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• Valtakunnallisen maakunta- ja sote-uudistuksen kaaduttua keväällä 2019 Päijät-Hämeen 

hyvinvointikuntayhtymän johto päätyi toteamukseen, ettei ole aikaa jäädä odottamaan 

valtakunnallista ratkaisua vaan muutosta on vietävä eteenpäin ennakoivasti. 

• Syksyn 2019 aikana analysoitiin perusteellisesti haastava toimintaympäristö ja laadittiin 

osallistavasti strategiaa täydentävä, ongelmat kokonaisvaltaisesti, avoimesti ja rehellisesti 

tunnistava viisivuotinen muutosohjelma. Kuntayhtymän hallitus hyväksyi sen 7.11.2019.

• Ongelma-analyysissä käytettiin loogisen viitekehyksen lähestymistapaa (LFA). Ongelmapuussa 

identifioitiin toimintaympäristön haasteet, ongelmat ja niiden seuraukset. Ongelmapuun ja 

ongelma-analyysin pohjalta muodostui muutosohjelman tavoitekokonaisuus. 

• Muutosohjelmaa on toimeenpantu viiden kehityskärjen kautta ja jokaiselle kärjelle on määritetty 

omistaja. Kärjet jakaantuvat osioihin (tulosalue), joille on määritetty vastuukehittäjät. 

• Muutosohjelman toimeenpanoa on seurattu systemaattisesti.

Muutosohjelma
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• Arviointi toteutettiin haastatteluilla ja perehtymällä ohjelman laajaan valmistelu- ja seuranta-aineistoon sekä 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämiin kansallisiin vertailutietoihin. 

• Arvioinnin aikana toteutettiin 12 ryhmä- ja yksilöhaastattelua, kuulemista ja arviointikeskustelua. Kaikkiaan 

kuultiin 58 henkilön näkemyksiä: henkilöstöryhmien edustajia, kuntayhtymän poliittisia päättäjiä, alueen 

kuntajohtajia, kuntayhtymän viranhaltijajohtoa ja jokaisen kehittämiskärjen vastuuhenkilöitä sekä 

valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointialueiden valmistelussa mukana olevia 

viranhaltijoita. 

• Arvioijat ovat pyrkineet tekemään synteesin saamistaan näkemyksistä ja kokemuksista siinä muodossa minkä 

toivomme parhaiten hyödyttävän muutosohjelman pohjalta jatkettavaa kehittämistyötä ja Päijät-Hämeen 

hyvinvointialueen valmistelua sekä huomioimaan, että viiden vuoden mittaiseksi suunniteltua muutosohjelmaa 

on toteutettu vasta runsaat puolitoista vuotta. 

• Arviointi keskittyy muutosohjelman tarkoituksen, Asukkaiden palvelutarpeeseen vastaava, 

kustannustehokas, vaikuttava palvelutuotanto, joka on kuntien maksukyvyn mukainen, arviointiin sekä 

siihen vaikuttavien kehittämiskärkien tavoitteiden ja taas niiden toteutumisen mahdollistavien tulosten syntyyn.

Arvioinnin tavoitteet ja toteutus



Johtopäätökset

1. Muutosohjelman tavoitteet

2. Muutosohjelman toteutustapa

3. Hyvinvointialueen valmistelu



1) Kustannusten kasvuvauhti taittunut ja kuntien kantokyvyn mukainen

Talouden sopeutustoimet ovat alkaneet purra. Menokehitys on kääntynyt vähitellen kohti 
tavoiteuraa ja kustannuskehitys on saatu hallintaan. Koronaepidemia ja lainsäädännön 
tuomat uudet tehtävät ovat tuoneet ennakoimattomia lisäkuluja ohjelman valmisteluvaiheen 
jälkeen.

2) Kuntien ja Päijät-Soten luottamuksellinen yhteistyö kehittynyt myönteisesti

Kuntayhtymän talouden tasapainottuminen lähemmäksi kuntien maksukykyä on 
palauttanut kuntien luottamusta kuntayhtymän toimintakykyyn ja johtamiseen. 
Vuorovaikutus kuntayhtymän ja kuntien välillä on kehittynyt myönteisesti. 

3) Kuntayhtymällä vahva positiivinen imago

Kuntayhtymän ulkoinen kuva erityisesti kuntajohdon, kuntapäättäjien ja 
vastuuministeriöiden suuntaan on selkeästi parantunut. Tässä kuntayhtymän viestinnän 
uudistumisella on ollut merkittävä rooli. Muutosohjelma on tarjonnut selkeän viestinnän 
välineen ulospäin medialle, päättäjille, kunnille, ministeriöille ym. 
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4) Integraatio toiminnassa ja vahvistunut

Kuntayhtymä on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen integroiva organisaatio, 

mikä sellaisenaan tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet palvelujen yhteensovittamiselle 

väestön ja asiakkaiden kannalta. Palveluverkkoa ja palvelurakennetta on kehitetty ja 

tiivistetty muutosohjelman kautta. Talouden sopeutustoimet näkyvät kuitenkin 

joissakin ei-lakisääteisissä palveluissa palveluvalikoiman supistumisena. Erityisesti 

sosiaalipalvelujen kehittämisen koetaan kuntajohtajien näkökulmasta painottuneen 

muutosohjelman toimeenpanossa terveyspalveluja vähemmän. 

5) Vähentynyt sosiaalinen ja terveydellinen pahoinvointi

Muutosohjelman vielä verraten lyhyestä toimeenpanoajasta johtuen ohjelman 

vaikutuksia alueen väestön sosiaaliseen ja terveydelliseen hyvinvointiin on 

toistaiseksi mahdoton empiirisesti todentaa. 
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6) Systemaattinen ongelmien paikannustapa, ohjelman laatimisprosessi ja 
kokonaisvaltainen viitekehys 

Muutosohjelman valmistelussa sovellettu systemaattinen ongelmien paikannustapa ja 
laatimisprosessi vaikuttaa onnistuneelta. Muutosohjelmalla on selkeä kokonaisvaltainen 
viitekehys ja rakenne, jonka kautta yksittäiset kehittämistoimet on nivottu yhteen toimivaksi 
kokonaisuudeksi. Ohjelman tavoitteet on onnistuttu tulkitsemaan käytännönläheisiksi seurattaviksi 
toimenpiteiksi. 

7) Muutosohjelman kokemukset vahvistavat onnistuneen toimeenpanon kaavan

Tärkeää on asettaa kehittämiselle selkeät, strategiasta johdetut tavoitteet, vastuuttaa niiden 
toteuttaminen sekä seurata ja arvioida tavoitteiden toteutumista säännöllisesti. 

8) Henkilöstö, muutosohjelma & henkilöstöstrategia

Henkilöstön edustajat ovat osallistuneet muutosohjelman valmisteluun, lukuisiin työryhmiin ja eri 
kehittämiskärkien toimenpanoon. Varsinkin henkilöstöstrategian valmistelua pidetään pääosin 
onnistuneena. Siitä huolimatta, että muutosohjelmaa on esitelty ja käsitelty lukuisissa 
henkilöstötilaisuuksissa ja koulutuksissa, ohjelmaa ei ilmeisesti ole onnistuttu viestimään riittävästi 
henkilöstölle. 

Johtopäätökset – muutosohjelman toteutustapa



9) Päijät-Häme on muutosohjelman takia erinomaisissa lähtöasemissa 
hyvinvointialueen valmistelussa

Päijät-Hämeessä on jo toteutettu sote-uudistuksen mukainen laaja-alainen maakunnan 
kattava (pl. Heinola ja Sysmä) sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu. Siirtymä 
hyvinvointialueen toiminnan valmisteluun ja itse toimintaan ei siksi tule olemaan kovin suuri. 
Pelastustoimen siirtyminen osaksi hyvinvointialuetta on valmisteltava erikseen. Monet 
muutosohjelman myötä käynnistyneet kehittämishankkeet voivat siirtyä ja sulautua 
sellaisenaan tai vähäisin muutoksin hyvinvointialueen toiminnaksi. Siirtyvät kehittämishankkeet 
täytyy selkeästi priorisoida hyvinvointialueen koko toiminnan näkökulmasta. 
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10) Muutosohjelma antaa hyvän pohjan hyvinvointialueen strategian 
valmisteluun

Muutosohjelman tavoitteet ovat yhteneviä hyvinvointialueiden rakentamisen tavoitteiden kanssa. 
Hyvinvointialueen toiminnan käynnistymistä edistäisi suuresti, jos aluevaaleissa valittaville päättäjille 
valmisteltaisiin nykyisen muutosohjelman kokemuksia hyödyntävä, hyvinvointialueen strategiaa 
toimenpaneva kokonaisvaltainen toimintaohjelma. Arvioijat pitävät tärkeänä jatkaa kehittämistyötä 
kuntayhtymän muutosohjelman valmistelusta ja toimeenpanosta saatujen kokemusten ja ”tiekarttojen” 
pohjalta. On tärkeää myös osallistaa valittavat poliittiset päättäjät toimintaohjelman valmisteluun. Samoin 
olennaista on heti alusta pitäen kytkeä pelastustoimen valmistelu kiinteäksi osaksi toimintaohjelmaa.

11) Henkilöstöstrategian toimeenpano ja tuotannonohjaus

Hyvinvointialueen valmistelun kannalta tärkeää on henkilöstöstrategian siirtyminen toimeenpanovaiheeseen. 
Henkilöstöstrategiassa on määritelty kehittämisen kärjet, joiden kautta kehittämistyötä on hyvä jatkaa 
hyvinvointialueen valmistelussa. Tuotannonohjaus ja siihen liittyvä henkilöstösuunnittelu vaativat vielä 
lisähuomiota. 
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Yleisiä arviointeja muutosohjelman 

valmistelusta ja toteutuksesta 
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Poliittiset päättäjät

• Kokonaisvaltainen, erilaiset kehittämistavoitteet kiinteästi yhteen kokoava muutosohjelma on ollut 
yhtymälle tarpeellinen ja osoittautunut onnistuneeksi. Palvelujen ja talouden tasapainottaminen 
kuntien maksukyvyn mukaiseksi on ollut välttämätöntä.

• Henkilöstön luottamus tulevaisuuteensa on kuntayhtymän menestyksen kannalta kriittistä ja 
luottamuksen palauttamisessa henkilöstöstrategian toimeenpanon onnistuminen käytännön tasolla 
on päättäjien näkemyksen mukaan ratkaisevaa.  

Kuntajohtajat

• Muutosohjelman lyhyestä toimeenpanoajasta huolimatta yhtymässä on saatu aikaan näkyviä 
muutoksia kuntien kannalta suotuisaan suuntaan. Ennakkoluulotonta kehittämistyötä pidetään 
myönteisenä.

• Kustannuskehitystä on pystytty hidastamaan ja talouden ennakoitavuutta parantamaan. 
Tiedonsaanti erityisesti kuntayhtymän taloudesta on parantunut.

• Sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa sosiaalihuolto on jäänyt selvästi vähälle huomiolle. 

• Yhdyspintakysymyksissä ollaan vielä varhaisessa vaiheessa.
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Hyvinvointiyhtymän johtoryhmä

• Muutosohjelma nähdään selkeästi yhtymän strategian jalkauttamisen ohjelmana ja se on jäsentänyt hyvin 
tehtäviä ja riippuvuuksia ja tuonut ryhtiä kehittämiselle.

• Muutosohjelma on tuonut yhtymän toimintaan työrauhaa talouden vakauttamisen myötä. 

Henkilöstöryhmien edustajat

• Henkilöstön edustajat on otettu mukaan muutosohjelman valmisteluun, lukuisiin työryhmiin ja eri 
kehittämiskärkien toimenpanoon. Varsinkin henkilöstöstrategian valmistelua pidetään varsin onnistuneena. 
Siitä huolimatta, että muutosohjelmaa on esitelty ja käsitelty lukuisissa henkilöstötilaisuuksissa ja 
koulutuksissa, arvioinnissa on syntynyt näkemys, ettei ohjelmaa ole riittävästi onnistuttu viestimään 
henkilöstölle.

• Muutosohjelman aikana kuntayhtymän johdon yhteys ja suhde kuntapäättäjiin on selvästi parantunut, mikä 
välittyy myös henkilöstölle eri kanavien kautta. 

Ministeriöiden edustajat (VM ja STM)

• Päijät-Häme on muutosohjelman takia erinomaisissa lähtöasemissa hyvinvointialueen valmistelussa. 
Erinomaisena ratkaisuna pidettiin sitä, että edellisen sote-uudistuksen kaaduttua Päijät-Hämeessä kaikkea 
kehittämistyötä ei laitettu jäihin, vaan jatkettiin aktiivisesti käynnistämällä muutosohjelma. Se on myös 
palvellut hyvänä alustana muille kehittämishankkeille ja valtakunnallisen rahoituksen saamiselle. 



Kehityskärki 1 –

Toimeenpanokykyä ja 

erinomaista 

henkilöstökokemusta 

tukeva johtaminen



Johtamisen identifiointi kehittämiskärjeksi on olennaista, koska sillä on vaikutuksensa oikeastaan 
kaikkeen muutosohjelmassa ja sen merkitys korostuu myös tulevissa sote-muutoksissa. Muutosohjelma 
on syventänyt toimialojen välistä yhteistyötä, koonnut asiat ja toimijat sekä vaatinut priorisoimaan.

Muutosohjelman toteutus on alkanut onnistuneesti muun toiminnan rinnalla ilman erillistä 
hankeorganisaatiota, mutta kuitenkin selkeillä vastuutuksilla. Osin innostumisen alta tulee esiin myös 
kokemuksia näin kokonaisvaltaisen muutosohjelman ajoittaisesta raskaudesta ja aikataulujen 
yhteensovittamisen vaikeudesta.

1. Systemaattisen johtamisjärjestelmän kokonaisratkaisu on siirtynyt hyvinvointialueen valmistelun 
osaksi. Jo syksyllä 2020, kun alkoi näyttää ilmeiseltä, 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.

2. Tietojohtamisen kehittäminen on edennyt hyvin osana muutosjohtamista noin 10 kuukauden ajan. 
Työstetty selkeä kehittämissuunnitelma, tietoallas on toiminnassa, 13.4.2021 hyväksytty datastrategia 
ja käytössä on teknisesti melko moderni kokonaisuus. Oma tietojohtamisen tiimi on ollut tärkeä.

Kehityskärki 1 – Toimeenpanokykyä ja erinomaista 

henkilöstökokemusta tukeva johtaminen
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3. Henkilöstökokemusta on arvioitu sekä henkilöstöjohtamisen että henkilöstön edustajien kannalta ja myös runsaasti 
saamamme seurantamateriaalin kautta. Kehityskärjen tavoite on  vaativa ja tilannetta on selvästi vaikeuttanut niin 
koronaepidemia kuin yleinen henkilöstön saatavuuden vaikeutuminen sekä toteutetut yhteistoimintaneuvottelut (yt). 

• Tavoitetta on edistetty aktiivisesti: työhyvinvointihankkeita, osaamisen hallinnan työvälineen hankinta ja valmennus 
sen käyttöön, oppisopimuskoulutuksen lisääminen, maahanmuuttajatyöntekijöiden rekrytointi ja palkitsemisen 
kehittäminen. Esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen on koulutettu, mutta systemaattista johtamisen valmennusta 
ei vielä ole, sen tarve on toki tunnistettu. 

• Kevään 2021 aikana valmisteltiin osallistavasti henkilöstöstrategia 2021−2023, joka linjaa henkilöstön johtamista ja 
koko työyhteisön kehittämistä ja jonka toimeenpano jatkuu siirtyen keväällä 2022 väliaikaishallinnolle 
hyvinvointialueen valmisteluun. 

• Muutosohjelman jalkautuksessa korostuu kokemus sen jäämisestä puolitiehen, niin etteivät kärjet näy arjessa. Jo 
vuoden 2019 henkilöstöselvityksessä ennen muutosohjelman käynnistymistä pidettiin ongelmallisena, että 
kuntayhtymässä on tehty paljon kehitystyötä ja saatu hyviä tuloksia, mutta viestintä tuloksista ei ole kaikin osin 
onnistunut.

• Henkilöstötyytyväisyyden nostaminen tavoitetasoon 8 vuoden 2018 tasosta 7  ei toteutunut, vaan pysyi samalla 
tasolla (6,9). Sairauspoissaolot vähenivät 2018−2020 ja edelleen 2021 suurimmissa ammattiryhmissä.

Kehityskärki 1 – Toimeenpanokykyä ja erinomaista 

henkilöstökokemusta tukeva johtaminen 





4. Toimitilajohtaminen on edennyt tavoitteen suuntaisesti.

• 30.11.2020 hyväksytty toimitilastrategia

• Yhtymä pääsee mukaan valtakunnallisen MODULO-tilanhallintajärjestelmän käyttäjäksi, joka 
mahdollistaa tiedolla johtamisen. 

• Erityisesti vuokratilat ovat vähentyneet

5. Yhtymän hallintosäännössä on määritelty järjestämistoiminnon roolit. Tämä osio on yhtymän osalta 
valmis ja on esitetty siirrettäväksi hyvinvointialueen malliksi mahdollisimman vähäisin muutoksin.

Kehityskärki 1 – Toimeenpanokykyä ja erinomaista 
henkilöstökokemusta tukeva johtaminen



Kehityskärki 2 – Toimiva 

kunnat – kuntayhtymä -

yhteistyö



1. Yhdyspintojen, käytännön puheessa hyte-työn, kärjet on määritelty, koordinaatiorakenteet sovittu 
ja maakunnallinen hyte-työ etenee alueellisen maakuntaliiton palkkaaman hyvinvointipäällikön 
vetämänä. Kuntien palvelusopimuksiin tehdään hyte-liitteet.

2. Talouden ja toiminnan raportoinnin nykytila saa kuntajohdolta yksinomaan kiitosta. Syyskuun 
2021 alusta on siirrytty uuden raportointiportaali Kuntaportin käyttöön.

3. Tulosalueelle, jonka tavoitteena oli sopia toimitiloja, tukipalveluja ja tukipalveluyhtiöitä 
koskevat periaatteet, oli annettu 3 miljoonan euron vuosisäästötavoite, joka on myös 
realisoitunut. Kuntien ja kuntayhtymän välillä on saavutettu yhteinen näkemys, ettei tyhjistä ja 
tarpeettomista tiloista makseta vuokraa. Vuokrien yhdenmukaistaminen on vielä kokonaisuutena 
tekemättä. Kuntien tuottamia tukipalveluja ei juurikaan ole.

4. Poliittisen ja operatiivisen viranhaltijajohdon roolitus on sovittu roolitusstrategiassa, selkiytettiin 
työvaliokunnan (kuntajohtajat + kuntayhtymän toimitusjohtaja) roolia kerran kuussa kokoontuvana 
foorumina.

5. Kestävän ja ympäristökuormaa vähentävän palvelutuotannon osion työstäminen on aloitettu 
kartoittamalla asiantuntijaverkostoa ja selvittämällä ympäristöjohtamisen tilaa toimialoilla. Kestävän 
kehityksen koordinaattori on aloittanut 1.6.2021.

Kehityskärki 2 – Toimiva kunnat – kuntayhtymä -yhteistyö



Kehityskärki 3 –
Tasapainoinen ja 
kustannustehokas 
palvelurakenne



1. Palvelurakenteen keventäminen: Edennyt pääosin suunnitellusti, korona-aika on hankaloittanut 
osin. Sairaansijojen mitoitus on vielä työn alla. 

2. Digitaalisten palvelujen kehittäminen: Sähköisen ajanvarauksen käytettävyyttä on parannettu ja 
käyttäjämäärät ovat merkittävästi kasvaneet. Omaolopalvelussa tehtyjen oirearvioiden määrä on 
koronan myötä kasvanut runsaasti ja väestö on oppinut palvelua käyttämään. Eri palveluissa otettu 
vaiheittain käyttöön chat-palveluja. 

3. Monipalveluasiakkaiden etukäteistunnistamiseen ei ole vielä toimivia työkaluja.  
Asiakassegmentointia varten on luotu useasta kokonaisuudesta koostuva kriteeristö. Aiheeseen 
liittyy myös juridisia haasteita. 

4. Laaja-alaisen sote-keskuksen konseptointi valmis ja palvelut on määritelty. Tiimimalli tulossa 
käyttöön koko maakunnan kattavasti kuntayhtymän omissa sote-keskuksissa. 

5. Yhtymän ja Mehiläisen yhteisyritys Harjun terveys Oy on tuottanut 1.1.2021 alkaen Lahden, 
Kärkölän ja Iitin asukkaille perustason avosairaanhoidon, suun terveydenhuollon, fysioterapian ja 
terveyssosiaalityön palveluja. Yhteisyritys on valtakunnallisesti merkittävä, innovatiivinen avaus.

Kehityskärki 3 – Tasapainoinen ja kustannustehokas 

palvelurakenne



• 75 vuotta täyttäneistä kotona asuu 

jotakuinkin tavoiteltu osa 

asukkaista. 

• Tehostetun palveluasumisen ja 

kotiin vietävien palvelujen 

peittävyys on jo melko lähellä 

asetettuja tavoitteita. 

• Palveluasumisen osuus 

ikääntyneiden palveluista kasvaa, 

mutta tarjonnan lisäämisessä on 

vielä tehtävää. 

• Omaishoidon tuen käytön 

lisäämiselle ikääntyneiden 

hoivassa on edelleen tilaa. 

Ikääntyneiden palvelujen tavoiteltu peittävyys on 
kehittynyt kahtalaisesti



• Avoterveydenhuollon 

palvelujen peittävyys ei ole 

vielä kasvanut aivan odotetun 

mukaisesti, mahdollisesti 

koronaepidemiasta johtuen. 

• Lääkäri- ja hoitajakäyntien 

peittävyys on hieman 

laskenut. 

• Myönteistä on sähköisen 

asioinnin yleistyminen 

hoitajan kanssa 

muutosohjelman tavoitteiden 

mukaisesti. 

Avoterveydenhuollon peittävyys ei ole vielä kehittynyt 
odotetusti
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Asiakkaiden kokemukset fyysisiä palveluja korvaavista 

Chat-palveluista ovat olleet pääosin myönteisiä

Sain hoidettua asiani Chatin kautta (%) 2019-8/2021*Chatissa asiointi oli helppoa (%) 2019-8/2021*

* Äitiys- ja lastenneuvolapalveluissa N=7 elokuussa 2021



Asiakastyytyväisyys parani 

muutosohjelman myötä

1) Asiakkaiden tyytyväisyys hyvinvointikuntayhtymän 
palveluihin parani muutosohjelman ensimmäisenä 
vuonna 2020 sekä kouluarvosanalla arvioituna että 
asiakkaan suosittelemana (NPS-luku). Tammi-
elokuun tietojen mukaan asiakastyytyväisyys on 
edelleen parantunut vuonna 2021.

2) Asiakastyytyväisyys Harjun terveyden tuottamiin 
sote-keskusten ja palveluihin kahdeksan 
ensimmäisen toimintakuukauden aikana (1-8/2021) 
oli erinomaisella tasolla: 

1) Kouluarvosanan keskiarvo oli 9
2) 73 % asiakkaista katsoi voivansa suositella 

saamaansa palvelua muillekin (NPS-luku). 
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Kehityskärki 4 –

Kustannustehokas 

palvelutuotanto



1) Tietoisuus tuotannonohjauksen ja siihen liittyvän henkilöstösuunnittelun tehostamisen välttämättömyydestä on 
lisääntynyt merkittävästi, pontimena akuutin koronaepidemian lisäksi henkilöstön saatavuuden vaikeutuminen ja 
paikoittainen henkilöstöpula. Tuotannonohjaus ja siihen liittyvä henkilöstösuunnittelu vaativat vielä jatkotoimia 
hyvinvointialueen valmistelussa

2) Tukipalvelujen tuotantotavan (oma toiminta vs. ostopalvelu) ja hankintojen kriittisellä arvioinnilla ja kilpailutuksilla on 
saavutettu selkeitä taloudellisia säästöjä. Tukipalveluissa on tunnistettu vielä erilaisia mahdollisia hyödyntämättömiä 
säästökohteita. -> Oman toiminnan ja ostopalvelujen tasapainoa on arvioitava jatkuvasti.  

3) Valmistunut monituottajuusstrategia linjaa selkeästi ja yksityiskohtaisesti, miten muilta julkisilta tai yksityisiltä 
palvelujentuottajilta hankitaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja miten niitä ohjataan ja valvotaan. Jo ennen 
strategian valmistumista kuntayhtymä käynnisti muutosohjelman tavoitteiden mukaisen sote-keskushankinnan 
perustamalla yhteisyrityksen Harjun terveys Oy:n tuottamaan sosiaali- ja terveyspalveluja.

4) Talouden seurantajärjestelmien uudistaminen on tuonut taloudenpitoon ennakoitavuutta. Vielä ei kuitenkaan ole 
päästy tavoitteeseen, että elokuussa laaditun jäsenkuntien maksuosuusennusteen ja tilinpäätöksen toteuman välinen 
ero olisi korkeintaan +/- 1 prosenttia.

Kehityskärki 4 – Kustannustehokas 

palvelutuotanto
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• Päijät-Hämeen keskussairaala tuottaa 

jokaiselle veroeurolla 11−18 % 

keskimääräistä enemmän palveluja alueen 

väestölle.

• Sairaalan hyvä tuottavuus näkyy kunnille noin 

2 prosenttia eli noin 4 miljoona euroa 

keskimääräistä edullisimpina 

erikoissairaanhoidon kustannuksina.

Päijät-Hämeen keskussairaalan tuottavuus oli maan 

kärkeä 2020



• Hyvinvointiyhtymän jäsenkunnat hyötyivät 
sairaalan hyvästä tuottavuudesta 
muutosohjelman ensimmäisen vuonna 48 
miljoonan euron verran eli noin 232 euroa 
asukasta kohti. 

• Samanaikaisesti alueen väestö on käyttänyt 
somaattisen erikoissairaanhoidon palveluja 
selvästi koko maan keskitasoa enemmän, 
yhteensä 44 miljoonan euron verran eli 212 
euroa asukasta kohti. 

• Muutosohjelman ensimmäisenä vuonna 
(vuodesta 2019 vuoteen 2020) kuntien 
asukkaille ja kunnille tuotettu käyttö- ja 
tuottavuushyöty on kasvanut lähes 25 
miljoonalla eurolla.

Hyvä tuottavuus 

mahdollistaa väestölle hyvät 

palvelut ja samalla säästää 

kuntien kustannuksia
- 20 €/as

- 4,0 milj. €

+ 212 €/as   

+ 43,7 milj. €

- 232 €/as     

- 47,7 milj. €



Menokehitys on 

kääntynyt vähitellen 

kohti tavoiteltua 

kasvu-uraa
• Muutosohjelmalle asetettiin vuodelle 2024 

tavoitteeksi noin 40 m€ säästö 
kustannusten kasvutrendistä eli 
kustannusten kasvun hidastaminen 3,6 
%:sta 2,7 %:iin vuodessa. 

• Koronaepidemian tuomat lisäkustannukset 
vaikeuttavat arviointia.

• Ilman koronaepidemian tuomia 
lisäkustannuksia kuntayhtymän 
kustannusten kasvu 2019-2021 hidastuisi 
noin 2,4 %:iin (reaalisesti 0,5 %) vuodessa. 

• Ilman koronakuluja muutosohjelman 
tuottamaksi taloudelliseksi hyödyksi 
202−2021 voisi arvioida yhteensä jopa 
lähes 27 miljoonaa euroa 
(tilinpäätösennuste 2021).



Koronaepidemian tuomat lisäkustannukset vaikeuttavat muutosohjelmalla jo 

saavutettujen taloudellisten hyötyjen arviointia: 

1) Ilman koronakuluja ja ulkoisesti rahoitettuja hankekuluja muutosohjelman 

tuottamaksi taloudelliseksi hyödyksi 2020−2021 voisi arvioida yhteensä jopa 

lähes 27 miljoonaa euroa (tilinpäätösennuste 2021).

2) Kaikki toiminnan kulut yhteen laskien menot (sis. koronaepidemian kulut) 

ylittäisivät tavoiteuran noin 2,5 miljoonalla eurolla, mutta olisivat silti selvästi 

muutosohjelmaa edeltänyttä kustannusten kehitysuraa alhaisemmat. 

Muutosohjelman taloudellinen hyöty



Kehityskärki 5 –

Hyvinvointialueen 

valmistelu



Yhtymän johtoryhmä päätti 8.6.2021 lisätä muutosohjelman viidenneksi kehityskärjeksi 

hyvinvointialueen valmistelun. Sen tulokseksi on määritelty vapaaehtoinen alueellinen valmistelu.

• Valmistelua varten yhtymän hallitus asetti väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) 12.7.2021. 

• Valmistelutoimielin on asettanut poliittisen seurantaryhmän (”ohjausryhmä”), tarvittavat työryhmät 

ja yhteistyöryhmät. Työryhmät on asetettu valmistelemaan yleishallintoa ja johtamista, 

palvelutuotantoa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, viestintää, taloutta sekä ICT- ja digi-

asioita. Hyvinvointialueen päätöksenteko- ja hallintorakenteen, tarvittavien säännösten ja ohjeiden 

valmistelu on käynnistynyt väliaikaisen valmistelutoimielimen päätöksellä.

• Muutosohjelma antaa hyvän pohjan hyvinvointialueen strategian valmisteluun. Hyvinvointialueen 

valmistelun kannalta tärkeää on, että henkilöstöstrategia on saatu toimeenpanovaiheeseen

• Hyvinvointialueiden valmistelun näkökulmasta Päijät-Häme on valtakunnallisesti hyvissä 

asemissa. Muutosohjelmalle asetetut tavoitteet ovat yhteneviä hyvinvointialueiden rakentamisen 

tavoitteiden kanssa. 

Kehityskärki 5 – Hyvinvointialueen valmistelu


