

3

Yhteistyötasoinen tai muu maakuntien 

yhteinen kehittäminen

4

Sote-rakenneuudistus

Sote-keskusmallin konseptointi ja

toteutusmalli kuntayhtymän palvelu-

verkkosuunnitelmaa seuraten 

Sote-keskuksen avo- ja

digipalveluiden käytännön

toimintamallit 

Lasten, nuorten ja perheiden sekä 

sosiaalihuollon jalkautuvat palvelut

osana maakunnallista sote-keskusta

Asiakassegmentointi sekä etulinjan

ja asiakasohjauksen rakentaminen 

osaksi sote-keskusta

1

2

3

4

4.1  Systematisoitu tuotannonohjaus ja 

toimintalähtöisesti optimoitu henkilöstöresurssien 

käyttö

4.2 Kilpailukykyiset tukipalvelut ja muut epäsuorat 

hankinnat

4.3 Strategisesti suunnatut ja kustannustehokkaat 

asiakaspalvelujen hankinnat

Kustannustehokas 

palvelutuotanto

4



Valtionavustushankkeiden yhteinen 

ohjausryhmä

Sote-keskushankkeen toteutus muutosohjelman 

tulosalueen 3.4 kautta

Rakenneuudistushankkeen toteutus muutosohjelman 

useimpien kehityskärkien kautta

Sote-keskushanke,

Hankkeen vastuuhenkilö Ismo Rautiainen, 

projektipäällikkö Pertti Sopanen, 

projektisuunnittelija Katri Nousiainen

Rakenneuudistushanke

Hankkeen vastuuhenkilö Veli Penttilä,

projektipäällikkö Sabah Samaletdin,

Projektisuunnittelija Ville Majala

Kehittämishanketoimisto

Hanketoimiston päällikkö Suvi Paananen, 

Hankekoordinaattori Anu Lindfors

Ohjausryhmä kokoontuu kerran 

kvartaalissa; ensimmäiset kokoontumiset  

29.9.2020, 8.12.2021

Yhtymän johtoryhmä täydennettynä osatoteuttajien ja keskeisten 

sidosryhmien edustajilla; kutsuttuna hankkeiden valvojat ja 

tulevaisuuden sote-keskus -aluekoordinaattori

Kehityskärjillä nimetyt omistajat ja 

kehityskärkien alle sijoittuvilla tulosalueilla 

nimetyt vastuuhenkilöt

Muutosohjelmaa ohjaa yhtymän hallitus ja johtoryhmä,

valtionavustushankkeita yhteinen ohjausryhmä



Yleistä muutosohjelman etenemisestä 2020 

• Muutosohjelman mukaista kehittämistä hidastivat vain vähän lomautukset ja 

koronavirusepidemia. Osa viime keväälle sovituista tehtäväkokonaisuuksista siirrettiin 

syksyyn.

• Sote-keskusmallin, valtionavustushankkeiden (Tulevaisuuden sote-keskus ja 

rakenneuudistus) ja yhteisyrityksen valmistelut etenivät suunnitellusti. Myös muilla 

tulosalueilla saatiin edistettyä sovittuja tehtäviä.

• Muutosohjelma eteni taloustavoitteiden osalta vähintään suunnitelmien 

mukaisesti.



Toimeenpanokykyä ja erinomaista henkilöstö-

kokemusta tukeva johtaminen

Tulos 1.1 Johtamisjärjestelmä

Tulos 1.2 Tiedolla johtaminen

Tulos 1.3 Henkilöstökokemus

Tulos 1.4 Tilajohtaminen
Tulos 1.5 Järjestämistoiminto

Toimiva kunnat−hyvinvointiyhtymä-yhteistyö

Tulos 2.1 Yhdyspinnat

Tulos 2.2 Talouden ja toiminnan raportointi

Tulos 2.3 Toimitilat ja tukipalveluyhtiöt

Tulos 2.4 Roolitus

Tulos 2.5 Kestävä palvelutuotanto

Tasapainoinen ja kustannustehokas 

palvelurakenne

Tulos 3.1 Palvelurakenteen keventäminen

Tulos 3.2 Itsepalvelut

Tulos 3.3 Monipalveluasiakkaat

Tulos 3.4 Sotekeskusmalli

Kustannustehokas palvelutuotanto

Tulos 4.1 Tuotannonohjaus ja henkilöstösuunnittelu

Tulos 4.2 Tukipalveluhankinnat

Tulos 4.3 Asiakaspalveluhankinnat

Muutosohjelman tilannekatsaus

Etenee suunnitellusti aikataulussaan.

Kohtalaisia haasteita, hidasteita tai riskejä. Osa tavoitteista vaarassa jäädä saavuttamatta.

Merkittäviä haasteita saavuttaa jaksolle asetetut tavoitteet.

1

42

3



• Ensimmäiseen diaan on tarkoitus nostaa keskeisimpiä saavutuksia, tavoitteiden 

saavuttamisen esteitä, analyysia tilanteesta. Lyhyesti. Valitse vihreä, keltainen tai 

punainen pallura kuvaamaan edistymistä tavoitteisiin nähden.

• Etenee suunnitellusti aikataulussaan.

• Jonkin verran haasteita, hidasteita tai riskejä - osa tavoitteista vaarassa jäädä saavuttamatta.

• Merkittäviä vaikeuksia saavuttaa jaksolle asetetut tavoitteet.

• Jälkimmäiseen diaan vuonna 2020 ajankohtaiset mittarit.

Täytä tulosaluekohtaiset arviodiat



1 Toimeenpanokykyä ja 

erinomaista henkilöstö-

kokemusta tukeva johtaminen

Muutoksen mahdollistaa ihmisläheinen johtaminen, joka 

perustuu tehokkaaseen johtamisjärjestelmään, tiedolla 

johtamiseen ja erinomaiseen esimiestyöhön 

tarkoituksenmukaisissa tiloissa.



1.1 Johtamisjärjestelmä



Mittari Tavoitetaso Toteuma

Nykytilan ja uuden johtamisjärjestelmän 

periaatteiden kuvaus

Kuvattu 31.12.2020 mennessä Ei toteutunut

Kehittämishanketoimisto Perustettu ja toiminnassa 

1.1.2020

Toteutunut

1.1 Johtamisjärjestelmä - mittarit



1.2 Tiedolla johtaminen



Mittari Tavoitetaso Toteuma

1.2 Tiedolla johtaminen - mittarit



1.3 Henkilöstökokemus



Mittari Tavoitetaso Toteuma

1.3 Henkilöstökokemus - mittarit



1.4 Tilajohtaminen



Mittari Tavoitetaso Toteuma

1.4 Tilajohtaminen - mittarit



1.5 Järjestämistoiminto 



Mittari Tavoitetaso Toteuma

1.5 Järjestämistoiminto - mittarit



2 Toimiva 

kunnat−hyvinvointiyhtymä-

yhteistyö

Avoimuus, luottamus ja yhteiset toimintaperiaatteet ovat 

edellytys kuntien ja hyvinvointiyhtymän tuloksekkaalle 

yhteistyölle - ja sitä kautta Päijät-Hämeen hyvinvoinnille.



2.1 Yhdyspinnat 



Mittari Tavoitetaso Toteuma

2.1 Yhdyspinnat - mittarit



2.2 Talouden ja toiminnan raportointi



Mittari Tavoitetaso Toteuma

2.2 Talouden ja toiminnan raportointi - mittarit



2.3 Toimitilat ja tukipalveluyhtiöt



Mittari Tavoitetaso Toteuma

2.3 Toimitilat ja tukipalveluyhtiöt - mittarit



2.4 Roolitus



Mittari Tavoitetaso Toteuma

2.4 Roolitus - mittarit



2.5 Kestävä palvelutuotanto 



Mittari Tavoitetaso Toteuma

2.5 Kestävä palvelutuotanto - mittarit



3 Tasapainoinen ja 

kustannustehokas 

palvelurakenne

Uudistamme palvelujen malleja ja alueellista palveluverkkoa. 

Panostamme tehokkaisiin, sujuviin ja digitaalisiin palveluihin, 

jotta ihminen saa tarvittavan hoidon, hoivan, tuen ja tiedon.



3.1 Palvelurakenteen keventäminen



Mittari Tavoitetaso Toteuma

3.1 Palvelurakenteen keventäminen - mittarit



3.2 Itsepalvelut



Mittari Tavoitetaso Toteuma

3.2 Itsepalvelut - mittarit



3.3 Monipalveluasiakkaat



Mittari Tavoitetaso Toteuma

3.3 Monipalveluasiakkaat - mittarit



3.4 Sotekeskusmalli



Mittari Tavoitetaso Toteuma

3.4 Sotekeskusmalli - mittarit



4 Kustannustehokas 

palvelutuotanto

Tehostamme tapaamme tuottaa ja hankkia palveluita. 

Kehitämme laadukkaita palveluita itse ja yhteistyössä 

kumppaneiden kanssa, aina asiakkaan ja potilaan 

parhaaksi.



4.1 Tuotannonohjaus ja henkilöstösuunnittelu



Mittari Tavoitetaso Toteuma

4.1 Tuotannonohjaus ja henkilöstösuunnittelu

- mittarit



4.2 Tukipalveluhankinnat 



Mittari Tavoitetaso Toteuma

4.2 Tukipalveluhankinnat - mittarit



4.3 Asiakaspalveluhankinnat



Mittari Tavoitetaso Toteuma

4.3 Asiakaspalveluhankinnat - mittarit



Kustannusvaikutusten arviointi
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Nykyura +3,9 %

784

Muutosohjelman

havainnollistava

ura +3,0 %

697

775

+3,9%

• Vuosien 2017-2019 perusteella yhtymän 

toimintakulut ovat kasvaneet keskimäärin 3,9 % 

vuodessa.

• Vuoden 2020 tilinpäätösennusteessa (MTA 2) 

kasvu on selvästi pienempi. Kevään toteuman 

ja yt:n talousvaikutusten perusteella ennusteen 

toteutuminen on realistista.

• Vuoden 2021 talousarvio on toimintakulujen 

osalta merkittävän tiukka sekä 

kasvuvauhdiltaan (suhteessa 2020 TPE) että 

kustannustasoltaan (suhteessa historialliseen 

kehitykseen 2021). Muutosohjelmalla aikaan 

saatavat kustannushyödyt eivät välttämättä

yksin riitä 2021 TA toteuttamiseen. Yt:n jatkuvat 

vaikutukset auttavat tavoitteen 

saavuttamisessa, mutta lisätoimenpiteiden 

tarve on mahdollista.

Kokonaiskuva: 2020–2021 talousarviot ja muutosohjelma

*käyvin hinnoin. Huom. Erityisesti yleinen työvoimakustannusten kehitys vaikuttaa merkittävästi koko yhtymän kustannuskehitykseen
Lähde: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, NHG analyysi. Huom. TPE 2020 ja TA 2021 sisältävät myös kulut, projekteista ja valtionavustustoiminnasta. 55

Yhtymän toimintakulujen kehitys (päivitetty), 

M€*

Talousarvio 2021, MTA 2-> +2,1%

MTA2: 768, TP 2019 ->+2,1%

Tätä kuvaa päivitetään parhaillaan 

yhtymän yleisesittelyn yhteydessä



• Arvioi toimenpiteiden tuottamia kustannusvaikutuksia vuodelta 2020.

• Arvioi niiden toteutumista suhteessa vuodelle 2020 asetettuihin tavoitteisiin.

• Avaa asia sanallisen selityksen avulla.

• Katsokaa tätä osiota yhdessä toimialojen controllereiden kanssa.

Ohje kustannusvaikutusten raportointiin

Hyödyt
Nettovaikutus 

2020
Hankekustannukset / 

investoinnit

Pysyvät 

menolisäykset

Toimenpiteistä 

saatavat 

taloudelliset 

hyödyt

Ohjelman aikaiset, sisäiset ja 

ulkoiset työpanokset ja 

hankkeessa tehtävät 

investoinnit

Toimien vaatimat 

menolisäykset, kuten 

vahvistukset 

resursointiin



Kärjet ja toimenpidekokonaisuudet Nettovaikutus (m€)

Kuvaus Hyötymekanismi 2020 2021 2022 2023 2024 5v. kum.
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1.1. Systemaattinen toiminnan, kehittämisen 

ja talouden johtamisjärjestelmä

1.2. Vahva ja osaksi johtamisjärjestelmää 

sidottu tietojohtaminen

1.3. Erinomainen henkilöstökokemus Sairauspoissaolojen väheneminen

1.4. Systemaattisesti johdetut ja toiminnan 

tarpeisiin vastaavat tilat
Tilakustannusten väheneminen
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2.1. Yhdyspintojen vastuut ja toiminta 

määritetty ja sovittu yhdessä

2.2. Talousarvioprosessi ja raportointi on 

selkeä ja luotettava

2.3. Tilaperiaatteet sovittu kuntien kanssa 

osana toimitilastrategiaa

2.4. Poliittisen ja operatiivisen johdon 

roolitus on selkeä ja sovittu
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3.1. Palvelurakennetta kevennetty ja kevyitä 

& ennaltaehkäiseviä palveluja vahvistettu

Lastensuojelun sijaishuollon tarpeen väheneminen (edellyttäen perustason vahvistamista), ikääntyneiden tehpa-peiton 

pienentäminen (edellyttäen välimallin asumisen lisäämistä), alle 18v. psykiatrisen laitoshoidon väheneminen (edellyttäen 

avopalveluiden vahvistamista), ESH-sairaansijojen väheneminen (edellyttäen panostuksia mm. kotiutukseen, kuntoutukseen 

& kotiin vietäviin palveluihin)

3.2. Asiakkaiden omaehtoisiin ratkaisuihin, 

kevyisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin 

ohjautumista vahvistettu

Perustason kontaktien vähentäminen itsenäisellä ohjautumisella, säännöllisten palvelujen alkamisen viivästyttäminen ja 

palvelutarpeen arvioinnin kontaktien vähentäminen neuvonnalla ja ohjauksella, raskaiden säännöllisten palveluiden käytön 

järkeistäminen asiakasohjauksella

3.3. Monipalveluasiakkaiden 

palvelukokonaisuudet ovat systeemisiä ja 

optimoituja

Monipalveluasiakkaiden palveluiden käytön vähentäminen (mm. päivystyskäyttö, ESH-käyttö, pth- & sos. avopalveluiden 

käyttö) (edellyttäen lisäresursointia case manager - / asiakaspäällikkötoimintaan)

3.4. Laaja-alainen vahvasti digitaalisia 

kanavia hyödyntävä sotekeskusmalli 

toiminnassa

Yhteisyrityksen kustannuskehitys alle aiemman kustannuskehityksen ennustetun uran, päivystyskäytön väheneminen, ESH-

käytön väheneminen
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4.1. Tuotannon ohjauksen systematisointi ja 

toimintalähtöisesti optimoitu 

henkilöstöresurssien käyttö

Pienempi resurssitarve tehostuneella resurssien käytöllä

4.2. Kilpailukykyiset tukipalvelut ja muut 

epäsuorat hankinnat
Nykyisten tukipalveluiden ja muiden hankintojen tehostaminen

4.3. Strategisesti suunnatut ja 

kustannustehokkaat asiakaspalvelujen 

hankinnat

Nykyisten palvelutuotannon hankintojen tehostaminen, osan nykyisestä omasta palvelutuotannosta hankkiminen 

ostopalveluna

Yhteensä

Ei kohdennettuja kustannushyötyjä

1,40,8 2,0 2,5 2,5

0,3 0,5 0,8 1,01,0

-0,8

12,9
0,7 3,5 8,2

-1,4 -0,6

0,3 1,5 2,8

3,62,0

-1,1 -0,7

0,5

0,1

-0,4

4,21,8 6,9

4,20,4 1,4 6,02,6

0,4 0,8 2,0 2,5 2,5

-0,1

2,80,3 1,4 2,1

9,2M€

3,5M€

24,4M€

2,6M€

4,2M€

12,5M€

14,6M€

8,2M€

6,3M€

80,4M€

Ei kohdennettuja kustannushyötyjä
-0,1-0,1 -0,1 -0,1 -0,1

-0,5M€

-0,8-0,5 -0,8 -0,7 -0,5
-3,3M€

-0,1-0,1 -0,1 -0,1 -0,1
-0,3M€

-0,1-0,1-0,1 -0,1 -0,1
-0,6M€

-0,1-0,1 -0,1-0,1 -0,1
-0,3M€

0,00,00,0 0,0 0,0
-0,2M€

-2,8 2,7 13,6 26,9 40,0



Kärjet ja toimenpidekokonaisuudet Nettovaikutus (€)

Kuvaus Tavoite 2020 Toteuma 2020 Selitys
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1.1. Systemaattinen toiminnan, kehittämisen 

ja talouden johtamisjärjestelmä
-107 000 €

1.2. Vahva ja osaksi johtamisjärjestelmää 

sidottu tietojohtaminen -457 000 €

1.3. Erinomainen henkilöstökokemus 776 000 €

1.4. Systemaattisesti johdetut ja toiminnan 

tarpeisiin vastaavat tilat 266 000 €
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2.1. Yhdyspintojen vastuut ja toiminta 

määritetty ja sovittu yhdessä -57 000 €

2.2. Talousarvioprosessi ja raportointi on 

selkeä ja luotettava -123 000 €

2.3. Tilaperiaatteet sovittu kuntien kanssa 

osana toimitilastrategiaa -57 000 €

2.4. Poliittisen ja operatiivisen johdon 

roolitus on selkeä ja sovittu -32 000 €
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3.1. Palvelurakennetta kevennetty ja kevyitä 

& ennaltaehkäiseviä palveluja vahvistettu -771 000 €

3.2. Asiakkaiden omaehtoisiin ratkaisuihin, 

kevyisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin 

ohjautumista vahvistettu
-1 383 000 €

3.3. Monipalveluasiakkaiden 

palvelukokonaisuudet ovat systeemisiä ja 

optimoituja
-1 094 000 €

3.4. Laaja-alainen vahvasti digitaalisia 

kanavia hyödyntävä sotekeskusmalli 

toiminnassa
-411 000 €
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4.1. Tuotannon ohjauksen systematisointi ja 

toimintalähtöisesti optimoitu 

henkilöstöresurssien käyttö
352 000 €

4.2. Kilpailukykyiset tukipalvelut ja muut 

epäsuorat hankinnat 403 000 €

4.3. Strategisesti suunnatut ja 

kustannustehokkaat asiakaspalvelujen 

hankinnat
-143 000 €

Yhteensä -2 836 000 €



• Yt-prosessissa kerättiin henkilöstöltä esityksiä säästö- ja kehittämistoimista (henkilöstökysely 

elo-syyskuussa 2019). Esityksiä saatiin yhteensä lähes 2500.

• Henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen edustajia on mukana muutosohjelman toteutuksessa.

• Marras-joulukuun 2020 vaihteessa kartoitettiin, miten henkilöstön esittämiin aloitteisiin ja ideoihin 

toimialoilla on vastattu.

• Esimerkiksi kehittämishankkeet on käyty läpi ja karsittu niitä, rekrytointiprosessia on tehostettu…

• Muita keskeisiä toteutuneita ja toteutettavia on koottu liitteenä olevaan koosteeseen. Lisäksi 

toimialoilla on toteutettu lukuisia pienempiä kehittämistoimia.

Miten yt-prosessissa kerättyjä henkilöstön säästö- ja 

kehittämisesityksiä on edistetty?

https://phsotey.sharepoint.com/:b:/s/intranet/ajankohtaista/hankkeet/EVIcoN0ccs1Og36p5ePq5P0BhPZ8Lq5UAF0LnqH2olbXZw?e=jlcmSH


Kiitos!


