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Kiitokset

Arvioijat kiittävät kaikkia haastateltuja avoimuudesta 
 ja innokkuudesta osallistua keskusteluihin ja jakaa 
mielipiteitään ja erittäin positiivisesta suhtautumi-
sesta kahteen senioriarvioijaan.

Erityisesti haluamme kiittää Anu Lindforsia ja  
Suvi Paanasta, joiden tehokas toiminta mahdollisti  
haastattelujen järjestymisen ja seurantamateriaalin 
saamisen tässä nopeassa aikataulussa. Lisäksi  
saimme hyvän perehdytyksen voidaksemme  
käyttää muutosohjelman Thinking portfolio –  
projektisalkkusovellusta arviointimme tukena.

1. YHTEENVETO

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimeksi-
annosta toteutettiin vuosille 2020-2024 ajoittuvan 
muutosohjelman ulkoinen arviointi. Tavoitteena oli 
arvioida muutosohjelman toteutustapaa, toimeen-
panoa, tuloksia sekä arvioida muutosohjelman suh-
detta käynnistyneen hyvinvointialueen valmisteluun. 

Arviointi toteutettiin syys-lokakuussa 2021 haas-
tattelemalla suuri joukko hyvinvointikuntayhtymän 
poliittisia päättäjiä, viranhaltijoita, alueen kuntajoh-
tajia, muutosohjelman toimeenpanon vastuuhen-
kilöitä sekä henkilöstön edustajia. Lisäksi arvioinnis-
sa hyödynnettiin muutosohjelman runsasta seuran-
ta-aineistoa sekä valtakunnallisia vertailuaineistoja. 

Arvioinnin keskeiset havainnot 
voidaan tiivistää seuraavasti: 

• Valtakunnallisesti merkittävää on, että edelli-
sen sote-uudistuksen kaaduttua kuntayhtymä 
ei keskeyttänyt alueellista valmistelutyötä vaan 
päätti jatkaa aktiivista kehittämistyötä käynnis-
tämällä määrätietoisen muutosohjelman alueen 
sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamiseksi. 

• Kaikki haastatellut pitivät onnistuneena ohjel-
man valmistelussa noudatettua avointa ja rehel-
listä ongelmien tarkastelua ja tunnistamista.  

• Ohjelman valmistelussa sovellettu systemaatti-
nen looginen viitekehys on luonut erinomaisen 
kehyksen ohjelman toimeenpanolle, määritellyt 
konkreettiset käytännönläheiset tavoitteet eri ta-
soille ja antanut kehittämistyölle ryhtiä.  

• Toimeenpanon onnistumisen kannalta olennais-
ta on ollut vastuuhenkilöiden nimeäminen ke-
hittämiskärjille ja osioille sekä tavoitteiden to-
teutumisen systemaattinen seuranta.  

• Kuntayhtymä on muutosohjelman tukemana 
edennyt asetettujen tavoitteiden suuntaan, oh-
jelman vielä lyhyestä toimeenpanoajasta huoli-
matta: kustannuskehitys on vähitellen kääntynyt 
kohti tavoiteltua kasvu-uraa, kuntien ja kuntayh-
tymän yhteistyö on parantunut, integraatio on 
kehittynyt, kuntayhtymän ulkoinen kuva on pa-
rantunut ja henkilöstöstrategian toimeenpano 
on käynnistymässä.  

• Hyvinvointialueiden valmistelun käynnistyessä, 
Päijät-Häme näyttäytyy kansallisessa valmiste-
lussa valtakunnallisesti tarkasteltuna vahvana. 
 

• Muutosohjelman valmistelusta ja toimeenpa-
nosta saatuja kokemuksia ja toteutustapaa kan-
nattaa hyödyntää Päijät-Hämeen hyvinvointi-
alueen valmistelussa.
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2. MUUTOSOHJELMA lyhyesti

Valtakunnallisen maakunta- ja sote-uudistuksen 
kaaduttua keväällä 2019 Päijät-Hämeen kuntayhty-
män johto päätyi toteamukseen, ettei ole aikaa jää-
dä odottamaan valtakunnallista ratkaisua vaan muu-
tosta on vietävä eteenpäin ja ennakoivasti. 

Analysoitaessa perusteellisesti haastavaa toimin-
taympäristöä ja kuntayhtymän sekä kuntien tilan-
netta päädyttiin laatimaan osallistavasti ongelmat 
kokonaisvaltaisesti, avoimesti ja rehellisesti tunnista-
va strategiaa täydentävä 5-vuoden muutosohjelma, 
jonka kuntayhtymän hallitus hyväksyi 7.11.2019.

Muutosohjelma rakennettiin syksyn 2019 aikana. 
Lähtötilanteen ongelmat tunnistettiin hyvin osallista-
vasti monin haastatteluin ja henkilöstö- sekä kunta-
päättäjäkyselyin. Erilaisia ja eritasoisia ongelmia lis-
tattiin pitkälti toista sataa (136). Ongelma-analyysis-
sä käytettiin loogisen viitekehyksen lähestymistapaa 
(LFA), jolloin ongelmapuussa identifioitiin toimin-
taympäristön haasteet, ongelmat ja niiden seurauk-

set. Ongelmapuun ja ongelma-analyysin pohjalta 
muodostui muutosohjelman tavoitekokonaisuus.

Yksityiskohtaisesti tausta, laatimisen prosessi ja me-
netelmät sekä sisältö on erinomaisesti esitetty muutos- 
ohjelmadokumentissa, joka löytyy mm. seuraavasta  
linkistä https://www.phhyky.fi/assets/files/2020/05/ 
PHHYKY_muutosohjelma_verkko_low.pdf

Kehityskärkeen 1 on 25.8.2020 lisätty tavoite 1.5: 
yhtymän järjestämistoiminto on vahva ja selkeä se-
kä kehityskärkeen 2 tavoite 2.5: kestävä ja ympäris-
tökuormaa vähentävä palvelutuotanto. Myös muu-
tosohjelman kustannushyötyarviota on tarkennettu. 
Tänä vuonna tavoitepuuhun on integroitu tavoite hy-
vinvointialueen valmistelu, jonka tulokseksi on mää-
ritetty vapaaehtoinen alueellinen valmistelu.

Muutosohjelmaa on toimeenpantu viiden kehi-
tyskärjen kautta ja jokaiselle kärjelle on määritetty 
omistaja. Kärjet jakaantuvat osioihin (tulosalue), joille 
on määritetty vastuukehittäjät. 

Muutosohjelman toimeenpanoa on seurattu sys-
temaattisesti.

3. ARVIOINNIN TOTEUTUS

Hyvinvointialuelainsäädännön tultua voimaan 
1.7.2021, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ha-
lusi ulkopuolisen arvioinnin muutosohjelman toteu-
tumisesta sekä sen yhteensovittamisesta Päijät-Hä-
meen hyvinvointialueen valmisteluun. 

Tarjouspyynnön sisältö tarkistettiin vielä kuntayh-
tymän toimitusjohtajan ja johtoryhmän edustajien 
kanssa ja arvioijien ymmärrys toimeksiannosta on 
seuraava:

1. Muutosohjelman toteutuksen arviointi sille 
asetettujen tavoitteiden näkökulmasta:  
Ohjelman tavoitteet vs. käytettävissä  
olevan seuranta-aineiston perusteella  
arvioidut tulokset.  

2. Kuntapäättäjien, virkamiesjohdon ja henki-
löstön edustajien näkemykset ja kokemukset 
muutosohjelmasta. 

3. Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarain-
ministeriön edustajien näkemykset muutos- 
ohjelman merkityksestä sosiaali- ja tervey-
denhuollon alueellisen kehittämisen näkö-
kulmasta. 

4. Muutosohjelman toteutustavan ja  
toimeenpanon arviointi. 

5. Keskeiset havainnot ja johtopäätökset  
sekä toimenpide-ehdotukset/suositukset 
muutosohjelman hallituksi loppuun- 
saattamiseksi ja nivoutumiseksi osaksi  
hyvinvointialueen strategian suunnittelua ja 
toimeenpanoa. 

Arviointi toteutettiin haastattelemalla suuri jouk-
ko muutosohjelman kannalta keskeisiä toimijoita, 
perehtymällä ohjelman laajaan valmistelu- ja seu-
ranta-aineistoon sekä Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen (THL) ylläpitämiin kansallisiin vertailutietoihin. 

Arvioinnin aikana toteutettiin 12 ryhmä- ja yksi-
löhaastattelua, kuulemista ja arviointikeskustelua. 
Kaikkiaan haastatteluissa kuultiin 58 henkilön näke-
myksiä, henkilöstöryhmien edustajia, kuntayhtymän 
poliittisia päättäjiä, alueen kuntajohtajia, kuntayhty-
män viranhaltijajohtoa, ja jokaisen kehittämiskärjen 
vastuuhenkilöitä sekä valtiovarainministeriön ja so-
siaali- ja terveysministeriön hyvinvointialueiden val-
mistelussa mukana olevia viranhaltijoita. Liitteessä 1 
on kuvattu haastatellut tahot. 

Arvioijat saivat myös käyttöönsä sekä Microsoft 
Teamsin että uudemman Thinking portfolio – pro-
jektisalkkusovelluksen sisältämät materiaalit ja lisäk-
si runsaasti muuta muutosohjelman toteuttamiseen 
liittyvää kirjallista ja numeroaineistoa.

Tässä raportissa ei esitetä kenenkään yksittäisen 
henkilön tai ryhmän mielipiteitä, näkemyksiä tai 
kommentteja sellaisenaan, vaan arvioijat ovat pyrki-
neet tekemään synteesin saamistaan näkemyksistä 
ja kokemuksista siinä muodossa minkä toivomme 
parhaiten hyödyttävän muutosohjelman pohjalta 
jatkettavaa kehittämistyötä ja Päijät-Hämeen hyvin-
vointialueen valmistelua. 

Arviointi keskittyy muutosohjelman tarkoituksen, 
”Asukkaiden palvelutarpeeseen vastaava, kustannus-
tehokas, vaikuttava palvelutuotanto, joka on kuntien 
maksukyvyn mukainen”, arviointiin sekä siihen vai-
kuttavien kehittämiskärkien tavoitteiden ja taas nii-
den toteutumisen mahdollistavien tulosten syntyyn.

Arvioinnissa olemme pyrkineet huomioimaan, et-
tä viiden vuoden mittaiseksi suunniteltua muutosoh-
jelmaa on toteutettu vasta runsaat puolitoista vuotta 
eli ei olla vielä puolessakaan välissä.

MUUTOSOHJELMAN TAVOITEPUU

Elinvoimaisessa Päijät-Hämeessä on vahva maakunnallinen identiteetti, joka turvaa hyvinvointiaTavoite

Kehitystyö

Keskeistä 
asiakas- 
kokemus  
ja 
palvelujen 
laatu

Kustannusten  
kasvuvauhti  
taittunut ja kuntien  
kantokyvyn  
mukainen

Asukkaiden palvelutarpeisiin vastaava, kustannustehokas, vaikuttava palvelutuotanto, joka on kuntien maksukyvyn mukainen.

Väestö ikääntyy  
voimakkaasti,  
korkea sairastavuus

Matala koulutustaso,  
moni nuori jää  
koulutuksen  
ulkopuolelle

Työttömyyttä, toimeen- 
tulon ongelmia,  
ylisukupolvista  
syrjäytyneisyyttä

Omistajakuntien  
heikko taloudellinen  
kantokyky

Maantieteelliset  
alueet eivät ole  
yhteneväisiä

1 Toimeenpanokykyä  
ja erinomaista  

henkilöstökokemusta 
tukeva johtaminen

2 Toimiva kunnat –  
hyvinvointi- 

yhtymä yhteistyö
3 Tasapainoinen ja 

kustannustehokas 
palvelurakenne

4 Kustannustehokas 
palvelutuotanto 5 Hyvinvointialueen 

valmistelu

1.1 Systemaattinen  
toiminnan, kehittämi-
sen ja talouden johta-
misjärjestelmä

1.2 Vahva ja osaksi 
johtamisjärjestelmää 
sidottu tietojohta-
minen

1.3 Erinomainen  
henkilöstökokemus

1.4 Systemaattisesti 
johdetut ja toiminnan 
tarpeisiin vastaavat 
tilat

1.5 Yhtymän  
järjestämistoiminto  
on vahva ja selkeä

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, tuki- 
palveluita ja tuki- 
palveluyhtiöitä  
koskevat periaatteet 
sovittu kuntien kanssa

2.4 Poliittisen,  
operatiivisen ja virka-
miesjohdon roolitus on 
selkeä ja sovittu

2.5 Kestävä ja  
ympäristökuormaa 
vähentävä palvelu- 
tuotanto

3.1 Palvelurakennetta 
kevennetty ja kevyitä 
& ennaltahekäiseviä 
palveluja vahvistettu

3.2 Asiakkaiden oma-
ehtoisiin ratkaisuihin, 
kevyisiin ja ennalta- 
ehkäiseviin palveluihin 
ohjautumista  
vahvistettu

3.3 Monipalveluasiak-
kaiden palvelukokonai-
suudet ovat systeemi-
siä ja optimoituja

3.4 Laaja-alainen 
digitaalisia kanavia 
hyödyntävä sote- 
keskusmalli toimin-
nassa

4.1 Systematisoitu 
tuotannonohjaus ja 
toimintalähtöisesti 
optimoitu henkilö- 
resurssien käyttö

4.2 Kilpailukykyiset 
tukipalvelut ja muut 
epäsuorat hankinnat

4.3 Strategisesti  
suunnatut ja  
kustannustehokkaat 
asiakaspalvelujen 
hankinnat

5.1 Yleishallinto ja 
johtaminen

5.2 Palvelutuotanto

5.3 Talous

5.4 ICT ja Digi

5.5 Viestintä

5.6 Hyvinvoinnin ja  
terveyden edistäminen

Kuntien ja  
Päijät-Hämeen  
hyvinvointiyhtymän  
luottamuksellinen  
yhteistyö

Integraatio 
toiminnassa ja 
vahvistunut

Kuntayhtymällä  
vahva positiivinen  
imago

Vähentynyt  
sosiaalinen ja  
terveydellinen  
hyvinvointi

Alueen  
haasteita

https://www.phhyky.fi/assets/files/2020/05/PHHYKY_muutosohjelma_verkko_low.pdf
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4. ARVIOINTI

4.1 Kehityskärki 1 – toimeenpanokykyä ja 
erinomaista henkilöstökokemusta tukeva 
johtaminen

Kehityskärjen tavoite ja odotetut tulokset

Muutosohjelman kehityskärjen yksi tavoitteena on 
toimeenpanokykyä ja erinomaista henkilöstöko-
kemusta tukeva johtaminen. Kärjen toimenpiteet 
kohdistuvat alkuperäisen ohjelman mukaan neljään 
kokonaisuuteen: systemaattiseen johtamisjärjestel-
mään, tietojohtamiseen, henkilöstökokemukseen ja 
tilajohtamiseen. Kesällä 2020 kärkeen on lisätty jär-
jestämistoimintoon kuuluva osio.

Kehityskärjelle asetetut tavoitteet on määritetty  
viitenä tavoiteltavana tuloksena:

1. Systemaattinen toiminnan, kehittämisen ja  
talouden johtamisjärjestelmä

2. Vahva ja osaksi johtamisjärjestelmää  
sidottu tietojohtaminen

3. Erinomainen henkilöstökokemus
4. Systemaattisesti johdetut ja toiminnan  

tarpeisiin vastaavat tilat
5. Vahva ja selkeä järjestämistoiminto 

Kehityskärjen tavoitteiden saavuttamista 
määrittäviksi indikaattoreiksi on valittu:

1. Muutosohjelman muutos toimeenpantu  
onnistuneesti muun toiminnan rinnalla (K/E)

2. Henkilöstötyytyväisyys (tavoite nostaa arvoon 8)
3. Selkeä johtamisjärjestelmä käytössä (K/E)

Arvioinnin keskeiset havainnot

Johtaminen ymmärretään tässä yhteydessä laajasti, 
sisältäen sekä management- että leadership-elemen-
tit, kunnat-kuntayhtymä-, poliittinen-viranhaltija-joh-
to- ja toimintojen eri tasoilla olevat johtosuhteet. Joh-
tamisen identifiointi yhdeksi kehittämiskärjeksi on 
ehdottoman relevantti, koska sillä on vaikutuksensa 
oikeastaan kaikkeen muutosohjelmassa ja sen merki-
tys korostuu myös tulevissa sote-muutoksissa.

Muutosohjelman on koettu syventäneen toimialo-
jen välistä yhteistyötä, se on koonnut asiat ja toimijat 
sekä vaatinut toteuttamaan priorisointeja. Se on sel-
keästi toiminut kuntayhtymän strategian jalkautuk-
sena. Muutosohjelman ja muiden kehittämishank-
keiden yhteydet on selkeästi tunnistettu ja integroitu 
järkeviksi kokonaisuuksiksi, esimerkiksi sote-raken-
neuudistushanke liittyy kärjen 1 osioihin 1,2,3 sekä 5 
ja tulevaisuuden sote-keskushankkeella on merkittä-
vimmät yhtymäkohdat kärjen 3 kanssa, mutta se lin-
kittyy myös kärjen 1 osioihin 2 ja 4.

Tulevaisuuden 
sote-keskus -ohjelma

1. Sote-keskusmallin  
konseptointi ja toteutusmalli  
kuntayhtymän palveluverkko- 

suunnitelmaa seuraten.

1. Vapaaehtoinen  
alueellinen valmistelu ja  

hankekoordinaatio

1.1 Systemaattinen toiminnan, 
kehittämisen ja talouden  

johtamisjärjestelmä

2. Sote-keskuksen avo- ja  
digipalveluiden käytännön  

toimintamallit

2. Johtamisen ja ohjauksen  
kehittäminen

1.2 Vahva ja osaksi  
johtamisjärjestelmää sidottu  

tietojohtaminen

3. Asiakassegmentointi sekä  
etulinjan ja asiakasohjauksen  

rakentaminen osaksi  
sote-keskusta.

3. Toimintatapojen ja  
-prosessien uudistaminen ja  

yhtenäistäminen digitaalisten 
välineiden avulla

1.3 Erinomainen 
henkilöstökokemus

4. Lasten, nuorten ja perheiden  
sekä sosiaalihuollon jalkautuvat 
palvelut osana maakunnallista 

sote-keskusta.

4. Yhteistyötasoinen tai  
muu maakuntien yhteinen  

kehittäminen

1.4 Systemaattisesti  
johdetut ja toiminnan  

tarpeisiin vastaavat tilat

1.5 Yhtymän  
järjestämistoiminto on  

vahva ja selkeä

1. Toimeenpanokykyä ja erin-
omaista henkilöstökokemusta 

tukeva johtaminen
Sote-rakenneuudistus

Muutosohjelmaa on onnistuneesti aloitettu to-
teuttamaan muun toiminnan rinnalla ilman erillistä 
hankeorganisaatiota, mutta kuitenkin selkeillä vas-
tuutuksilla, vaikkakin innostumisen alta tulee esiin 
myös kokemuksia näin kokonaisvaltaisen muutosoh-
jelman ajoittaisesta raskaudesta ja aikataulujen yh-
teensovittamisen vaikeudesta.

Systemaattisen johtamisjärjestelmän kokonaisrat-
kaisu siirtyy/on siirtynyt hyvinvointialueen valmiste-
lun osaksi. Jo syksyllä 2020, kun alkoi näyttää ilmei-
seltä, että kansallinen sote-uudistus on toteutumassa, 
niin todettiin, ettei kuntayhtymäpohjaista valmistelua 
kannata jatkaa. Muutosohjelman osana on kuitenkin 
tehty lähtökohta-analyysi ja tuotettu sisältöjä, jotka 
ovat hyödynnettävissä hyvinvointialuevalmistelussa. 
Sen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) yleis-
hallinto- ja johtaminen -työryhmässä toimii johtamis-
järjestelmä-tiimi, joka on valmistellut 14.10.2021 VATEn 
kokouksessa käsitellyn tiekartan hyvinvointialueen 
johtamisjärjestelmän valmisteluun ja käyttöönottoon.

Tätä osiota on toteutettu tarkoituksenmukaisesti, 
osittain pysäytetty ja reagoitu ulkoisten muutosten 
mukaisesti ja tehty ennakoivaa hyvinvointialueen val-
mistelua.

Tietojohtamisen kehittämistä on tehty osana 
muutosjohtamista noin 10 kuukauden ajan. Kun-
tayhtymässä on lähdetty aktiiviseen kehittämiseen 
takamatkalta, nyt ollaan keskikastissa ja on saatu 
teknisesti melko moderni kokonaisuus. Työstetty sel-
keä kehittämissuunnitelma, tietoallas on toimin-
nassa, 13.4.2021 on hyväksytty datastrategia. Vahvan 
etenemisen on mahdollistanut oma tietojohtamisen 
tiimi ja se näkyy selkeästi myös alla olevassa kuvios-
sa. Huomionarvoista on myös se, että kun on nähty 
miten ja mitä tietoa voi saada, niin on alkanut syn-
tyä myös imua tiedon hyödyntämisen operatiivisessa 
toiminnassa.

Alla oleva Thinking portfolion kuvio havainnol-
listaa tietojohtamisen osakokonaisuuden nopean 
etenemisen.
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Henkilöstökokemusta olemme pyrkineet arvioi-
maan sekä henkilöstöjohtamisen että henkilöstön 
edustajien kannalta ja myös runsaasti saamamme 
seurantamateriaalin kautta.

Osion tavoitteen saavuttamiseksi on pitänyt luo-
da päivittyvä tilannekuva ja ymmärrys henkilöstön 
kokemuksesta, saada henkilöstön muutosvoima ja 
osaaminen jatkuvaan kokemuksen kehittämiseen ja 
seurantaan, purkaa ilmeisimmät tyytymättömyyttä 
aiheuttavat epäkohdat sekä vahvistaa esimiestyötä 

Tuen saamisen tarve ja tuen saamisen haasteellisuus vaihtelivat:

Työmäärän kasvu huoletti:

Palvelujen laadun henkilöstö koki hyvänä:

ja johtamista. Tavoitteet ovat vaativia ja tilannetta on 
selvästi vaikeuttanut niin koronaepidemia kuin ylei-
nen henkilöstön saatavuuden vaikeutuminen sekä 
toteutetut yhteistoimintaneuvottelut (yt). Samat ele-
mentit vaikeuttavat myös muutosohjelman vaikutta-
vuuden arviointia.

 Syksyllä 2019 THL:n toteuttama Päijät-Hämeen 
henkilöstöselvitys kuvastanee muutosohjelman ra-
kentamistilannetta (lähtötilannetta) yt-neuvottelujen 
varjossa.

Työterveyshuollosta

Työmäärien lisääntyminen 
yli sietokyvyn

Palvelun kustannustehokkuus

Henkilöyksiköstä

Irtisanomisen uhka

Palvelun asiakaslähtöisyys

Verkostoilta

Lomautuksen uhka

Palvelun vaikuttavuus

Alaisiltasi

Vastentahtoinen siirto 
toisiin tehtäviin

Palvelun saatavuus

Omalta esimieheltä

Jonkun/joidenkin työtehtävien 
lakkautuksen uhka

Palvelun laatu

 Hyvin       Jonkin verran       Siltä väliltä        Liian vähän      Aivan liian vähän       En ole tarvinnut tukea

 Erittäin paljon       Melko paljon      Jonkin verran      Erittäin vähän

 Erittäin hyvää      Melko hyvää        Keskinkertaista      Melko huonoa       Erittäin huonoa

Asioihin on aktiivisesti panostettu, työhyvinvoin-
tihankkeita, osaamisen hallinnan työvälineen han-
kinta ja valmennus sen käyttöön, oppisopimuskou-
lutuksen lisääminen, maahanmuuttajatyöntekijöi-
den rekrytointi ja kokonaisvaltaisen palkitsemisen 
kehittäminen. Esimiestyön ja johtamisen kehittä-

miseen on koulutettu, mutta systemaattista johta-
misen valmennusta ei vielä ole, sen tarve on toki 
tunnistettu. 

Kevään 2021 aikana valmisteltiin osallistavasti 
henkilöstöstrategia 2021–2023, joka linjaa henkilös-
tön johtamista ja koko työyhteisön kehittämistä. 

Henkilöstölle tehdyssä kyselyssä korostuivat:

Strategiassa on kuusi kärkeä ja sen visiona on olla Suomen paras sote-työpaikka. 
Henkilöstöstrategia on esitetty alla olevassa kuvassa. 

Henkilöstökysely (N = ~ 1400)

Nykytila Henkilöstön ehdottamat konkreettiset keinot

Yhteistyö ammattiryhmien välillä
Osaamisen hyödyntäminen

Työn kuormittavuus
Palkitseminen

Unelmien työpaikassa on

1. Mukavat työkaverit ja hyvä työilmapiiri
2. Kilpailukykyinen palkka
3. Mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön

Työhyvinvoinnin edistämiseksi

Joustavuus työsuunnittelussa ja henkilöstön 
mitoituksen uudelleen arviointi

Palkitsemisjärjestelmä (rahallinen ja ei-rahallinen)

Rekrytoinnin kehittämiseksi

Työolosuhteiden kehittäminen ja niistä aktiivisesti 
viestiminen

Esimiestyön ja johtamisen kehittämiseksi

Esimiesten läsnöolo, tuki ja kannustus, 
esim. säännölliset kehityskeskustelut

Tavoitetila
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Henkilöstöstrategian toimeenpano jatkuu siirtyen 
keväällä 2022 VATElle hyvinvointialueen valmiste-
luun. Päijät-Sote Henkilöstöstrategia 2021–2023 (ph-
hyky.fi)

Henkilöstön edustajien haastattelussa korostui 
osallistumisen tärkeys, mutta toisaalta työtilanteiden 
haastavuuden vuoksi vaikeus olla mukana. Erinomai-
sen henkilöstökokemuksen sijaan henkilöstön edus-
tajat pitävät tärkeänä puhua yksilötason työnteki-
jäkokemuksesta. Myös yt-neuvottelut, säästöjen ko-
rostuminen puheissa ja vaikeutunut henkilöstöpula 
ovat vaikuttaneet muutosohjelmaan osallistumiseen. 
Muutosohjelman jalkautuksessa korostuu kokemus 
sen jäämisestä puolitiehen, niin etteivät kärjet näy 
arjessa. Jo vuoden 2019 henkilöstöselvityksessä en-
nen muutosohjelman käynnistymistä pidettiin on-
gelmallisena, että kuntayhtymässä on tehty paljon 
kehitystyötä ja saatu hyviä tuloksia, mutta viestintä 
tuloksista ei ole kaikin osin onnistunut.

Henkilöstötyytyväisyyden nostaminen tavoiteta-
soon 8 vuoden 2018 tasosta 7 on yksi indikaattori tä-
män kärjen tavoitteen toteutumisesta. Työterveyslai-
toksen syksyllä 2020 toteuttaman Mitä kuuluu? -ky-
selyn antama yleisarvosana on 6,9 eli käytännössä 
sama kuin vuonna 2018. Mitä se olisi ilman yt-neu-
votteluja, koronaa ja henkilöstöpulaa, jää arvioita-
vaksi. Myönteisenä voidaan pitää sairauspoissaolojen 
vähentymistä 2018–2020 sekä edelleen 2021 suurim-
missa ammattiryhmissä.

Toimitilajohtamisessa on 30.11.2020 julkaistussa Toi-
mitilastrategian 2020–2030 nykytilan kuvausosiossa 
todettu, että kustannusten nousun hillitsemiseksi tar-
vitaan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perus-
tamista 1.1.2017 edeltävältä ajalta periytyvien toiminta-
tapojen ja -linjausten kriittistä tarkastelua sekä toimiti-
lastrategian selkeyttämistä nykytilanne tunnistaen. 

Keskeisiksi haasteiksi tunnistettiin:

• toimitilapalveluita tuottavia toimintoja on  
organisoitu eri organisaatiohaaroihin eri  
johdon alle, 

• toimitiloihin liittyviä päätöksiä tehdään ja  
toimeksiantoja tulee koordinoimattomasti  
eri johtotason henkilöiden taholta ja 

• toimitilojen hallinnointi sekä sopimus- ja  
talousseuranta perustuvat erillisen  
Excel-koontitaulukon ylläpitoon.

Merkittävä kehityskohde on tilahallintajärjestel-
män käyttöönotto. Yhtymä pääsee mukaan valta-
kunnallisen MODULO-järjestelmän käyttäjäksi, joka 
mahdollistaisi tiedolla johtamisen.  

1/2020–9/2021 omien tilojen osalta tilojen neliöt 
ovat ennallaan, vuoden 2019 aikana ne olivat kuiten-
kin vähentyneet noin 3,300 m�. Vuokratilojen osal-
ta oli tapahtunut selvää tilojen vähenemistä, vuonna 
2019 noin 13,000 m� ja syyskuuhun 2021 mennessä 
vielä lisää 11,000 m�.

Monituottajaympäristössä järjestämistoiminnon 

roolien selkeä määrittely on tärkeä ja osio 1.5 on lisät-
ty osaksi johtamisen kokonaisuutta.

Noin vuosi sitten kuntayhtymän hallintosäännös-
sä on määritelty hallituksen, toimitusjohtajan, toimi-
alajohtajien ja ostopalvelujohtajan roolit palvelujen 
järjestämisessä. Tämä osio on kuntayhtymän osalta 
valmis ja on esitetty siirrettäväksi hyvinvointialueen 
malliksi mahdollisimman vähäisin muutoksin.

4.2 kehityskärki 2 – toimiva  
kunnat-kuntayhtymä yhteistyö

Kehityskärjen tavoite ja odotetut tulokset

Muutosohjelman toisen kehityskärjen tavoitteena on 
toimiva kunnat-yhtymä yhteistyö, joka koostuu nel-
jästä päätuloksesta, jotka määrittävät kehityskärjen 
laajuuden ja kohdistavat muutosohjelman toimen-
piteet yhdyspintoihin ja Päijät-Hämeen sote-koko-
naisuuteen, talouden ja toiminnan raportointiin, toi-
mitiloja, tukipalveluja ja tukipalveluyhtiöitä koskeviin 
periaatteisiin sekä johdon roolituksiin. Syksyllä 2020 
kärkeen on lisätty kestävän ja ympäristökuormaa vä-
hentävän palvelutuotannon osio. 

Kehityskärjelle asetetut tavoitteet on 
määritetty viitenä tavoiteltavana tuloksena:

1. Yhdyspintojen vastuut ja toiminta määritetty ja 
sovittu yhdessä osana Päijät-Hämeen  
sote-kokonaisuutta. 

2. Talouden ja toiminnan raportointi kunnille sel-
keää ja luotettavaa. 

3. Toimitiloja, tukipalveluja ja tukipalveluyhtiöitä 
koskevat periaatteet sovittu kuntien kanssa. 

4. Poliittisen, operatiivisen ja virkamiesjohdon  
roolitus on selkeä ja sovittu. 

5. Kestävä ja ympäristökuormaa vähentävä  
palvelutuotanto.

Kehityskärjen tavoitteiden saavuttamista 
määrittävät neljä indikaattoria:

1. Yhteinen suunta ja yhteistyökäytännöt sovittu ja 
jalkautettu kuntien kanssa (laadullinen arvio). 

2. Alueen poliittisten päättäjien näkemys yhteis-
työn sujuvuudesta ja raportoinnin selkeydestä ja 
luotettavuudesta. 

3. Elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi tuntevien 
osuus 20–64 vuotiailla (%) 

4. Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai 
huonoksi 8. ja 9. luokan oppilaista (%).

Lähtötilanne on kuvattu erittäin haastavaksi, ta-
loustilanne ja kuntayhteistyö tuntuivat mahdotto-
malta. Kuntien arvion nykytilanteesta voisi tiivistää 
sanoiksi ”yhteistyö on parantunut valtavasti”. Roolit 
ovat selkiytyneet, tiedon saanti erityisesti kustannuk-
sista on parantunut ja nyt tilanteeseen ollaan yleises-
ti ottaen tyytyväisiä.

Yhteistyön paranemista kuvaa hyvin kuntajoh-
tajien antama kouluarvosana yhteistyöstä verraten 
tilannetta ennen muutosohjelmaa ja syyskuussa 
2021. Ennen muutosohjelmaa keskiarvo oli 6,5 (vaih-
teluväli 5-8) ja syyskuun 2021 arvosana on 8 (vaihte-
luväli 6,75-9). 

Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien 20-64 vuotiai-
den osuus väheni 57,7 prosentista vuonna 2018 53,7 
prosenttiin vuonna 2020 (Finsote-tutkimus).

THL:n kouluterveyskyselyssä terveydentilansa kes-
kinkertaiseksi tai huonoksi koki vuonna 2019 20,7 
prosenttia ja vuonna 2021 24,8 prosenttia % 8. ja 9. 
luokkalaisista. 

Toimenpiteitten toteuttamisen positiivinen vai-
kutus ei näy elämänlaatu- tai kouluterveyskyselyn 
mittareissa. Päinvastoin tilanne on mennyt vähän 
huonommaksi. Mikä merkitys tässä on koronalla ja 
mm. etäopetuksella, jää arvioitavaksi. Toisaalta voi-
nee kysyä myös mittareiden sopivuutta tähän tavoi-
teosioon.

Yhdyspintojen, käytännön puheessa hyte-työn, 
kärkien määrittely aloitettiin vuoden 2020 alusta en-
sin Lahden kaupungin ja sitten kaikkien alueen kun-
tien kanssa monialaisissa työryhmissä.

Tärkeimmiksi kärjiksi määrittyivät LAPE-työ, mu-
kaan lukien koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, eh-
käisevä päihdetyö, työllisyyskysymykset, lähisuhdevä-
kivallan ehkäisy, maahanmuuttajien kotoutuminen 
ja asuminen, lähinnä erityisryhmien asuminen.

Huhtikuussa 2020 esitys kärjistä ja koordinaatio-
rakenteista siirtyi kaikkiin kuntiin niiden päätöksen-
tekoa varten. Vuoden 2021 palvelusopimuksiin oli jo 
tavoitteena saada hyte-liitteet, joissa määritellään 
tarkemmin toimenpiteet ja vastuut kuntayhtymän ja 
kunnan välillä. Valmisteluaika todettiin tuolloin riit-
tämättömäksi ja vuoden 2022 palvelusopimuksia 
valmisteltaessa on haluttu varmistaa riittävä aika ja 
osallisuus.

Kuntajohtajien puolelta yhdyspintojen tilannet-
ta kommentoitiin kriittisesti. Muutosohjelman ai-
kana tilanteeseen saatiin ratkaisu, maakunnallinen 
hyte-työ etenee alueellisen maakuntaliiton palk-
kaaman hyvinvointipäällikön vetämänä ja yhteistyö-
tä tiivistetään Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen 
kanssa.

Työllisyysasioiden osalta maakunta jakaantunee 
kahtia, mikä vaatii lisätyötä kuntien kanssa. Muuten-
kin kehittämisen ja sopimisen vastuita kannattaa 
harkita kuntien kanssa.

Talouden ja toiminnan raportoinnin katastro-
faalinen tilanne oli tiedossa kuntayhtymän syntyes-
sä 2017. Ensimmäisenä vuonna oli käytössä kaksi ta-
lousjärjestelmää ja ensimmäisen kerran euroja ja 

suoritteita saatiin täsmällistä tietoa vuonna 2019. Ra-
portointia on tehty pdf-muodossa. 

Nyt on julkaistu uusi raportointiportaali, Kunta-
portti, jonka käyttöön on siirrytty syyskuun 2021 ra-
portoinnista alkaen ja tarkoituksena on lopettaa 
pdf-raporttien tuotanto. Yhtenä tulosalueen tavoit-
teena on ollut manuaalisen työn vähentäminen, jo-
hon on tässä projektissa pystytty myös muun muas-
sa automatisoimalla tiedostosiirtoja ja ottamalla 
käyttöön ns. controller-työkalu, jolla voidaan seurata 
esimerkiksi suoritetietojen määrissä tapahtuvia poik-
keamia ja sitä kautta myös valvoa datan laatua, mitä 
on ennen tehty manuaalisesti exceleissä.

Merkittävä toiminnallinen ratkaisu on myös cont-
rollereilta saatava toimialueiden tuki.

Kuntajohto antaa yksinomaan kiitosta talous- ja 
toimintatietojen tämänhetkiseen saatavuuteen. Mer-
kittävästi luottamusta on ollut myös lisäämässä ta-
lousarvion toteutuminen ennakoidusti.

Tulosalueelle, jonka tavoitteena oli sopia toimitilo-
ja, tukipalveluja ja tukipalveluyhtiöitä koskevat peri-
aatteet, oli annettu 3 miljoonan euron vuosisäästöta-
voite, joka on myös realisoitunut.

Vuosien varrella on kertynyt runsaasti uudelleen 
neuvoteltavia tilakysymyksiä kuntien kanssa. Kuntien 
ja kuntayhtymän välillä on saavutettu yhteinen näke-
mys, ettei tyhjistä ja tarpeettomista tiloista makseta 
vuokraa. Vuokrien yhdenmukaistaminen on vielä ko-
konaisuutena tekemättä.

Kuntien tuottamia tukipalveluja ei juurikaan ole.
Kunnallisten tukipalveluyhtiöiden tilanne on ana-

lysoitu ja niiden tuottamien palveluiden kilpailuky-
kyisyys ja mahdolliset muutokset yritysjärjestelyissä 
ehdotetaan siirrettäväksi osaksi normaalia omistaja-
ohjaus-/tilaajatoimintaa.

Poliittisen ja operatiivisen viranhaltijajohdon se-
kä kuntien ja kuntayhtymän välisen epäluottamuk-
sen taustalla oli vahvasti talous, jota kuntayhtymä ei 
pystynyt ennakoimaan tai raportoimaan uskottavas-
ti. Tilanne on muutosohjelman myötä olennaisesti 
muuttunut. Kuntayhtymän johto on omalta osaltaan 
toiminut aktiivisesti rakentaen luottamusta kuntien 
kanssa.

Kuntien, kuntayhtymän, poliittisten päättäjien ja 
viranhaltijoiden rooleista tehtiin roolitusstrategia, sel-
kiytettiin työvaliokunnan (kuntajohtajat + kuntayhty-
män toimitusjohtaja) roolia kerran kuussa kokoontu-
vana foorumina.

Kuntavaalien jälkeen koulutettiin maakuntalii-
ton kanssa uudet kuntapäättäjät. 

Hyvinvointialueen valmistelussa yhteiset raken-
teet kuntien kanssa tulevat taas selvitettäviksi ja 
sovittaviksi.

Kestävän ja ympäristökuormaa vähentävän pal-
velutuotannon osio on tullut osaksi muutosohjel-
maa syksyllä 2020, joten toteutus ei ole voinut edetä 
kovin pitkälle. Kestävän kehityksen koordinaattori on 
aloittanut 1.6.2021. Tehtäväkokonaisuudessa on kar-
toitettu asiantuntijaverkostoa sekä selvitetty ympä-
ristöjohtamisen tilaa toimialoilla.
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4.3 kehityskärki 3 – tasapainoinen ja  
kustannustehokas palvelurakenne

Kehityskärjen tavoite ja odotetut tulokset

Muutosohjelman kolmannen kehityskärjen tavoittee-
na on tasapainoinen ja kustannustehokas palvelura-
kenne. Kärjen toimenpiteet kohdistuvat neljään ko-
konaisuuteen: palvelurakenteeseen, asiakkaiden oh-
jautumiseen palveluihin, monipalveluasiakkaisiin ja 
sote-keskusmallin toteuttamiseen.

Kehittämiskärjelle asetetut tavoitteet kuvataan 
neljänä tavoiteltavana tuloksena: 

1. Palvelurakennetta on kevennetty ja kevyitä ja 
ennaltaehkäiseviä palveluja on vahvistettu 

2. Asiakkaiden ohjautumista omaehtoisiin  
ratkaisuihin, kevyisiin ja ennaltaehkäiseviin  
palveluihin on vahvistettu 

3. Monipalveluasiakkaiden palvelu- 
kokonaisuudet ovat systeemisiä ja  
optimoituja 

4. Laaja-alainen, digitaalisia kanavia hyödyntävä  
sote-keskusmalli on toiminnassa

Kehityskärjen toteutus on onnistunut, jos sen toi-
menpitein on onnistuttu vahvistamaan perustason 
keveiden ja ennaltaehkäisevien palvelujen tarjontaa 
ja asiakkaiden ohjautumista niiden käyttäjiksi sekä 
parantamaan useita eri palveluja käyttävien moni-
palveluasiakkaiden palveluja eri tahojen yhteistyöllä.

Palvelurakenteen keventämistä koskevista merkit-
tävimmistä toimenpiteistä suuri osa on edennyt pitkäl-
le. Lapsiperheiden palveluissa sähköisen perhekeskuk-
sen valmistelu etenee niin, että asiakkailla on mahdol-
lista keskustella erilaisten sähköisten kanavien kautta 
työntekijöiden kanssa. Joustavan palvelun asumismal-
lin kehittäminen iäkkäille on juuri käynnistynyt sosiaali- 
ja terveysministeriön hankerahoituksella. Mielenterve-
yspalvelujen asumispalveluissa on toteutettu palvelu-
ja keventävä rakenneuudistus. Akuuttipalvelujen poti-
lasvirtojen ohjautumisesta ja ohjaamisesta on laadittu 
konkreettisia toimintamalleja. Nämä muutosohjelman 
jouduttamat toimenpidekokonaisuudet siirtyvät luon-
tevasti muutosohjelmasta osaksi oman toiminnan ke-
hittämistä ja hyvinvointialueen valmistelua. 

Palvelurakennetta koskevista toimenpiteistä sai-
raansijojen mitoitus on vielä työn alla. 

Palvelurakenteen uudistaminen on edennyt pää-
osin muutosohjelmassa suunnitellun mukaisesti, ko-
rona-aika on tosin hankaloittanut joidenkin toimen-
piteiden toteutusta. 

1 Chat-palveluissa asiakkaan kysymyksiin vastaa ihminen, chatbot-palveluissa robotti, joka ohjaa vastaamisen 
 fyysiselle asiakaspalvelijalle, jos ei osaa vastata kysymykseen.

Erilaisten digitaalisten palvelujen kehittäminen on 
käynnistynyt tukemaan asiakkaiden itsenäisiä, oma-
ehtoisia ratkaisuja ja sitä kautta lieventämään kysyn-
täpainetta fyysisille palveluille. Sähköisen ajanvarauk-
sen käytettävyyttä on parannettu ja käyttäjämäärät 
ovat merkittävästi kasvaneet. Omaolopalvelussa teh-
tyjen oirearvioiden määrä on koronan myötä kasvanut 
runsaasti ja väestö on oppinut palvelua käyttämään. 

Fyysisiä palveluja korvaavia chat-palveluja on otet-
tu käyttöön vaiheittain eri palveluissa. Chat-palveluis-
ta saatujen kokemusten pohjalta on kehitetty robot-
tiavusteista chatbot-palvelua1. Digitaaliset palvelut ja 
niiden jatkuva kehittäminen, parantaminen ja uudis-
taminen on olennainen osa hyvinvointialueen palve-
luvalikoimaa. 

Monipalveluasiakkaiden etukäteistunnistaminen 
on vaativa tehtävä, johon ei ole vielä toimivia työka-
luja.  Asiakassegmentointia varten on luotu useas-
ta kokonaisuudesta koostuva kriteeristö, joka kattaa 
muun muassa terveyden, sosiaalisten tilanteiden 
hallintaa ja asiakaskäynnit eri palveluissa. Kriteeris-
tön pohjalta luotava tunnistamistyökalu on työn alla. 
Asiakassegmentointiin ja proaktiiviseen palvelun tar-
joamiseen liittyy myös juridisia haasteita. 

Laaja-alaisen sote-keskuksen konseptointi on saa-
tu päätökseen ja sote-keskuksen palvelut on määri-
telty. Tiimimallin mukainen toiminta on käynnisty-
mässä koko maakunnan kattavasti kuntayhtymän 
omissa sote-keskuksissa. 

Lahden, Kärkölä ja Iitin sote-keskuspalvelut siirtyi-
vät Mehiläisen ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhty-
män perustaman yhteisyrityksen Harjun terveys Oy:n 
vastuulle 1.1.2021. Yhteisyritys tuottaa alueen asukkaille 
perustason avosairaanhoidon, suun terveydenhuollon, 
fysioterapian ja terveyssosiaalityön palveluja. 

Yhteisyrityksen perustaminen ja toiminnan käyn-
nistäminen on valtakunnallisesti merkittävä, innova-
tiivinen avaus sote-keskustoiminnan toteuttamiseksi 
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoimintana. 

Yhtäläisten palvelujen turvaaminen maakunnan 
väestölle edellyttää huolellista pohdintaa Harjun ter-
veyden toiminnan ml. sosiaalipalvelujen ja digitaalis-
ten palvelukanavien yhteensovittamiseksi valmisteil-
la olevan hyvinvointialueen sote-keskustoimintaan. 

Kehityskärki numeroiden valossa

Palvelurakenteen konkreettinen uudistaminen ete-
nee vähitellen. Sairaansijojen määrä on laskenut vuo-
sien 2017-2019 keskimäärin noin 425:sta hieman alle 
400:aan (367 sairaansijaa käytössä 8/2021). 

Ikääntyneiden palvelujen peittävyys suhteessa 
muutosohjelmassa asetettuihin määrällisiin tavoittei-
siin on edennyt kahtalaisesti kuten nähdään alla ole-
vasta kuviosta. 75 vuotta täyttäneistä kotona asuu jo-
takuinkin tavoiteltu osa asukkaista. Tehostetun pal-

Kotona asuvat
75+
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Avohoidon palvelujen peittävyys (%) 2019–8

Chatissa asiointi oli helppoa (%) 2019–8/2021
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asuminen
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veluasumisen ja kotiin vietävien palvelujen peittävyys 
on jo melko lähellä asetettuja tavoitteita. Palveluasu-
misen osuus ikääntyneiden palveluista kasvaa, mutta 
tarjonnan lisäämisessä on vielä tehtävää. Omaishoi-
don tuen käytön lisäämiselle ikääntyneiden hoivassa 
on edelleen tilaa. 

Avoterveydenhuollon palvelujen peittävyys ei 
ole vielä kasvanut aivan odotetun mukaisesti, mah-
dollisesti koronaepidemiasta johtuen (kuvio alla). 
Lääkäri- ja hoitajakäyntien peittävyys on hieman 
laskenut. Myönteistä on sähköisen asioinnin yleis-
tyminen hoitajan kanssa muutosohjelman tavoit-
teiden mukaisesti. 

Fyysisiä palveluja korvaavia chat-palveluja on otet-
tu käyttöön vaiheittain eri palveluissa. Asiakkaiden 
kokemukset chat-palveluista ovat olleet pääosin 
myönteisiä. Neljä viidestä chattiä käyttäneistä pitää 

asiointia vaivattomana ja kaksi asiakasta kolmesta on 
saanut asiansa hoidettua chatin kautta. Alla olevat 
kuviot valaisevat asiaa.

Asiakastyytyväisyys hyvinvointikuntayhtymän pal-
veluihin parani muutosohjelman ensimmäisenä toi-
meenpanovuonna 2020 sekä kouluarvosanalla ar-
vioituna että asiakkaan suosittelemana (NPS-luku). 
Tammi-elokuun tietojen mukaan asiakastyytyväisyys 
on edelleen parantunut vuonna 2021 kuten alla ole-
vasta kuviosta ilmenee.

Asiakastyytyväisyys Harjun terveyden tuottamiin 
sote-keskusten ja digiklinikan palveluihin kahdeksan 
ensimmäisen toimintakuukauden aikana (1-8/2021) 
oli myös erinomaisella tasolla. Asiakkaiden anta-
man kouluarvosanan keskiarvo palveluista oli 9 ja 73 
prosenttia asiakkaista katsoi voivansa suositella saa-
maansa palvelua muillekin (NPS-luku). 

Terveysasemien  
vastaanotot

Sain hoidettua asiani chatin kautta (%) 2019–8/2021

Asiakkaiden tyytyväisyys kuntayhtymän palveluihin 2019–8/2021

Sosiaalihuollon  
neuvonta

Voin suositella saamaani palvelua (%)Kouluarvosana (40–100)
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lastenneuvola

  2019       2020       8/2021
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4.4 kehityskärki 4 – kustannustehokas 
palvelutuotanto

Kehityskärjen tavoite ja odotetut tulokset

Muutosohjelman neljännen kehityskärjen tavoittee-
na on kustannustehokas palvelutuotanto. Kärjen toi-
menpiteet kohdistuvat kolmeen kokonaisuuteen: 
tuotannonohjauksen kehittämiseen, tukipalvelujen 
kustannustehokkuuden kohentamiseen ja palvelu-
tuotannon tuottavuuden parantamiseen. 

Kehittämiskärjelle asetetut tavoitteet 
kuvataan kolmena tavoiteltavana tuloksena: 

1. Tuotannonohjaus on systematisoitu ja  
henkilöstöresurssien käyttö on optimoitu  
toimintalähtöisesti 

2. Tukipalvelut ja hankinnat ovat kilpailukykyisiä 

3. Asiakaspalvelujen hankinnat on toteutettu  
strategisesti ja kustannustehokkaasti

Kehityskärjen toteutus on onnistunut, jos sen toi-
menpitein on onnistuttu parantamaan palvelujen 
tuotannonohjausta sekä oman tuotannon ja ostopal-
velujen kustannustehokkuutta.

Tietoisuus tuotannonohjauksen ja siihen liitty-
vän henkilöstösuunnittelun tehostamisen välttä-

mättömyydestä on lisääntynyt merkittävästi, pon-
timena akuutin koronaepidemian lisäksi henkilös-
tön saatavuuden vaikeutuminen ja paikoittainen 
henkilöstöpula. 

Esimiehet on kertaalleen koulutettu toimintaläh-
töiseen työvuorosuunnitteluun. Omaa toimintaa on 
opittu arvioimaan ja tarkastelemaan aiempaa sys-
temaattisemmin. Muutosohjelma ja samaan aikaan 
tapahtuneet muutokset toimintaympäristössä (ml. 
koronaepidemia) ovat kirittäneet toimintalähtöistä 
henkilöstösuunnittelua ja ennakointia merkittävästi. 
Käytössä olevien suunnittelujärjestelmien monilukui-
suuden vähentäminen on tärkeää ottaa mukaan hy-
vinvointialueen valmisteluun. 

Palvelujen kysynnän ja työvoimatarpeen enna-
koinnissa ja synkronoinnissa toimialojen sisällä ja 
kesken on vielä tekemistä. Tuotannonohjauksen ja 
henkilöstöresurssien käytön suunnittelussa tarvitta-
vien tietojen helppo saatavuus on osin muutosohjel-
man myötä parantunut merkittävästi, joskin vaihte-
levasti eri toiminnoissa. 

Tukipalvelujen tuotantotavan (oma toiminta vs. 
ostopalvelu) ja hankintojen kriittisellä arvioinnilla ja 
kilpailutuksilla on saavutettu selkeitä taloudellisia 
säästöjä. 

Kassanhallinnan kehittämisellä on saavutettu 
merkittäviä säästöjä minimoimalla negatiivisen ko-
ron maksaminen ja sijoittamalla varat tuottavasti. 
Samoin ict-palvelutilausten optimointi sekä tukipal-
veluiden onnistunut kilpailutus ikääntyneiden pal-
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veluissa ja kuntoutuksessa ovat tuoneet merkittäviä 
kustannussäästöjä. 

Aterioiden kilpailutus on toteutettu. Kuntayhty-
män runsaan 100 erilaisen auton käyttöpolitiikkaa on 
selkeytetty. Toimistopalvelujen järjestämistä on arvi-
oitu ja postiliikenteen sähköistämismahdollisuuksia 
selvitetty sekä kuntayhtymän määrällisesti mittavien 
ostolaskujen käsittelyä sähköistetty. Vahtimestaritoi-
mintojen ulkoistaminen on monipuolistanut heidän 
osaamisensa käyttöä aiempaa laaja-alaisemmin. 

Kaikkien tukipalvelukokonaisuuksien kartoituksen 
tuloksena on tunnistettu vielä erilaisia mahdollisia 
hyödyntämättömiä säästökohteita. Oman toiminnan 
ja ostopalvelujen tasapainoa on arvioitava jatkuvas-
ti, siitäkin huolimatta, että se voi ajoittain synnyttää 
muutosvastarintaa.  

Tukipalvelujen arviointi jatkuu osana kuntayhty-
män jokapäiväistä toimintaa ja hyvinvointialueen val-
mistelua. 

Hiljattain valmistunut monituottajuusstrategia 
linjaa selkeästi ja yksityiskohtaisesti, miten muilta 
julkisilta tai yksityisiltä palvelujentuottajilta hanki-
taan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja miten 
niitä ohjataan ja valvotaan. Monituottajuusstrate-
gia voidaan periaatteessa sulauttaa suoraan hyvin-
vointialueen palvelustrategian valmisteluun. Jo en-
nen strategian valmistumista kuntayhtymä käynnis-
ti muutosohjelman tavoitteiden mukaisen sote-kes-
kushankinnan perustamalla yhteisyrityksen Harjun 
terveys Oy:n tuottamaan sosiaali- ja terveyspalveluja.

Kehityskärki numeroiden valossa

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuolto on perin-
teisesti järjestetty edullisesti. Päijät-Hämeen sosiaa-
li- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot olivat 
ennen muutosohjelman käynnistymistä 2019 noin 
8 prosenttia koko maan keskitasoa edullisemmat ja 
Pohjois-Karjalan jälkeen toiseksi alhaisemmat, mut-
ta kunnat pitävät niitä edelleen maksukykyynsä näh-
den korkeina. 

Muutosohjelmalle asetettiin vuodelle 2024 tavoit-
teeksi noin 40 miljoonan euron säästö silloisesta kus-
tannusten kasvutrendistä. Käytännössä tavoitellaan 
kustannusten nimelliskasvun hidastamista keski-
määrin 3,6 prosentista 2,7 prosenttiin vuodessa. 

Muutosohjelman myötä käynnistetyt talouden so-
peutustoimet ovat alkaneet purra menokehitys on 
kääntynyt vähitellen kohti tavoiteltua kasvu-uraa. 
Koronaepidemian tuomat lisäkustannukset ovat tila-
päisesti vaikeuttaneet tavoitellun kustannuskehityk-
sen saavuttamista. 

Vuonna 2020 kuntayhtymän kustannukset kas-
voivat 1,4 prosenttia (- 0,3 % ilman hankkeiden ja ko-
ronaepidemian kuluja). Elokuun 2021 tilinpäätösen-
nusteen mukaan kuntayhtymän kustannusten ni-
melliskasvu olisi vuonna 2021 noin 5,6 prosenttia (5,2 
% ilman hankkeiden ja koronaepidemian kuluja). 
Vielä vahvistamattoman vuoden 2022 talousarvion 
mukaan kustannusten kasvu hidastuisi 2,2 prosent-
tiin (kuvio alla). 

 Toimintakulut, m€        Toimintakulut, pl. korona & hankkeet, m€      
 Tavoiteura, m€      Kustannusura ilman muutosohjelmaa, m€
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Tiedossa oleva kustannuskehitys merkitsisi toteu-
tuessaan keskimäärin noin 3,5 prosentin vuotuista 
kustannusten nimelliskasvua vuodesta 2019 vuoteen 
2021. Ilman koronanepidemian ja hankkeiden kulu-
ja kustannusten kasvu jäisi hieman tavoiteuraa alhai-
semmaksi 2,4 prosenttiin vuodessa. Reaalisesti kun-
tayhtymän kulujen arvioidaan kasvavan 2019-2021 
keskimäärin 1,5 prosenttia vuodessa. 

Jäsenkuntalaskutuksen kasvu 2019-2021 jäisi myös 
hieman alle tavoiteuran eli 2,6 prosenttiin vuodessa. 
Reaalisesti jäsenkuntalaskutus kasvaisi 2019-2021 va-
jaat 0,7 prosenttia vuodessa. 

Muutosohjelman taloudellisten hyötyjen arviointi 
ei koronaepidemian tuomista ylimääräisistä kuluista 
ja epävarmuudesta johtuen ole aivan yksiselitteistä. 
Pelkästään yhtymän tilinpäätöstietoja ja muutosoh-
jelmassa asetettua kustannusten tavoiteuraa vertai-
lemalla voidaan päätyä hyvin erilaiseen johtopää-
tökseen, riippuen siitä tarkastellaanko kuluja ilman 
koronaepidemian kustannuksia vai niiden kanssa. 
Ilman koronakuluja ja ulkoisesti rahoitettuja hanke-
kuluja muutosohjelman tuottamaksi taloudelliseksi 
hyödyksi 2020-2021 voisi arvioida jopa lähes 27 mil-
joonaa euroa (tilinpäätösennuste 2021). Kaikki toi-
minnan kulut yhteen laskien menot (sis. koronaepi-
demia) ylittäisivät tavoiteuran noin 2,5 miljoonalla 
eurolla, mutta olisivat silti selvästi muutosohjelmaa 
edeltänyttä kustannusten kehitysuraa alhaisemmat. 

Talouden seurantajärjestelmien uudistaminen 
on tuonut taloudenpitoon ennakoitavuutta. Vie-

lä ei kuitenkaan ole päästy tavoitteeseen, että elo-
kuussa laaditun jäsenkuntien maksuosuusennus-
teen ja tilinpäätöksen toteuman välinen ero oli-
si korkeintaan +/- 1 prosenttia. Kuntien kannalta 
myönteistä on, että jäsenkuntien maksuosuus jäi 
vuonna 2020 1,7 prosenttia elokuussa ennakoitua 
pienemmäksi.

Tuottavuuskehityksestä luotettavaa vertailutie-
toa on käytettävissä vain somaattisesta erikoissai-
raanhoidosta. Tuoreimpien sairaaloiden tuottavuut-
ta vuonna 2020 koskevien ennakkotietojen mukaan, 
Päijät-Hämeen keskussairaalan tuottavuus oli muu-
tosohjelman ensimmäisenä toimeenpanovuonna 
keskussairaaloista toiseksi paras. Alla oleva kuvio ku-
vaa keskussairaaloiden tuottavuutta verrattuna ko-
ko maan keskitasoon, jota on merkitty luvulla 100. 
Hoitojaksotuottavuus oli 13 prosenttia ja episodituot-
tavuus 18 prosenttia keskitasoa parempi. Päijät-Hä-
meen keskussairaala tuottaa jokaisella veroeurolla 
11–18 prosenttia keskimääräistä enemmän palveluja 
alueen väestölle. 

Sairaalan hyvä tuottavuus näkyy kunnille noin nel-
jä miljoonaa euroa edullisimpina erikoissairaanhoi-
don kokonaiskustannuksina. Tuottavuushyöty ei näy 
täysimääräisenä jäsenkuntamaksuissa väestön run-
saan erikoissairaanhoidon käytön vuoksi. Kuntayhty-
män jäsenkunnat ovat vuonna 2020 hyötyneet kes-
kussairaalan hyvästä tuottavuudesta noin 48 miljoo-
nan euron verran. Alueen asukkaiden kannalta hyvä 
tuottavuus on tarjonnut mahdollisuuden käyttää eri-

 Hoitojaksotuottavuus       Episodituottavuus       

Keskussairaaloiden tuottavuus 2020, ennakkotieto. Koko maa = 100



20 21Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  |  Muutosohjelman arviointiraportti Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  |  Muutosohjelman arviointiraportti

koissairaanhoidon palveluja noin 44 miljoonan euron 
edestä koko maan keskitasoa enemmän, ilman että 
se on aiheuttanut jäsenkunnille lisäkustannuksia. 

Vuodesta 2019 vuoteen 2020 Päijät-Hämeen eri-
koissairaanhoidon (somaattinen) kunnille ja kuntien 

asukkaille tuottama tuottavuus- ja käyttöhyöty ovat 
kasvaneet lähes 25 miljoonalla eurolla. Alla oleva ku-
vio havainnollistaa Päijät-Hämeen keskussairaalan 
tuottavuudesta johtuvia palvelujen käyttö- ja kustan-
nushyötyjä vuosina 2019-2020. 

4.5 kehityskärki 5 – 
Hyvinvointialueen valmistelu

Kehityskärjen tavoite ja odotetut tulokset

Kuntayhtymän johtoryhmä päätti 8.6.2021 lisätä 
muutosohjelman viidenneksi kehityskärjeksi hyvin-
vointialueen valmistelun, jonka tulokseksi on määri-
telty vapaaehtoinen alueellinen valmistelu. 

Arvioinnin keskeiset havainnot

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valmistelu käynnis-
tyi virallisesti heinäkuussa sen jälkeen, kun hyvinvoin-
tialueita koskeva lainsäädäntö astui voimaan 1.7.2021. 
Jo sitä ennen kuntayhtymän toimesta oli käynnistet-
ty uudistusta ennakoivasti hyvinvointialueen vapaa-
ehtoinen valmistelu. Valmistelua varten hyvinvointi-
kuntayhtymän hallitus asetti väliaikaisen valmistelu-
toimielimen 12.7.2021. 

Valmistelutoimielin on asettanut poliittisen seu-
rantaryhmän, tarvittavat työryhmät ja yhteistyöryh-
mät. Työryhmät on asetettu valmistelemaan yleishal-
lintoa ja johtamista, palvelutuotantoa, hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämistä, viestintää, taloutta sekä ICT 
ja digitalisaatiota. Hyvinvointialueen päätöksenteko- 
ja hallintorakenteen, tarvittavien säännösten ja ohjei-
den valmistelu on käynnistynyt väliaikaisen valmiste-
lutoimielimen päätöksellä.

Päijät-Hämeessä on jo toteutettu sote-uudistuk-
sen mukainen laaja-alainen maakunnan kattava (pl. 
Heinola ja Sysmä) sosiaali- ja terveyspalvelujen järjes-
tämisvastuu. Siirtymä hyvinvointialueen toiminnan 
valmisteluun ja itse toimintaan ei siksi tule olemaan 
kovin suuri. Pelastustoimen siirtyminen osaksi hyvin-
vointialuetta on valmisteltava erikseen. Monet muu-
tosohjelman myötä käynnistyneet kehittämishank-
keet voivat arvioijien näkemyksen mukaan siirtyä ja 
sulautua sellaisenaan tai vähäisin muutoksin hyvin-
vointialueen toiminnaksi. Siirtyvät kehittämishank-
keet tulee selkeästi priorisoida hyvinvointialueen ko-
ko toiminnan näkökulmasta. 

Muutosohjelma antaa hyvän pohjan hyvinvointi-
alueen strategian valmisteluun. Hyvinvointialueen 
valmistelun kannalta tärkeää on, että henkilöstöstra-
tegia on saatu toimeenpanovaiheeseen. 

Arvioijien näkemyksen mukaan hyvinvointi-
alueen toiminnan käynnistymistä edistäisi suures-
ti, jos aluevaaleissa valittaville päättäjille valmis-
teltaisiin nykyisen muutosohjelman kokemuksia 
hyödyntävä hyvinvointialueen strategiaa toimen-
paneva kokonaisvaltainen toimintaohjelma. Arvioi-
jat pitävät tärkeänä kehittämistyön jatkamista hyö-
dyntäen kuntayhtymän muutosohjelman valmis-
telusta ja toimeenpanosta saatuja kokemuksia ja 
”tiekarttoja”. 

Tärkeää on osallistaa valittavat poliittiset päättä-
jät kunnianhimoisen väestön palveluja parantavan 
ja henkilöstön huomioivan toimintaohjelman val-
misteluun. Samoin olennaista on heti alusta pitäen 
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tärkeää kytkeä pelastustoimen valmistelu kiinteäksi 
osaksi toimintaohjelmaa. 

Hyvinvointialueiden valmistelun näkökulmasta 
Päijät-Häme on valtakunnallisesti hyvissä asemissa. 
Muutosohjelmalle asetetut tavoitteet ovat yhteneviä 
hyvinvointialueiden rakentamisen tavoitteiden kans-
sa. Valtakunnallisessa sote-uudistuksen tilannekuvan 
arvioinnissa Päijät-Häme on siirtynyt viime vaalikau-
den viimeisestä kolmanneksesta tämän kauden par-
haaseen kolmannekseen, alueiden kärkeen. 

4.6 yleisiä arviointeja – muutosohjelman 
valmistelu ja toteutus

Poliittiset päättäjät

Päättäjien näkökulmasta kokonaisvaltainen, erilaiset 
kehittämistavoitteet kiinteästi yhteen kokoava muu-
tosohjelma on ollut kuntayhtymälle tarpeellinen ja 
osoittautunut onnistuneeksi. Palvelujen ja talouden 
tasapainottaminen kuntien maksukyvyn mukaiseksi 
on ollut välttämätöntä. Taloustilanteen parannuttua 
ja kuntien luottamuksen palauduttua kuntayhtymä 
on saanut enemmän työrauhaa. 

Palveluverkkoa ja palvelurakennetta on saatu kehi-
tettyä ja tiivistettyä muutosohjelman kautta. Joissain 
palveluissa (esim. päihde, mielenterveys, ikäihmisten 
hoiva) on jouduttu karsimaan pois muu kuin lakisää-
teinen toiminta. Näissä on kuitenkin ollut tarjolla mer-
kittävää ja tärkeää ennalta ehkäisevää toimintaa. 

Kuntayhtymän johtaminen on päättäjien näkö-
kulmasta selvästi parantunut, mutta muutosohjel-
man jalkauttaminen lähiesimiestasolle ja keskijoh-
toon vaatii vielä työtä. 

Henkilöstön luottamus tulevaisuuteensa on kun-
tayhtymän menestyksen kannalta kriittistä ja luot-
tamuksen palauttamisessa henkilöstöstrategian toi-
meenpanon onnistuminen käytännön tasolla on 
päättäjien näkemyksen mukaan ratkaisevaa.  

Monituottajuuden edistämistä palvelutuotannos-
ta päättäjät pitävät tärkeänä myös tulevaisuudessa, 
samoin moniammatillisen tiimimallin käyttöönottoa. 

Kuntajohtajat

Kuntajohtajat pitävät kuntayhtymässä toteutettua 
muutosohjelmaa positiivisena ja oikeansuuntaise-
na. Muutosohjelman lyhyestä toimeenpanoajasta 
huolimatta kuntayhtymässä on saatu aikaan näkyviä 
muutoksia kuntien kannalta suotuisaan suuntaan. 
Kuntayhtymän ennakkoluulotonta kehittämistä pi-
detään myönteisenä. 

Vuorovaikutus kuntayhtymän ja kuntien välillä on 
parantunut. Tiedonsaanti erityisesti kuntayhtymän 
taloudesta on parantunut. Taloustietojen parantunut 
tietotuotanto on myös avannut kunnille ”avoimem-
man ikkunan” kuntayhtymän toimintaan. Kuntayhty-
mä tunnistaa hyvin kuntien roolin toiminnan rahoit-
tajana, toimijana ja omistajana.
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Kustannuskehitystä on pystytty hidastamaan ja 
talouden ennakoitavuutta parantamaan. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon perusongelmiin 
muutosohjelma ei ole vielä ehtinyt vaikuttaa. Erityi-
sesti kuntajohtajat nostavat esille sosiaalipalvelu-
jen heikohkon painotuksen kehittämistyössä. Sosi-
aali- ja terveydenhuollon muutoksessa sosiaalipuoli 
on jäänyt selvästi vähälle huomiolle. Mielenterveys- 
ja päihdepalveluissa kuntajohtajat näkevät selkeitä 
puutteita ja parannettavaa, samoin lapsiperheiden 
palveluissa. 

Yhdyspintakysymyksissä ollaan vielä varhaisessa 
vaiheessa, joskin eri kuntien kanssa on edistytty eri-
tahtisesti. 

Kuntayhtymän johtoryhmä

Muutosohjelma nähdään selkeästi kuntayhtymän 
strategian jalkauttamisen ohjelmana. Muutosohjel-
man kautta on ollut helppo hahmottaa kuntayhty-
mässä tarvittavien muutosten kokonaisuutta. Muu-
tosohjelma on jäsentänyt hyvin tehtäviä ja riippu-
vuuksia ja tuonut ryhtiä kehittämiselle. Ohjelma on 
tarjonnut myös selkeän viestinnän välineen ulospäin 
medialle, päättäjille, kunnille, ministeriöille ym. 

Muutosohjelma on tuonut kuntayhtymän toimin-
taan työrauhaa talouden vakauttamisen myötä. 

Henkilöstön osallistumisessa ohjelman toteut-
tamiseen ei ole johtoryhmän näkemyksen mu-
kaan vielä onnistuttu kovin hyvin siitä huolimatta, 
että henkilöstölle on järjestetty lukuisia tilaisuuk-
sia ja muutoinkin ohjelmasta on viestitty moni-
puolisesti. 

Henkilöstöryhmien edustajat

Henkilöstön edustajat on otettu mukaan muuto-
sohjelman valmisteluun, lukuisiin työryhmiin ja eri 
kehittämiskärkien toimenpanoon. Varsinkin henki-
löstöstrategian valmistelua pidetään varsin onnis-
tuneena. Siitä huolimatta, että muutosohjelmaa on 
esitelty ja käsitelty lukuisissa henkilöstötilaisuuksissa 
ja koulutuksissa, arvioinnissa on syntynyt näkemys, 
ettei ohjelmaa ole riittävästi onnistuttu viestimään 
henkilöstölle.

Muutosohjelman katsotaan näkyvän vielä kovin 
vähän henkilöstön käytännön työssä. Muutosohjelma 
koetaan paljolti johdon toiminnaksi, työntekijöitä ei 
ole sidottu ohjelman toteutukseen, ohjelman mark-
kinointi ruohonjuuritasolle on jäänyt puolitiehen. Toi-

saalta muutosohjelman mukaisia asioita käsitellään 
käytännön työntekemisen tasolla, mutta niistä ei 
välttämättä puhuta ja käsitellä muutosohjelman ni-
mellä eikä osata siihen yhdistää. 

Kuntayhtymän hallinto, johtaminen ja toiminnan 
suunnittelu etenee henkilöstön edustajien mukaan 
hyvään suuntaan. Muutosohjelman aikana kuntayh-
tymän johdon yhteys ja suhde kuntapäättäjiin on 
selvästi parantunut, mikä välittyy myös henkilöstölle 
eri kanavien kautta. 

Ministeriöiden edustajat

Päijät-Häme on muutosohjelman takia erinomai-
sissa lähtöasemissa hyvinvointialueen valmistelussa. 
Erinomaisena ratkaisuna pidettiin sitä, että edellisen 
sote-uudistuksen kaaduttua, Päijät-Hämeessä kaik-
kea kehittämistyötä ei laitettu jäihin, vaan jatkettiin 
aktiivisesti käynnistämällä muutosohjelma. 

Ohjelman valmistelussa epätavallista on ollut oh-
jelman taustaksi laadittu valtakunnallisesti hyvin 
poikkeuksellinen ja rehellinen tilanneanalyysi, jonka 
pohjalta paikannettiin kuntayhtymän sisäiset ja ul-
koiset kipupisteet. 

Kokonaisvaltainen muutosohjelma on palvellut 
hyvänä alustana muille kehittämishankkeille ja valta-
kunnallisen rahoituksen saamiselle. 

Tiedolla johtamisen arvioidaan Päijät-Hämees-
sä kehittyneen valtakunnallisesti arvioiden hyvään 
suuntaan. Hyvinvointialueen valmistelun kannal-
ta erityisesti palvelujen järjestäjän tarvitsema tieto 
on tärkeää. Muutosohjelman myötä alueen valmius 
tuottaa järjestäjän tarvitsemia tietoja on parantunut 
merkittävästi. 

Yleisiä havaintoja

Muutosohjelma on muuttanut kehittämistyön te-
kemisen tapaa kuntayhtymässä. Muutosohjelma on 
tarjonnut yhtenäisen ja selkeän kehikon ja tavoitteet 
kehittämistyölle, ja samalla koonnut ja sitonut erilli-
set kehittämishankkeet samaan viitekehykseen. Oh-
jelman lähestymis-, rakentamis- ja toteutustapa on 
koettu uudenlaisena, systemaattisena ja kehittämis-
työtä rikastuttavana. 

Muutosohjelman toteutus on vastuutettu selkeäs-
ti nimeämällä kehityskärjille omistajat ja osatavoit-
teille vastuulliset henkilöt. 

Kokonaisuudessaan muutosohjelmaa on pidet-
ty eri näkökulmista ja eri tahojen toimesta hyvänä ja 
tarpeellisena. Ohjelma tuki kuntayhtymän talouden 
tasapainottamista ja nosti esiin suuren joukon kehit-
tämiskohteita eri toiminnoista. Muutosohjelman kat-
sotaan antaneen henkilöstölle selkeän mandaatin 
toiminnan kehittämiseen.

Ulkopuolisia konsultteja on käytetty kaikilla 
osa-alueilla, mutta päävastuu on selvästi ollut kun-
tayhtymän omalla henkilöstöllä. Muutosohjelman 
ulkopuolisten konsulttipalvelujen kustannuksista ei 
ollut tietoa saatavilla. 

Muutosohjelman onnistumisen kannalta erittäin 
tärkeäksi on koettu kuntayhtymän johdon vahva si-
toutuminen ohjelman toteuttamiseen. 

Sote-uudistuksen toimeenpanoa tukevat val-
tionosuushankkeet (mm. sote-keskushanke ja raken-
neuudistushanke) on kytketty luontevasti muutosoh-
jelmaan, ei toteutettu muutosohjelmasta erillisinä 
hankkeina. 

Ohjelman toimeenpano ja tavoitteiden toteutu-
minen edellyttävät jatkuvaa ja säännöllistä seuran-
taa. Alkuvaiheen tiuhaan toistunut, yksityiskohtiin 
menevä seuranta on koettu työlääksi ja varsinaista 
kehittämistyötä rasittavaksi. Tasapainon löytäminen 
varsinaisen tekemisen ja seurannan välillä on vienyt 
oman aikansa. 

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ei onnistu il-
man moniammatillista yhteistyötä. Muutosohjelman 
toteuttamisessa on toteutettu eri alojen ammatti-
laisten yhteistyönä. Hedelmällinen yhteistyö vaatii 
runsaasti yhteistä keskustelua, joka auttaa ymmärtä-
mään ammattilaisten paikoitellen erilaista ajattelu-
tapaa, käytettävää terminologiaa ja työtä. 

Muutosohjelman toimeenpanon vakiintuessa uu-
tuuden viehätys on kadonnut ja kehittäminen on 
siirtynyt osaksi normaalia toimintaa. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET – SUOSITUKSET – 
LESSONS LEARNT

Muutosohjelman toimeenpano on edennyt nopeasti.  
Kehityskärjestä riippuen valmiina tai työn alla oli 
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14.9.2021 mennessä kuntayhtymän johtoryhmälle 
esitetyssä materiaalissa noin 80–90 prosenttia kehit-
tämistehtävistä (kuvio alla). Muutosohjelma on ly-
hyestä toimeenpanoajasta huolimatta vaikuttanut jo 
pitkän aikavälin päätavoitteiden suuntaisesti. 

Kustannusten kasvuvauhti taittunut ja  
kuntien kantokyvyn mukainen

Muutosohjelmalle asetettiin merkittäviä kustannus-
ten kasvun hillintätavoitteita. Muutosohjelman myö-
tä käynnistetyt talouden sopeutustoimet ovat alka-
neet purra ja menokehitys on kääntynyt vähitellen 
kohti tavoiteltua kasvu-uraa ja kustannuskehitys on 
saatu hallintaan. Lainsäädännön tuomat uudet teh-
tävät ovat aiheuttaneet lisäkuluja, joita ohjelman val-
misteluvaiheessa ei ole ollut mahdollista ottaa huo-
mioon. Myös koronaepidemian tuomat lisäkustan-
nukset ovat tilapäisesti vaikeuttaneet tavoitellun kus-
tannuskehityksen täysimääräistä saavuttamista. 

Kuntien ja Päijät-Hämeen hyvinvointi- 
yhtymän luottamuksellinen yhteistyö

Kuntayhtymän talouden tasapainottuminen lähem-
mäksi kuntien maksukykyä on selvästi palauttanut 
kuntien luottamusta kuntayhtymän toimintakykyyn 
ja johtamiseen. Taloustilanteen parannuttua ja kun-
tien luottamuksen palauduttua kuntayhtymä on 
saanut aiempaa enemmän työrauhaa. Kaiken kaik-
kiaan vuorovaikutus kuntayhtymän ja kuntien välillä 
on kehittynyt myönteisesti. 

Integraatio toiminnassa ja vahvistunut

Kuntayhtymä on jo alun perin perustettu sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisen integroivaksi organi-
saatoksi, mikä sellaisenaan tarjoaa erinomaiset mah-
dollisuudet palvelujen yhteensovittamiselle väestön 
ja asiakkaiden kannalta. Palveluverkkoa ja palvelura-
kennetta on kehitetty ja tiivistetty muutosohjelman 
kautta. Talouden sopeutustoimet näkyvät kuiten-
kin joissakin ei-lakisääteisissä palveluissa palveluvali-
koiman supistumisena. Erityisesti sosiaalipalvelujen 
kehittämisen koetaan kuntajohtajien näkökulmas-
ta painottuneen muutosohjelman toimeenpanossa 
terveyspalveluja vähemmän. 

Kuntayhtymällä vahva positiivinen imago

Kuntayhtymän ulkoinen kuva erityisesti kuntajoh-
don, kuntapäättäjien ja vastuuministeriöiden suun-
taan on selkeästi parantunut. Tässä kuntayhtymän 
viestinnän uudistumisella on ollut merkittävä rooli. 
Muutosohjelma on tarjonnut selkeän viestinnän vä-
lineen ulospäin medialle, päättäjille, kunnille, minis-
teriöille ym. 

Vähentynyt sosiaalinen ja 
terveydellinen pahoinvointi

Muutosohjelman vielä verraten lyhyestä toimeenpa-
noajasta johtuen ohjelman vaikutuksia alueen väes-
tön sosiaaliseen ja terveydelliseen hyvinvointiin on 
toistaiseksi mahdoton empiirisesti todentaa. 

Ohjelman toteutustapa 

Muutosohjelman valmistelussa sovellettu systemaat-
tinen ongelmien paikannustapa ja laatimisprosessi 
vaikuttaa onnistuneelta. Muutosohjelmalla on selkeä 
kokonaisvaltainen viitekehys ja rakenne, jonka kaut-
ta yksittäiset kehittämistoimet on nivottu yhteen 
toimivaksi kokonaisuudeksi. Ohjelman tavoitteet on 
onnistuttu tulkitsemaan käytännönläheisiksi seurat-
taviksi toimenpiteiksi. 

Muutosohjelman kokemukset vahvistavat onnistu-
neen toimeenpanon kaavan: Tärkeää on asettaa ke-
hittämiselle selkeät strategiasta johdetut tavoitteet, 
tavoitteiden toteuttaminen vastuutetaan ja tavoittei-
den toteutumista seurataan ja arvioidaan säännölli-
sesti. 

Henkilöstön edustajat ovat osallistuneet muuto-
sohjelman valmisteluun, lukuisiin työryhmiin ja eri 
kehittämiskärkien toimenpanoon. Varsinkin henki-
löstöstrategian valmistelua pidetään eri tahojen nä-
kökulmasta pääosin onnistuneena. Siitä huolimatta, 
että muutosohjelmaa on esitelty ja käsitelty lukui-
sissa henkilöstötilaisuuksissa ja koulutuksissa, eri ta-
hoilta nousi melko yhteneviä näkemyksiä siitä, ettei 
ohjelmaa ole onnistuttu viestimään riittävästi henki-
löstölle. Henkilöstön luottamus tulevaisuuteensa on 
kuntayhtymän ja tulevan hyvinvointialueen menes-
tyksen kannalta ensiarvoista ja luottamuksen palaut-
tamisessa henkilöstöstrategian toimeenpano käytän-
nön tasolla on keskeistä. 

Sote-uudistus

Päijät-Häme on muutosohjelman takia erinomaisis-
sa lähtöasemissa hyvinvointialueen valmistelussa.

Hyvinvointialueiden valmistelun näkökulmasta 
Päijät-Häme on valtakunnallisesti hyvässä asemassa 
Muutosohjelmalle asetetut tavoitteet ovat yhteneviä 
hyvinvointialueiden rakentamisen tavoitteiden kans-
sa. Valtakunnallisessa sote-uudistuksen tilannekuvan 
arvioinnissa Päijät-Häme on siirtynyt viime vaalikau-
den viimeisestä kolmanneksesta tämän kauden par-
haaseen kolmannekseen, alueiden kärkeen. 

Muutosohjelma ja 
hyvinvointialueen valmistelu 

Muutosohjelman toimeenpano on vielä monilta osin 
kesken. Hyvinvointialueen valmistelun käynnistymi-
nen vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten pitkälle ja 
missä muodossa muutosohjelmaa on syytä jatkaa. 
Koska hyvinvointikuntayhtymä toiminta vastaa käy-

tännössä hyvin pitkälle valmisteilla olevan Päijät-Hä-
meen hyvinvointialueen toimintaa, olisi luontevaa 
jatkaa muutosohjelmaa soveltuvin osin ja sulauttaa 
sen toimeenpano hyvinvointialueen valmisteluun.

Päijät-Hämeessä on jo toteutettu sote-uudistuk-
sen mukainen laaja-alainen maakunnan kattava (pl. 
Heinola ja Sysmä) sosiaali- ja terveyspalvelujen järjes-
tämisvastuu. Siirtymä hyvinvointialueen toiminnan 
valmisteluun ja itse toimintaan ei siksi tule olemaan 
kovin suuri. Pelastustoimen siirtyminen osaksi hyvin-
vointialuetta on valmisteltava erikseen. Monet muu-
tosohjelman myötä käynnistyneet kehittämishank-
keet voivat arvioijien näkemyksen mukaan siirtyä ja 
sulautua sellaisenaan tai vähäisin muutoksin hyvin-
vointialueen toiminnaksi. Siirtyvät kehittämishank-
keet tulee selkeästi priorisoida hyvinvointialueen ko-
ko toiminnan näkökulmasta. 

Muutosohjelma antaa hyvän pohjan hyvinvointi-
alueen strategian valmisteluun. Hyvinvointialueen 
valmistelun kannalta tärkeää on, että henkilöstöstra-
tegia on saatu toimeenpanovaiheeseen. 

Muutosohjelmalle asetetut tavoitteet ovat yhte-
neviä hyvinvointialueiden rakentamisen tavoitteiden 
kanssa. Arvioijien näkemyksen mukaan hyvinvointi-
alueen toiminnan käynnistymistä edistäisi suuresti, 
jos aluevaaleissa valittaville päättäjille valmisteltaisiin 
nykyisen muutosohjelman kokemuksia hyödyntä-
vä hyvinvointialueen strategiaa toimenpaneva koko-
naisvaltainen toimintaohjelma. Arvioijat pitävät tär-
keänä kehittämistyön jatkamista hyödyntäen kun-
tayhtymän muutosohjelman valmistelusta ja toi-
meenpanosta saatujen kokemusten ja ”tiekarttojen” 
pohjalta. 

Henkilöstöstrategiassa on määritelty kehittämisen 
kärjet, joiden kautta kehittämistyötä on hyvä jatkaa 
hyvinvointialueen valmistelussa. Tuotannonohjaus ja 
siihen liittyvä henkilöstösuunnittelu vaatii vielä lisä-
huomiota. 

Tärkeää on osallistaa valittavat poliittiset päättäjät 
toimintaohjelman valmisteluun. Samoin olennaista 
on heti alusta pitäen tärkeää kytkeä pelastustoimen 
valmistelu kiinteäksi osaksi toimintaohjelmaa. 
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LIITTEET

Liite 1, HAASTATTELUT

Pvm Hlö/ryhmä

13.9., klo 16:30-19:00 Kärki 2, vastuuryhmä 6 henkilöä

15.9., klo 13:15-14:15 Kuntajohtajat 6 läsnä, 5 Teamsillä ja yksi puhelinhaastattelu

15.9., klo 16:00-18:10 Kärki 3, vastuuryhmä 3 henkilöä

20.9., klo 15:00-16:45 Kärki 4, vastuuryhmä 4 henkilöä

27.9., klo 11:00-11:50 Henkilöstö 9 henkilöstöjärjestöjen edustajaa

27.9., klo 14:00-15:15 Sari Niinistö Yhtymähallituksen pj., ex yhtymähallituksen vpj.

27.9., klo 16:00-18:15 Kärki 1, vastuuryhmä 6 henkilöä

28.9., klo 08:00-09:15 Johtoryhmä 13 henkilöä

28.9., klo 10:30-11:15 Kari Lempinen Ex-yhtymähallituksen pj.

28.9., klo 12:30-13:40 Tarja Tornio Ex-yhtymähallituksen jäsen, hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän jäsen

29.9., klo 10:00-11:02 Ville-Veikko Ahonen Finanssineuvos, VM

5.10., klo 09:50-11:00 Kari Hakari Osastopäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto, STM

Yhteensä 12 haastattelua Yhteensä 58 henkilöä
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