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Puheenvuoron teemat:

1) Integraation edelläkävijä

2) Systemaattinen muutos

3) Kohti hyvinvointialuetta



Päijät-Sote kartalla

12 Kunnan erikoissairaanhoito ja 
ensihoito

11 Kunnan ympäristöterveydenhuolto

10 Kunnan perustason sote-palvelut



Palvelujen
saatavuutta

edistävät
digitaaliset
ratkaisut

Muutokseen 
motivoitunut 

johto ja osaava 
henkilöstö

Hyvämaineinen 
keskussairaala 
ja laaja-alaiset 
sote-keskukset

Keskeinen 
sijainti



Työttömyys, 
toimeentulon 

ongelmat, 
ylisukupolvinen 
syrjäytyneisyys, 
yksinhuoltajuus

Voimakkaasti 
ikääntyvä ja 

korkean 
sairastavuuden 

väestö

Matala 
koulutustaso ja 

paljon 
koulutuksen 
ulkopuolelle 
jääviä nuoria

Maantieteelliset 
alueet eivät ole 

yhteneväisiä

Omistajakuntien 
heikko 

taloudellinen 
kantokyky



Väestökehitys
Kokonaisväestö Alle kouluikäiset 0-6v Lapset ja nuoret 7-17v Työikäiset 18-64v Ikääntyneet +65v

• Päijät-Hämeen 
kokonaisväestömäärä 
vähenee 
tarkastelujaksolla 
2020–2030E noin -3% ja 
vuoteen 2040E 
noin -6%

Koko väestö, hlö

• Alle kouluikäisten 
määrän ennustetaan 
vähenevän 
merkittävästi

• Tarkastelujaksolla 2020–
2030E määrän 
ennustetaan laskevan 
noin -12%

• Lasten ja nuoren 
määrän ennustetaan 
vähenevän 
merkittävästi

• Tarkastelujaksolla 
2020–2030E määrän 
ennustetaan laskevan 
noin -18%

• Työikäisten määrän 
väheneminen on 
maltillisempaa kuin alle 
kouluikäisten ja lasten 
ja nuoren väheneminen 

• Tarkastelujaksolla 
2020–2030E määrän 
ennustetaan laskevan 
noin -7%

• Ikääntyneiden määrä 
kasvaa merkittävästi

• Tarkastelujaksolla 
2020–2030E määrän 
ennustetaan kasvavan 
noin +13%

Alle kouluikäiset, hlö Lapset ja nuoret, hlö Työikäiset, hlö Ikääntyneet, hlö

Päijät-Hämeen väestörakenne muuttuu merkittävästi

14 700 11 900 10 500 9 900

2010 2030E2020 2040E

-12% 25 300 24 000 19 800 17 700

2020 2030E2010 2040E

-18%

127 500
113 700 106 300 101 400

2040E2010 2020 2030E

-7%

41 300
56 200 63 300 64 200

2010 2020 2030E 2040E

+13%

Lähde: Tilastokeskus 2022, karkeat arviot

208 800 205 800 199 900 193 200

2010 2020 2030E 2040E

-3%

Väestö ikääntyy ja vähenee tulevalla vuosikymmenellä heikentäen alueen huoltosuhdetta.



Kriisi 2019 johti 
muutosohjelmaan
2020−2024



Muutosohjelman tavoitepuu

Toimeenpanokykyä ja      
erinomaista henkilöstö-

kokemusta tukeva 
johtaminen

1.1  Systemaattinen toiminnan, 
kehittämisen ja talouden 
johtamisjärjestelmä
1.2 Vahva ja osaksi johtamis-
järjestelmää sidottu 
tietojohtaminen
1.3 Erinomainen 
henkilöstökokemus
1.4 Systemaattisesti johdetut 
ja toiminnan tarpeisiin 
vastaavat tilat
1.5  Yhtymän 
järjestämistoiminto on vahva ja 
selkeä

Toimiva kunnat -
hyvinvointiyhtymä 

yhteistyö
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
2.5  Kestävä ja 
ympäristökuormaa vähentävä 
palvelutuotanto

Tasapainoinen ja
kustannustehokas 

palvelurakenne

3.1 Palvelurakennetta 
kevennetty ja kevyitä & 
ennaltaehkäiseviä palveluja 
vahvistettu
3.2 Asiakkaiden oma-ehtoisiin 
ratkaisuihin, kevyisiin ja 
ennaltaehkäiseviin palveluihin 
ohjautumista vahvistettu
3.3 Monipalveluasiakkaiden 
palvelukokonaisuudet ovat 
systeemisiä ja optimoituja
3.4 Laaja-alainen digitaalisia 
kanavia hyödyntävä sote-
keskusmalli toiminnassa

Kustannustehokas 
palvelutuotanto

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

Elinvoimaisessa Päijät-Hämeessä on vahva maakunnallinen identiteetti, joka turvaa hyvinvointia
Kuntien ja Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymän 
luottamuksellinen yhteistyö

Vähentynyt sosiaalinen ja
terveydellinen pahoinvointi

Kuntayhtymällä 
vahva positiivinen imago

Kustannusten kasvuvauhti 
taittunut ja kuntien 

kantokyvyn mukainen

Integraatio toiminnassa 
ja vahvistunut

Tavoite

Kehitystyö

Keskeistä 
asiakas-
kokemus ja 
palvelujen 
laatu 

Väestö ikääntyy 
voimakkaasti,

korkea sairastavuus

Työttömyyttä, toimeentulon 
ongelmia, ylisukupolvista 

syrjäytyneisyyttä

Omistajakuntien heikko 
taloudellinen kantokyky

Maantieteelliset alueet 
eivät ole yhteneväisiä

Matala koulutustaso, 
moni nuori jää koulutuksen 

ulkopuolelle 

Alueen 
haasteita

1 432 Hyvinvointialueen 
valmistelu

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

5
Asiakkaiden palvelutarpeeseen vastaava, kustannustehokas, vaikuttava palvelutuotanto, joka on kuntien maksukyvyn mukainen





Case 1: Harjun 
terveys

Mistä on kyse?



=
Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymän ja 
Mehiläisen yhdessä 

omistama yritys, 
palveluiden tuottaja

=
Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymä, 
palveluiden järjestäjä



Tavoitelähtöinen hankinta

- järjestäjän vahva ote



Harjun terveyden laajan palvelun sote-keskukset
• Lahden sote-keskus
• Nastolan sote-keskus
• Iitin sote-keskus
• Kärkölän sote-keskus

+ Hammashoitolat

Harjun terveyden toiminta-alue

MYRSKYLÄ
PUKKILA

LAHTI

KÄRKÖLÄ
ORIMATTILA

HOLLOLA

ASIKKALA

PADASJOKI

HEINOLA

HARTOLA

SYSMÄ

 

IITTI



Miten muutos näkyy 
asiakkaalle?
• Pidemmät aukioloajat
• 24/7 digiklinikka
• Oma yhteyshenkilö asiakkaalle
• Avosairaanhoidossa hoito alkaa saman 

päivänä
• Hammaslääkärille 9 vuorokaudessa
• Suuhygienistille 3 vuorokaudessa
• Moniammatilliset asiakastiimit





30.5.2022

Toisenlaistakin uutisointia riitti alussa



Mitä integraatio tarkoittaa ja 
mitä hyötyä siitä on?



Case 2: Ensihoito 
ja akuutti



Päivystyspalvelut ovat kokonaisuus

• Lisääntynyt palvelutarve on 
edellyttänyt uusia toimintamalleja.

• Integroitu kokonaisuus
• Ensihoito ja ensivaste
• Akuutti24
• Erikoissairaanhoito
• Perusterveydenhuolto
• Kotiin vietävät palvelut
• Kotisairaala
• Ikääntyneiden päivystyspalvelut
• Pelastustoimi

- 7 %

- 2 %

120 %

Muutos 2019 à 2021

Vuodeosasto -23 %

244 %

- 22 %



Muutosohjelman 
riippumaton arviointi 
lokakuussa 2021 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 
muutosohjelman arviointiraportti – lokakuu 2021,

Markku Pekurinen ja Pekka Kuosmanen.

Tutustu: Raportti

https://paijat-sote.fi/wp-content/uploads/2022/05/paijasote_muutosohjelma_arviointiraportti_2021.pdf
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2024–26202320222021202020192016–2018

1. 2.

3.

4.

5.

Maaliskuu 2022

5. Hyvinvointialueen 
1. strategiakausi 2023–2026

Päijät-Hämeen sote- ja pela-
palvelujen järjestämisvastuu
siirtyy hyvinvointialueelle.  

4. Sote- ja pela-
uudistuksen lait läpi 
eduskunnassa 6/2021. 
Alkaa valmistelu kohti 
hyvinvointialueiden 
toiminnan käynnistymistä 
1.1.2023.

3. Koronapandemia
rantautui Suomeen 
3/2020 ja pysynyt läsnä 
siitä lähtien.

Ukrainan sota voi 
luoda vielä vaikeasti 
ennakoitavia haasteita 
yleisen turvallisuuden ja 
kyberturvallisuuden 
suhteen.

2. Haastavan kehityskulun
kääntämiseksi YT:t ja 
muutosohjelman
laatiminen syksyllä 2019. 
Välitön toimeenpanon  
käynnistäminen: väliarvio 
muutosohjelman toteutuksesta 
valmistui 10/2021.

1. Yhtymän perustamisesta 
päätettiin kesällä 2016 ja 
toiminta alkaa erittäin nopean 
valmistelun jälkeen 1/2017. 

Yhtymän perustamisesta 
hyvinvointialueen perustamiseen 
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Alustavan strategialuonnoksen missio ja visio

Hyvinvointialueen missio: 
Olemme vahva 
järjestäjä ja joustava 
palvelujen tuottaja.

Päijät-Hämeen visio: 
Elinvoimaisen Päijät-Hämeen 
hyvinvointialue rakentaa 
hyvinvointia ja turvallisuutta 
vahvana edelläkävijänä.
Visio kuvaa Päijät-Hämeen asukkaille alueen 
tavoiteltavan tulevaisuudenkuvan.

Missio kuvaa Päijät-Hämeen 
hyvinvointialueen perustehtävän eli sen, 
miksi hyvinvointialue on olemassa.



Valmistelun onnistumisen avaintekijät

Poliittisen päätöksenteon ja 
virkamiesvalmistelun 
keskinäinen kunnioitus ja 
luottamus

Demokratiatoimielimien vahva 
käynnistys ja väestön 
luottamuksen säilyttäminen ja 
vahvistaminen

Hyvinvointialueelle siirtyvien 
organisaatioiden, henkilöstön, 
toimintojen ja kumppaneiden 
luottamus valmisteluun ja 
yhteistyö 

Vahvan talouden perustan 
luominen




