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Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymä

• Perustettiin valtuustojen päätöksin kesäkuussa 2016 (Asikkala, 
Hartola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, 
Padasjoki, Pukkila ja Iitti) 

• Sysmä ja Heinola vain erikoissairaanhoidon osalta

• Uusittu perussopimus

• Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyi
yhtymälle 1.1.2017

• Lahden sosiaali- ja terveydenhuollon ja Oiva
peruspalvelukeskuksen henkilöstö siirtyi liikkeen luovutuksella
uuteen hyvinvointikuntayhtymään



Projektitoimisto

• Käytännön valmistelutyötä syksyllä johti Päijät-Hämeen liittoon (31.12.2016 asti) sijoittunut 
projektitoimisto – 1.1.-30.6.2017 Hyvinvointiyhtymä

• Jouko Isolauri, va. muutosjohtaja, -> 30.6.2017
• Arja-Tuulikki Wilén, projektijohto
• Janne Mäki, hallinto
• Erja Saari, HR-asiat
• Sari Pauninsalo, viestintä
• Anu Mäkelä, talous
• Maiju Päivä, projektityö 1.1. -30.6.17
• Hannele Järvelä, assistentti

• http://www.huomisenhyvinvointia.fi/
• www.twitter.com/hyvinvointiky
• https://www.facebook.com/Huomisen-hyvinvointia-310868622613167/?ref=ts&fref=ts

• Hankkeen kaikki aineistot julkisena luettavissa

http://www.huomisenhyvinvointia.fi/
http://www.twitter.com/hyvinvointiky
https://www.facebook.com/Huomisen-hyvinvointia-310868622613167/?ref=ts&fref=ts


Henkilöstö

• Henkilöstömäärä yhteensä n. 7 650

• Uuden organisaation toimintamenot n. 750 
miljoonaa euroa

• Palkat noin 350 milj. euroa

• Eläkkeelle lähtö 586 henkilöä vuosien 2016 –
2019 aikana (kun eläkkeelle 64-vuotiaana)



Toimintaperiaatteita

• Yhtymä on toimintatavoiltaan ja 
johtamisjärjestelmältään uudistettu

• Peruspalvelupainotteinen

• Nopeasti reagoiva

• Korostetaan ihmisten omaa vastuuta

• Pyritään näyttöön perustuvaan toimintaan

• Monituottajamalli



Muutosten keskeiset tavoitteet

1. Taloudellinen kestävyys

• Soten kokonaiskustannukset sektoreittain 
kasvavat enintään 1 % vuodessa

2. Vaikuttavuus

• Asukkaiden terveyserot kaventuvat

3. Asiakaslähtöisyys

• Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin paranee



Kärkihanketyöryhmät ad. 12/2016

• Terveyspalvelut, vanhuspalvelut, sosiaalitoimi, 
erikoissairaanhoito, tukipalvelut, 
mielenterveys-ja päihdepalvelut

• Kaikki esittivät 
toimintatapamuutosohjelmansa = 
taloudellinen arvo 13,5 milj. euroa 2017



Johtamisjärjestelmä

• Hyvinvointikuntayhtymän hallitus alk. 9/2016
7 jäsentä: Lahti 3, muut 4, pj. Francis McCarron, vpj. Kari 
Lempinen

• Kuntayhtymän johtamisjärjestelmää uusitaan

• Neljä toimialuetta: 
1. Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
2. Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus
3. Perhe- ja sosiaalipalvelut
4. Strategia- ja tukipalvelut

• Toimialakohtainen organisaation muokkaaminen käynnissä
• Kuntayhtymän hallintosäännön uudistaminen



2017 ->



Valtakunnallinen uudistus

• Samat tavoitteet pääosin kuin 
Hyvinvointikuntayhtymällä

• Valinnanvapaudessa nykyisen terveydenhoitolain 
määreet; valinnanvapaus kunnallisen sektorin sisällä

• Toteutuessaan vuonna 2019 valtakunnallinen uudistus 
vie järjestämisvastuun maakunnille ja tuotannon 
maakunnallisille tuottajille (osakeyhtiöille?) sekä 
yksityiselle ja kolmannelle sektorille

• Tämän jälkeen työntekijät voivat toimia vain joillakin 
näistä sektoreista


