Päijät-Hämeen hyvinvointialue
19.1.2022

Osallistujien esittäytyminen
STM
Kari Hakari, osastopäällikkö
Taina Mäntyranta, johtaja
Jaakko Poikonen, erityisasiantuntija
Maarit Hiltunen-Toura, erityisasiantuntija

VM
Teemu Eriksson, finanssineuvos
SM
Kimmo Kohvakka, pelastusylijohtaja
Jari Lepistö, pelastusylitarkastaja

THL
Nina Knape, tiimipäällikkö, arviointipäällikkö
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Hyvinvointialueen edustajat
Marina Erhola, toimitusjohtaja
Veli Penttilä, hallintojohtaja
Anu Olkkonen-Nikula, toimialajohtaja
Antti Niemi, talousjohtaja
Jukka Santala, toimialajohtaja
Tuomo Nieminen, toimialajohtaja
Mika Forsberg, toimialajohtaja
Jari Hyvärinen, pelastusjohtaja
Merja Saasmo, hallintopäällikkö

Neuvottelujen tarkoitus
(sote-järjestämislaki 24 §,pela-järjestämislaki 10§ )
• Neuvottelujen tarkoituksena on yhteisen tilannekuvan tarkastelu
ja hyvinvointialueen järjestämistehtävän strategisen tason
ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
valtakunnalliset tavoitteet huomioiden sekä ministeriöiden ja
hyvinvointialueen välisen yhteistyön edistäminen.
• Neuvotteluissa seurataan ja arvioidaan hyvinvointialueen
järjestämisvastuun toteutumista. Niissä käsitellään
hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon/ pelastustoimen
järjestämisen tavoitteita sekä niitä tukevia toimenpiteitä.
• STM, SM ja VM voivat tarvittaessa antaa hyvinvointialueelle
järjestämistä koskevia toimenpidesuosituksia.
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Hyvinvointialueneuvottelut 2021-22, Päijät-Häme
1.

Avaus
• Tavoitteiden, asialistan ja osallistujien toteaminen (20 min), pj
• Alueellinen puheenvuoro (10 min), alue

2.

Alueen valmistelun ja toimeenpanon tilanne hallinnon, soten ja pelastustoimen näkökulmasta
• Toimeenpanon tilannekuvan mukaisesti, nostot huolenaiheista (40 min), pj ja STM
• Alueen kustannuskehitys ja investoinnit (myös siirtymävaiheessa), pj ja VM (30 min)
• Tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen, pj ja STM (15 min)

3.

Erilliset osat (1 h)

Sote:
•
•
•
•

Palvelut keskittyen valittuihin haasteisiin/painopisteisiin
THL:n asiantuntija-arvion perusteella (välivuosi)
Palveluiden yhtenäistäminen
Digitaalisten palveluiden kehittäminen
Mahdolliset jatkotoimet ja seuranta

4 | 18.5.2022

Pela:
•
•
•

Palvelutason arvioinnista alueen sekä AVI:n arvioinnin
perusteella
Palvelutasovajeet sekä niiden täyttäminen
Mahdolliset jatkotoimet ja seuranta

Päijät-Hämeen
hyvinvointialueneuvottelu
19.1.2022
Ajankohtaista sosiaali- ja
terveydenhuollossa ja
Päijät-Sotessa

Marina Erhola, Päijät-Hämeen
hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Tarkastuslautakunta
Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen lautakunta
Kielellisen vähemmistön lautakunta

Yhtymäkokous
Yhtymähallitus
Toimitusjohtaja
Hallintojohtaja

Talous

Ostopalvelut ja
hankinnat

Johdon tuki

Johtoryhmä

Terveys- ja
sairaanhoitopalvelut

Perhe- ja
sosiaalipalvelut

Akuutti24
Operatiivinen
Medisiininen
Diagnostiset palvelut
Lääkehuolto
Avosairaanhoito
Suun terveydenhuolto

Lapsiperhepalvelut
Työikäisten palvelut
Psykososiaaliset
palvelut
Vammaispalvelut

Ikääntyneiden
palvelut ja
kuntoutus
Asiakasohjaus
Kotiin vietävät palvelut
Asumispalvelut
Geriatrinen
osaamiskeskus
Kuntoutus

Yhtymäpalvelut

Asiakasjärjestelmät
Henkilöstö
Toimitila

Asiakkaat ja potilaat

Ympäristöterveyskeskus
Ympäristöterveyskeskuksen yhteiset
Terveydensuojelu
Eläinlääkintähuolto

Sosiaalialan
osaamiskeskus
Verso -liikelaitos

Matkalla hallitussa muutoksessa
KÄYTÄNTEIDEN YHTENÄISTÄMINEN
JA TOIMINNAN MUUTOKSET

YHTYMÄN
VALMISTELU JA
PERUSTAMINEN

Strategia 2022
• Talouden tasapainottaminen
• Rakenteelliset muutokset (v uodeosastojen ja v anhainkotien lakkauttaminen,
kotisairaala, asiakasohjaus, Miepä-rakennemuutos, kahden lastenkodin
lakkautus, taloudellisen tuen palv elujen keskittäminen, kotona asumista
tukev at ratkaisut)
• LAPE
• RV7 keskussairaalan toiminnanmuutos- ja korv ausinv estoinnin
suunnittelu ja rakentamispäätös
• Talouspalv elujen keskittäminen
• ICT-toimintojen y htenäistäminen

Päätös y hty män
perustamisesta tehdään
maakuntarakenteen
pohjalta 12.9.2016
•

•
•

Peruspalvelukeskus
Oiva
Päijät-Hämeen sosiaalija terveysyhtymä
Lahden kaupunki

Talouden haasteet

ICT-haasteet

Sote
kaatuu

Soten maakunnallinen
v almistelu

YHTYMÄ
ALOITTAA
TOIMINTANSA
1.1.2017

•

•
•

Asukkaiden palv elutarpeeseen v astaav a,
kustannustehokas,
v aikuttav a
palv elutuotanto, joka
on kuntien maksukyvyn
mukainen
VATE-v almistelu
Aluev aalit 23.1.2022

2020 – 2022

2017 – 2019

2016

Francis McCarronin
hallitus
9/2016 – 2017

Johtamisen haasteet

MUUTOKSEN
VAKIINNUTTAMISEN
JA JATKUVUUDEN
VARMISTAMISEN
AIKAKAUSI

!
Häiriö potilastietojärjestelmäss
ä

Kyberhyökkäys

Toiminnan
sopeuttamine
n

MUUTOSOHJELMAN
TOIMEENPANO

MUUTOSOHJELMAN
VALMISTELU
Ville Skinnarin hallitus
2017 – 2019

Kari Lempisen hallitus
2019 – 2021

Sari Niinistön hallitus
9/2021 –

SUURTEN MUUTOSTEN
JA SOPEUTUSTEN
HALLITUS

MUUTOKSEN
VAKIINNUTTAMISEN JA
JATKUVUUDEN
VARMISTAMISEN
AIKAKAUSI

PÄIJÄT-HÄMEEN
HYVINVOINTIAELUE
•

•

•

Sosiaali- ja
terv ey denhuollon ja
pelastustoimen
järjestämisv astuu
siirty y
hy v inv ointialueille
1.1.2023
Luov uttav ien
organisaatioiden
henkilöstö siirty y
liikkeenluov utuksella
My rsky lä ja Pukkila
siirty v ät ItäUudenmaan
hy v inv ointialueelle

2023

Hyvinvointialueuudistus
on käynnissä

Pandemia
jatkuu ja sen
seurannaisvaikutukset
näkyvät

Rahoitus siirtyy
vuoden 2023
alusta valtiolle
Valtakunnallinen
henkilöstöpula
koettelee
järjestelmää

Luottamuksellinen yhteistyö
omistajakuntien
kanssa jatkuu

Tarvevakioidut nettomenot asukasta kohden

Muutosohjelman vuosina 2020 ja 2021 talousarvio merkittävästi
alle muutosohjelman tavoiteuran – keskimääräinen kustannusten
kasvu 2,1 %
Nykyura
ennen
896,9 muutosohjelmaa
+3,6 %

Yhtymän toimintakulujen kehitys, M€*

865,7
835,6

3.

838,8

+2,1%

1.

778,6
781,4

+3,6%

806,6

822,1

•
1.

Muutosohjelmaa laadittaessa
loppuvuodesta 2019 yhtymän
historiallinen toimintakulujen kehitys
oli ollut keskimäärin 3,6 % vuodessa.
Luku perustuu v. 2017–2019
toteuman mukaiseen kasvutrendiin
(3,9 % ml. liikelaitokset).

2.

•

Muutosohjelmalle asetettiin vuodelle
2024 tavoitteeksi n. 40 M€ säästö
silloisesta kustannusten
kasvutrendistä, mikä tarkoitti vuotuista
2,7 % tavoiteuraa (3,0 % ml.
liikelaitokset).

•
3.

Vuosi 2020 oli kustannusten
kasvun osalta erinomainen (+1,4 %
edellisvuoteen) ja vuoden 2021
talousarviokin alittaa selkeästi
muutosohjelman tavoiteuran.
Talousarvion toteutuminen tarkoittaisi
2,1 % vuosittaista kasvua
v. 2019–2021.

Muutosohjelman
havainnollistava
857,0 tavoiteura +2,7 %

2.

803,9

751,5
726,4

783,9

* Käyvin hinnoin. Perusyhtymän luvut.
Lähde: Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä, NHG analyysi

2024E

2023E

2022E

2021TA

2019

2018

2017

699,9

2020

762,3

Muutosohjelman vuodet 2020 ja 2021TA merkittävästi alle
muutosohjelman tavoiteuran – Keskimääräinen kustannusten
kasvu 2,2 %
- Muutosohjelmaa laadittaessa loppuvuodesta 2019
yhtymän historiallinen toimintakulujen kehitys oli ollut
keskimäärin 3,6 % vuodessa perustuen v. 2017-2019
toteuman mukaiseen kasvutrendiin (3,9 % ml.
liikelaitokset)
- Muutosohjelmalle asetettiin vuodelle 2024
tavoitteeksi n. 40 M€ säästö silloisesta kustannusten
kasvutrendistä, mikä tarkoitti vuotuista 2,7 %
tavoiteuraa (3,0 % ml. liikelaitokset).
- Vuosi 2020 oli kustannusten kasvun osalta
erinomainen (+1,4 % edellisvuoteen) ja vuoden
2021 talousarviokin alittaa selkeästi
muutosohjelman tavoiteuran. Talousarvion
toteutuminen tarkoittaisi 2,2 % vuosittaista kasvua
v. 2019-2021TA.

Lähde: Arviointiraportti

1.1 Poliittisen päätöksenteon perusta
206 000

Asukkaat

Äänioikeutettuja
170 000

Äänioikeus
v aaleissa

Esitykset

Vahva
valtuusto

Aluevaltuusto
69

Tarkastuslautakunta

HYTE-valiokunta

Asiakasvaliokunta
7

Esitykset

11

11

Aluehallitus

Vahva
hallitus

Mietinnöt j a lausunnot
11

Yksilöasiainjaosto

Esitykset

Pelastuslautakunta
7

Esitykset

9

Hyvinvointialuejohtaja
Valmistelun
tuki

Hyvinvointialuejohtajan
esikunta

x

Jäsenten lukumäärä

1.2 Poliittiset päätöksentekoelimet jäsenmäärineen
206 000

Asukkaat

Äänioikeutettuja
170 000

Äänioikeus
v aaleissa

Esitykset
Esittelij änä
tilintarkastaj a

Vaikuttam istoim ielim et*
• Nuorisovaltuusto
• Vanhusneuvosto
• Vammaisneuvosto
* Kunkin j äsenmäärä v ähintään
10, mikäli j okaisella kunnalla on
oma toimielimensä.

pj. + 2x
vpj.

Tarkastuslautakunta
pj. + 1x
vpj.

Aluevaltuusto
69

HYTE-valiokunta

Asiakasvaliokunta
Hallituksen
kokouspiiri

7
Asettaa

pj. + 1x
vpj.

Esitykset

11

pj. + 1x
vpj.

11

Aluehallitus
pj. + 2x
vpj.

Mietinnöt j a lausunnot
11

Yksilöasiainjaosto
pj. + 1x
vpj.
Esittelij änä
v iranhaltij a

Esitykset

Pelastuslautakunta
7

Esitykset

Hyvinvointialuejohtaja

pj. + 1x
vpj.

9

Esittelij änä
pelastustoime
n
toimialaj ohtaj
a
Valmistelun
tuki

Hyvinvointialuejohtajan
esikunta

x

Jäsenten lukumäärä

Päätettävät asiakirjat

Poliittinen
päätöksenteko

Organisaation makrorakenne
Aluevaalilautakunta
(Alkaen 2025 vaaleista)

Aluevaltuusto
5

69

Tarkastuslautakunta
7

HYTEvaliokunta

Asiakasvaliokunta
11

11

Järjestämistehtävä

20

Yksilöasiainjaosto

11

Pelastuslautakunta

7

9

Hyvinvointialuejohtaja
Liikelaitoksen
johtokunta 11

Toimiala 1
(Tukipalvelut)
Oma tuotanto ja hankinnat

Toteutus

Aluehallitus
Yhdyspintaneuvottelukunta*

Toimiala 2
(Sote)

Toimiala 3
(Sote)

Toimiala 4
(Sote)

Toimiala 5
(Pelastustoimi)

Johtajan
esikunta

Liikelaitos
(Verso)

• strategia
• palvelustrategia
• hallintosääntö (sis.
toimialajako)
• konserniohje
• talousarvio (tilinpäätös)
• johtajasopimus
• ohjelmat (mm.
henkilöstöohjelma)
• toimintasääntö
(hallintosääntöön
perustuva tarkempi ohje,
jossa mm. tulosaluejaon
kuvaus)
• käsikirjat (mm.
henkilöstökäsikirja)
• johtamisjärjestelmän
kuvaus (sis.
Toimintaohje)
*Neuvottelukunnalla tarkoitetaan
hallituksen asettam aa
yhdyspintatoim ielintä, johon
hyvinvointialue, alueen kunnat,
m aakuntaliitto ja järjestöt
nim eävät jäseniä.

Om an tuotannon ja m uualta hankittujen palveluiden rooli on rinnasteisessa
asem assa (pl. viranom aistehtävät ja m uut lainsäädännön asettam at vaatim ukset)

x

Jäsenten lukumäärä

Konsernirakenteesta on
toteutettu erillinen kuvaus
osassa II kohdassa 1.1.4

2.1 Järjestämisen johtamisen kuvaus
Päättää pelastustoimen
palv elutasosta

Aluevaltuusto
Asiakas

Valtion / m inisteriöiden ohjaus
• Lainsäädäntö
• Määrärahat
• Valvonta
STM
Sosiaali- ja
terv ey denhuolto

Asiakasmaksut

Määrärahat

Lausunto
palv elutasopäätökseen

Lainsäädäntö

VM

SM

Aluehallitus

Rahoitus

Pelastustoimi

Järj estämisv astuu
j a -päätökset

Aluehallintovirasto

Esitykset
palv elutasopäätöksistä

Esitykset

Pelastuslautakunta

Järj estämisen tuki

Hyvinvointialuejohtajan esikunta
Lainsäädäntö

Omav alv onta

Valv onta

Hyvinvointialuejohtaja

4 sote-/tukitoimialaa

Vastuu j ärj estämisen
toteutuksesta

Pelastustoimiala

Palv elutason omav alv onta

Toimialoilla v astuu j ärj estämisen
toimeenpanosta käytännössä

Toimeenpano

Rinnasteiset tuotantovaihtoehdot
Oma tuotanto

Hankinnat muilta j ulkisilta
toimij oilta

Hankinnat in-house
yhtiöiltä

Hankinta
yhteisyrityksiltä

Hankinta m arkkinoilta

Valinnanv apausinstrumentit (palv eluseteli)

Alueellisen toimeenpanon eteneminen ja valmiusaste kuvaavat
toimeenpanon tilannetta nyt sekä suhteessa 1.1.2023
Alueellisen toimeenpanon eteneminen
•

Toimeenpanon eteneminen kuvaa ajankohtaisten
seurattavien tehtävien etenemistä tiekartan
mukaisesti - Edetäänkö aikataulun ja
suunnitelmien mukaan?

•

12/21 tilannekuvassa tarkastellaan joulukuun
2021 loppuun asti aikataulutettujen tehtävien
etenemistä – Ovatko tehtävät käynnissä,
valmistumassa aikataulussa tai valmiita?

Alueellisen toimeenpanon valmiusaste
•

Alueellisen toimeenpanon valmiusaste kertoo
koko toimeenpanon valmiudesta suhteessa
ajankohtaan 1.1.2023 asti

•

Valmiusasteessa tarkastellaan valmiiden osuutta
kaikista seurattavista tehtävistä

•

Lisäksi tarkastellaan käynnissä olevien osuutta
kaikista seurattavista tehtävistä (käynnissä tai
valmistuu aikataulussa)

Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukainen eteneminen 12/21
Tarkasteltavana tehtävät Q4/2021 asti
Hallinto, talous ja tukipalvelut
Tehtävien lkm yht.

Johtaminen ja osaaminen

Palveluiden järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

69

30

17

20

55

Etelä-Karjala

99 %

100 %

100 %

100 %

91 %

Etelä-Pohjanmaa

96 %

100 %

100 %

75 %

98 %

Etelä-Savo

87 %

90 %

94 %

85 %

93 %

Helsinki

84 %

100 %

86 %

100 %

100 %

HUS

96 %

100 %

100 %

-

100 %

Itä-Uusimaa

86 %

90 %

82 %

100 %

55 %

Kainuu

72 %

60 %

47 %

75 %

82 %

Kanta-Häme

100 %

97 %

100 %

35 %

65 %

Keski-Pohjanmaa

100 %

100 %

100 %

100 %

91 %

90 %

93 %

88 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

71 %

93 %

97 %

100 %

95 %

100 %

Keski-Suomi

Keski-Uusimaa
Kymenlaakso
Lappi

71 %

83 %

94 %

100 %

73 %

Länsi-Uusimaa

65 %

80 %

41 %

40 %

51 %

Pirkanmaa

94 %

97 %

88 %

80 %

91 %

Pohjanmaa

100 %

97 %

88 %

70 %

78 %

Pohjois-Karjala

100 %

100 %

100 %

100 %

85 %

PohjoisPohjanmaa

68 %

77 %

82 %

100 %

93 %

Pohjois-Savo

94 %

70 %

82 %

100 %

98 %

Päijät-Häme

86 %

90 %

88 %

100 %

80 %

Satakunta

78 %

90 %

71 %

65 %

40 %

Vantaa-Kerava

64 %

70 %

88 %

70 %

80 %

Varsinais-Suomi

72 %

77 %

65 %

45 %

Alle 25 % tehtävistä käynnissä / valmiita

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

50-75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

40 %
Yli 75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Alueellisen toimeenpanon valmiusaste 12/21
Hallinto, talous ja tukipalvelut

Johtaminen ja osaaminen

Palveluiden järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Etelä-Karjala

83 %

14 %

87 %

13 %

75 %

22 %

41 %

59 %

77 %

14 %

Etelä-Pohjanmaa

73 %

22 %

77 %

10 %

91 %

0%

82 %

4%

91 %

6%

Etelä-Savo

56 %

21 %

67 %

8%

93 %

0%

61 %

10 %

78 %

7%

Helsinki

59 %

22 %

83 %

17 %

70 %

0%

83 %

17 %

34 %

66 %

HUS

73 %

24 %

73 %

21 %

30 %

70 %

-

-

45 %

55 %

Itä-Uusimaa

54 %

21 %

79 %

5%

81 %

8%

49 %

2%

36 %

5%

Kainuu

54 %

12 %

59 %

0%

58 %

3%

57 %

16 %

67 %

17 %

Kanta-Häme

77 %

19 %

97 %

0%

78 %

6%

29 %

4%

52 %

6%

Keski-Pohjanmaa

85 %

15 %

85 %

15 %

47 %

53 %

61 %

39 %

83 %

3%

Keski-Suomi

63 %

14 %

84 %

5%

89 %

0%

88 %

4%

95 %

2%

Keski-Uusimaa

83 %

16 %

92 %

8%

69 %

31 %

41 %

59 %

60 %

13 %

Kymenlaakso

86 %

9%

77 %

5%

89 %

0%

76 %

2%

71 %

28 %

Lappi

50 %

16 %

77 %

0%

89 %

8%

63 %

4%

66 %

2%

Länsi-Uusimaa

41 %

13 %

77 %

0%

31 %

3%

41 %

0%

42 %

1%

Pirkanmaa

69 %

20 %

87 %

5%

78 %

6%

82 %

8%

76 %

5%

Pohjanmaa

80 %

20 %

79 %

10 %

53 %

34 %

51 %

10 %

76 %

6%

Pohjois-Karjala

63 %

31 %

82 %

5%

69 %

28 %

65 %

20 %

57 %

14 %

Pohjois-Pohjanmaa

48 %

15 %

67 %

10 %

78 %

0%

96 %

4%

83 %

8%

Pohjois-Savo

72 %

15 %

54 %

0%

69 %

0%

82 %

2%

94 %

5%

Päijät-Häme

62 %

19 %

77 %

13 %

75 %

6%

86 %

10 %

80 %

1%

Satakunta

51 %

17 %

77 %

0%

72 %

3%

61 %

4%

29 %

5%

Vantaa-Kerava

52 %

8%

69 %

0%

61 %

0%

80 %

0%

72 %

1%

Varsinais-Suomi

44 %

15 %

62 %

3%

64 %

0%

33 %

0%

24 %

2%

HUOM! Käynnissä olevat tehtävät merkitään harmaaksi, kun valmiiden tehtävien osuus ylittää 50 %.
Alle 25 % tehtävistä käynnissä / valmiita

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

50-75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Yli 75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Päijät-Häme
Joulukuun 2021 tilannekuva
Hallinto, talous ja tukipalvelut

Johtaminen ja osaaminen

Palveluiden järjestäminen

Yhdyspinnat

Tehtävät Q4/2021
asti käynissä tai
Teh täväko konaisuus
valmiita
(tehtävien lkm
yht.)

Tehtävät Q4/2021
asti käynissä tai
Teh täväko konaisuu
valmiita
s
(tehtävien lkm
yht.)

Tehtävät Q4/2021
asti käynissä tai
Teh täväko konaisuus
valmiita
(tehtävien lkm
yht.)

Teh täväko konaisuu
s

100 % (17)

A . K yvykkyyd et

100 % (5)

A. Väestön
palvelutarve

A . Jär j estäminen,
tu o tan non ohjaus ja
h al l i ntoraken teet

100 % (5)

A. Hallinnolliset
tehtävät

88 % (8)

69 % (13)

B.
Jo h tami sr akenteet
j a j o h tami sen
väl i n eet

57 % (7)

B. Toimintaympäristö
ja sen turvallisuus

-

B . Jo h tami nen ja
ver ko stotyö

100 % (1)

B. Toimialariippumattomat
järjestelmät

93 % (15)

C. Henkilöstön asiat ml.
siirrot

80 % (10)

C.
Pal vel u tu otan non
o r g an isointi j a
j o h tamin en

100 % (2)

C. Järjestämisen
reunaehdot

100 % (3)

C. Kyvykkyydet ja
resursointi

100 % (7)

C.
Toimialasidonnaiset
järjestelmät

70 % (10)

D . So p imu kset

89 % (9)

D . Ti ed o lla
j o h tamin en ja
ti eto p ohj at

100 % (8)

D. Järjestettävät
palvelut ja
palveluiden
yhdenmukaistaminen

67 % (3)

D . H en kilö stö j a
si d o sryhmäosalli su
us

100 % (2)

D. ICT-infra

73 % (11)

E. H al l in noll iset
tu ki p alvelut

100 % (2)

E. Vi esti ntä,
o sal l i su us
j a d em o kr atia

100 % (8)

E. Hankinnat

89 % (9)

E. Ti ed o ll a
j o h tamin en ja
ti eto j ärjestelmät

100 % (5)

E. ICT-infran
järjestelmät

73 % (11)

F . Om ai su us ja
to i m itil at

63 % (8)

F. Tuotannon ohjaus

-

G. A si an halli nta

100 % (3)

G. Integraatio,
koordinaatio ja
yhteistyö

-

H . Ti eto hall inno n
o r g an isointi

100 % (7)

Teh täväko konaisuu s

A . H al l inno n raken teet,
to i m in nan
j är j estämin en
j a d em okratia
B. Konsernitalous

Tehtävät Q4/2021
asti käynissä tai
valmiita
(tehtävien lkm
yht.)

Alle 25 % tehtävistä käynnissä / valmiita

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

100 % (2)

50-75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

ICT
Tehtävät Q4/2021
asti käynissä tai
valmiita
(tehtävien lkm
yht.)

Yli 75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Päijät-Häme
Joulukuun 2021 tilannekuva

Alueen toimeenpanon tilanne:
• Alueen toimeenpano etenee suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti
• Ensimmäinen luonnos hallintosäännöstä on kirjoitettu. Myös ensimmäinen hyvinvointialueen strategiakokonaisuuden
luonnos on tehty ja se viedään VATE:en. Johtamis- ja organisaatiorakenteen valmistelu jatkuu. Valiokuntamalli on saanut
ensisijaisesti kannatusta, mutta myös lautakuntamalli on ollut keskusteluissa
• Hyvinvointialueen palveluksessa on noin 8000 työntekijää, joten työterveydenhuollon palvelut on alueella ymmärretty
tärkeäksi osaksi valmistelua. Tällä hetkellä alueella on paikallinen työterveyshuoltoyhtiö Vellamo, jonka pääosakkaana on
Lahden kaupunki. Työterveysyhtiön asemasta ja tulevasta roolista on käyty keskustelua, ratkaisut tulisi pystyä tekemään
kevään 2022 aikana. HVA odottaa Lahden kaupungin kantaa asiassa.
• Pelastustoimen valmistelu ei vaadi suuria ponnisteluja. Tällä hetkellä kokonaisuus näyttää hyvältä. Omistuksen siirto
hyvinvointialueelle koskee ennen kaikkea vakinaisia asemia ja ykköslähdön sopimuspalokuntien kiinteistöjä. Pelastustoimen
palveluverkko on kohtuullisen uusi ja se koetaan tarkoituksenmukaiseksi, ei karsittavaa
• Myrskylän ja Pukkilan osalta alue jatkaa peruspääomasta keskusteluja Itä-Uudenmaan ja HUS:in kanssa.
• Mediaseuranta: Sote ei pelasta, mutta antaa jatkoaikaa pienille kunnille – "Sysmässä on toimittu taitavasti”,
Hyvinvointialueilla valtio ohjaa rahoitusta – Päijät-Hämeen potti nousee: "Tarve tehostaa ei lopu”

Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukainen eteneminen 12/21

Alle 25 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Hallinto, talous ja
tukipalvelut

Johtaminen ja
osaaminen

Palveluiden
järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

86 %

90 %

88 %

100 %

80 %

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

50-75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Yli 75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Sote-kustannukset (I)
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•

Sote-nettokäyttökustannukset olivat v. 2020 yhteensä 738,0
milj. euroa, josta suurin osuus muodostui
erikoissairaanhoidosta (37 %)

•

Vuodesta 2016 asukaskohtaiset kustannukset ovat kasvaneet
reaalisesti maan vähiten 1,9 % (koko maa 6,9 %)

•

Asukaskohtaiset ja ikäryhmään suhteutetut ikääntyneiden
palvelujen kustannukset ovat pienentyneet ja kotihoidon
vastaavat kustannukset kasvaneet

•

Lapsiperheiden suuresta palvelutarpeesta kertovat
lastensuojelun laitos- ja perhehoidon ikäryhmään suhteutetut
kustannukset ovat pysyneet maan korkeimpien joukossa

•

Alueen asukkaiden palvelutarpeeseen suhteutetut sosiaali- ja
terveydenhuollon kokonaismenot ovat olleet usean vuoden
ajan maan matalimpien joukossa

Sote-kustannukset (II)
•

THL:n ennakkotietojen (18.6.2021) mukaan alueen väestö käytti v.2020 somaattisen
erikoissairaanhoidon palveluja, palvelutarpeeseen suhteutettuna maan toiseksi eniten,
18 % enemmän kuin maassa keskimäärin

•

Tarvevakioidut laskennalliset somaattisen erikoissairaanhoidon kustannukset olivat 2
% pienemmät kuin keskimäärin maassa

•

Palvelutarpeeseen suhteutettuna somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäiviä oli 4 %
enemmän kuin maassa keskimäärin, mutta vastaavat hoitojaksojen laskennalliset
kustannukset olivat 10 % pienemmät kuin keskimäärin maassa

•

Väestön ikärakenteen muutoksiin pohjautuvien THL:n ennustelaskelmien mukaan
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten ennakoidaan kasvavan
vuosina 2020–2030 keskimäärin 1,1 prosenttia vuodessa (koko maassa 1,4 %)

Keskusteluun: Miten alueella valmistaudutaan ennusteen mukaiseen kasvuun?
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Pelastustoimen kustannusten kehitys
kansallisesti 2015─2020
• Tehtäväkokonaisuus pelastustoimi sisältää pelastustoiminnan,
turvallisuuspalveluiden ja tukipalveluiden kustannukset.
• Pelastustoimen käyttötalouskulujen reaalinen kasvu on ollut
lineaarista. Käyttötalouskulujen reaalinen kasvu oli vuosien 2015 ja
2020 välillä on ollut lähes 28 milj. €.
• Suurinta kasvu on ollut vuokrakuluissa (13 milj. €) ja henkilöstökuluissa (7 milj. €).
• Vuosien 2015─2020 käyttötalous-kulujen reaalinen kasvu on ollut
keskimäärin 1,3 % vuodessa.
• Pelastustoimen käyttötalouskulujen reaalinen vuosimuutos on ollut
kuntien peruspalveluiden hintaindeksin vuosimuutosta suurempaa.

27 | 18.5.2022

Käyttötalouskulut 2015─2020: pelastustoiminta,
turvallisuuspalvelut, tukipalvelut (pl. ensivaste ja
ensihoito)
Henkilöstökulut yhteensä (1000 e)
Palvelujen ostot yhteensä (1000 e)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (1000 e)
Avustukset (1000 e)
Muut kulut (1000 e)
Vuokrakulut yhteensä (1000 e)
Poistot ja arvonalentumiset (1000 e)

2015
262520
47621
24386
1863
962
56629
18328

2016
262564
50400
25874
2021
1186
57561
17296

2017
258213
49613
27095
2508
4781
60824
18201

2018
262911
52433
28084
2887
925
67445
15827

2019
266290
53421
28254
2751
1496
66782
17709

Muutos 1000
2020 € 2015─2020
269347
6827
53005
5384
27392
3006
2688
825
1436
474
69478
12849
16768
-1560

Käyttötalousmenot yhteensä (1000 e)

412309

416902

421234

430511

436702

440114

Reaaliset kulut, Kuntien peruspalveluiden hintaindeksi, v. 2015=100.
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27805

Pelastustoimen kustannuskehitys 2015─2020
Vuosimuutokset 2015─2020
7,0 %
6,0 %
5,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %
2015

2016

2017

2018

2019

2020

-1,0 %
-2,0 %
Käyttötalousmenot pelastustoimi vuosimuutos %
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Kuntien peruspalvelut hintaindeksi vuosimuutos %

Investoinnit
•

PHHYKY:n investointimenot olivat v. 2020 yhteensä 37,7 milj. euroa (v. 2019: 16,6 milj. euroa).

•

Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaiheen 7 (RV 7) uudisrakentamishankkeiden osuus oli
32,4 milj. euroa ja perusparantamiseen kohdennettujen investointien osuus 1,2 milj. euroa.
Tietojärjestelmähankkeiden investointien toteuma oli 405 000 euroa.

•

PHHYKY:n investointisuunnitelma vuodelle 2021 oli 77,2 milj. euroa, josta vuoden 2022 loppuun
mennessä käyttöön otettavan RV7 uudisrakennushankkeen osuus 47,6 milj. euroa sisältäen ICTkustannukset.

•

Vuoden 2022 alussa käyttöön otettavan Hollolan sotekeskuksen kustannusarvio on 16 milj.
euroa. Investointisuunnitelma sisälsi myös Päijät-Hämeen keskussairaala-alueen RV8
uudisrakennusrakennuksen suunnitteluvaiheen kustannuksia. Tietojärjestelmähankkeiden
määräraha vuoden 2021 talousarviossa oli 685 000 euroa.

•

Vuosien 2023 - 2030 välille ajoittuvan RV 8 vaiheen kokonaiskustannusarvio on 121 milj. euroa.
Rakennuskustannusten osuus on noin 98 milj. euroa, kiinteiden sairaalalaitteiden ja irtaimiston
hankintakustannusarvio 20 milj. euroa ja tieto- ja viestintätekniikan kustannusarvio 3,2 milj. euroa.

•

Keskusteluun: Investointisuunnitelma ja lainanottovaltuus
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Tulevasta rahoituksesta
Keskusteluun: vuoden 2023 talousarvion valmistelu – miten
alueella valmistaudutaan tulevaan rahoitusjärjestelmään?
• soten ja pelan osalta
• ennusteen mukainen kustannusten kasvu
• Investoinnit
• rahoituslaskelmat

31 | 18.5.2022

Kustannuskehitys/rahoitus & investoinnit
- Tulevan hyvinvointialueen budjettiosuuksien jako karkealla tasolla:
sosiaalipalvelut 40 %, terveyspalvelut 57 % ja Pela 3%
- Rahoituksen riittävyys arveluttaa, demolaskelmat osoittavat vajetta
- Käytännön kirjanpidon kirjauksissa vielä avoimia asioita

- Investoinnit: RV8 123,3 mil.€, Nastolan sotekeskus 18 milj.€, Pela-kiinteistöt
noin 40 milj.€
- Lainanottovaltuus mitätön, ei mahdollista käytännössä investointeja

Tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen
•

Tietojärjestelmät:
•

Hyvinvointialueeseen yhdistyy viisi organisaatiota (PHHYKY, pelastuslaitos, Sysmä, Heinola ja Etevan osat)
•

•

•

•

Kuntayhtymällä, Heinolalla ja Sysmällä on käytössään terveys-Lifecare ja sosiaali-Lifecare, mutta eri versiot niistä. Etevan tiedot
on siirrettävä terveydenhuollon järjestelmästä sosiaalihuollon järjestelmään. Suun terveydenhuollossa ei ole yhtenäistä
järjestelmää. Eri organisaatioiden järjestelmien yhtenäistämisestä aiheutuu monenlaista päivitystarvetta.

PHHYKY on mukana asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhteiskehittämisessä muiden Lifecare-alueiden
kanssa. Myös taloushallinnon ratkaisuissa ja identiteetinhallinnassa tehdään alueiden välistä yhteistyötä.

Tiedolla johtaminen:
•

PHHYKY:n hyväksymä datastrategia määrittää suuntaviivat ja tavoitteet vuosien 2021-2023 tietojohtamisen
kehittämiselle

•

Strategiakaudella 2021-2023 tietojohtamisen kehittämisen tavoitteena on saada alueella kansallisesti
yhdenmukainen ja luotettava tieto tehokkaasti hyötykäyttöön nykyaikaisia työkaluja hyödyntäen

•

Tietojohtamisen tiekartassa vuoden 2021 painopisteenä oli perustan rakentaminen datan hallintaan ja hyödyntämiseen

Keskusteluun:
•
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Hyvinvointialue haki ICT-muutosrahoitusta painottuen vuodelle 2022. Tavoitteenaan siirtyä suoraan
järjestelmien tavoitetilaan kulkematta väliaikaisratkaisujen kautta. Onko ICT-rahoituspäätös aiheuttanut
priorisointitarpeita ja miten priorisoinnissa on edetty?

Tietojohtaminen 2022
Tehtävä

Mihin IT-järjestelmiin kohdistuu

Data-alustan järjestelmien käyttökapasiteetin
laajennus

Tietojohtamisen data-alusta eli HUS Erva -tietoallas,
tietovarasto, tietomallinnusväline,
tietovarastoautomaatioväline, raportointijärjestelmä.

Poistuvien tietojen siivoaminen ja puuttuvien tietojen
lähdejärjestelmien integroiminen

Tietoallas ja tietovarasto. Sisäiset operatiiviset
lähdejärjestelmät ja kansalliset lähdejärjestelmät.

Rajapintapalveluiden suunnittelu ja toteutus

Tietovarasto.

Vähimmäistietosisältöjen määrittely ja tietolähteiden
tunnistaminen, tietoarkkitehtuurin suunnittelu.

Sisäiset operatiiviset lähdejärjestelmät ja kansalliset
lähdejärjestelmät. Tietomallinnusväline,
tietovarastoautomaatioväline

Vähimmäistietosisältöjen käsittely ja mallintaminen

Tietoallas, tietovarasto, tietomallinnusväline,
tietovarastoautomaatioväline.

• HVA valmistelu tietojohtamisen osalta
on käynnissä.
• Teemme kehittämissuunnitelmaa
parhaillaan.
• Käytännössä hyvinvointiyhtymän
tietojen ja tietojohtamisen integrointi,
sekä vähimmäistietosisällön
haltuunotto alkaa ensi viikolla.

Hyvinvointialueiden sote-tiedonhallinnan
tavoitteet
1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtymisen
yhteydessä hyvinvointialue kiinnittää erityistä huomiota kriittisten
palveluiden jatkuvuuteen ja digitaaliseen turvallisuuteen. Tämä
sisältää myös ulkoisten toimittajien ja toimitusketjujen hallinnan.
2. Osana perustamista hyvinvointialueelle syntyy
riskienhallintasuunnitelma, jossa kuvataan rakenteet ja
toimenpiteet riittävän digitaalisen turvallisuuden saavuttamiseksi.
Näitä tehtäviä voidaan toteuttaa yhteistyössä YTA-alueella sekä
muiden alueiden kanssa.
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SOTE
Rinnakkaisosio

THL:n asiantuntija-arvio: yleistä
• Alueen väestö ikääntyy ja työttömyys on monimuotoista

• Mielenterveys- ja päihdeongelmat korostuvat
• Ylisukupolvinen huono-osaisuus on yleistä, haasteita on erityisesti Lahden alueella
• PHHYKY on vuodesta 2017 alkaen järjestänyt koko alueen erikoissairaanhoidon ja
ensihoidon palvelut sekä valtaosin sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut

• PHHYKY:n muutosohjelman (v. 2020–2024) tavoitteena on rakentaa PäijätHämeeseen asukkaiden palvelutarpeeseen vastaava, kustannustehokas, vaikuttava
palvelutuotanto, joka on kuntien maksukyvyn mukainen
• V. 2021 alusta lähtien PHHYKY:n ja Mehiläisen yhteisyritys Harjun Terveys on
vastannut Lahden, Iitin ja Kärkölän alueiden perustason palveluista
• Sote -palvelut on koottu asiakasviestintää varten Päijät-Sote-brändin alle
• Henkilöstön saatavuus on vaikeutunut ja laajentunut yhä useampiin ammattiryhmiin
kuten lähihoitajiin ja sairaanhoitajiin. Kotihoidossa tilanne on erityisen vaikea ja
vakansseja on runsaasti täyttämättä.
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Digitaalisten palvelujen kehittäminen
• Tulevien vuosien sähköisten sote-palvelujen kehittämisen
painopisteet on määritelty v. 2021 hyväksytyssä yhtymän
digistrategiassa
• Palveluvalikkoa on kehitetty ottamalla käyttöön eri asiakasryhmille
suunnattuja sähköisiä asiointipalveluita sekä hyödyntämällä Harjun
Terveyden digialustalle rakennettuja palvelukanavia
• Lahden, Kärkölän ja Iitin asukkaiden käytössä on Mehiläisen
kehittämä ympäri vuorokauden palveleva Digiklinikka. Palvelu
tarjoaa useita hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä asiointikanavia
sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
• Päijät-Soten Digiklinikan laajentuminen koko maakunnan kattavaksi
parantaa osaltaan alueen peruspalvelujen saatavuutta
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Digitaalisten palvelujen kehittäminen
Perhe- ja sosiaalipalvelut toimialalla
Arviointikriteeri

Tavoitetaso

•

Prosessit, hoito- ja palvelupolut

Osaaminen ja tilastointi

•
•
•

Virtuaalisairaalan digipalvelupolkujen kehittäminen
lastensuojelussa ja työikäisten palveluissa.
Laajentaminen jatkossa myös vammaispalveluihin
Sähköisen ajanvarauksen kehittäminen
Sähköiset lomakkeet ja omapalvelut
Chatbotin käyttöönotto ohjauksessa ja neuvonnassa

•
•

Digiosaamisen kehittäminen
Kirjaamisosaaminen

Vastuutaho

Toimiala ja tulosalueet
ict

Toimiala ja tulosalueet

Digitaalisten palvelujen kehittäminen
ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus toimiala
Arviointikriteeri

Tavoitetaso

•
Prosessinäkökulma:
Teknologioiden ja etävastaanoton
hyödyntäminen toimialalla

•

•

Kotiin vietävien palvelujen osalta vähintään 12 %
kuvapuhelinasiakkaita ja vähintään 15 %
lääkeautomaattiasiakkaita kaikista asiakkuuksista
Kuntoutuksen tulosalueella etävastaanottokäyntien
määrä on vähintään 1300
Geriatrian poliklinikan etävastaanottokäyntien määrä on
vähintään 300

KOHTI-hankkeessa
•
virtuaalinen perehdyttäminen VR-lasien avulla

Vastuutaho

Toimiala ja tulosalueet

Hanke / Tulosalue

Avainlukuja
• Sovellukseen rekisteröityneitä n. 47 247 (SHP:n asukaslukumäärä 209 475)
o

N.50% käyttäjätileistä on luotu 12:2020 - 11:2021

o
o

N.31% Päijät-Sote teemaa käyttävien osuus
35 % Lahden, 29% Iitin, 29% Kärkölä väestöpohjasta ) – Tavoite Q3: 20 000

• 9948 digialustalla ja 6145 asiointia Digiklinikalla
• Digiklinikan lääkäripalvelut
o Jonotusaika keskimäärin eri digiklinikan palvelukanavissa 6 minuuttia (31.10. max. 20 min)
Lääkärit: 4,18min, Sairaanhoitajat 7,68 min, Suunterveys 5,05 min
o Ratkaisuaste 71% = asiakkaan ongelma on saatu ratkaistua minuuteissa yhdellä kontaktilla

• Digiklinikalla asioineiden keski-ikä 41 vuotta

• Yli 65-vuotiaiden asiointeja 652 kpl
• 81% asiakkaista on antanut digiasioinnilleen arvosanan 9 tai 10 (asteikko 0-10)

• Etävastaanottoja on käyty tänä vuonna yli 25 800 kpl (keskiarvo 105 arkisin ja 37 vklp)

Painopiste 1. Akuuttipalveluiden kokonaisuuden kehittäminen (sisältäen Akuutti24päivystysyksikön, sosiaalipäivystyksen, ensihoidon sekä kotisairaalan)
•

Päivystyksellisiä palveluja ja niiden koordinaatiota on kehitetty kokonaisuutena osana
PHHYKY:n muutosohjelmaa (v.2020-2024)

•

Päijät-Hämeen keskussairaalan Akuutti24 kokonaisuuden toimintoihin sisältyvät päivystyksen ja
ensihoidon lisäksi erikoissairaanhoidon kotisairaalatoiminta sekä sosiaali- ja terveystoimen
koordinaatio- ja tilannekeskus (Sotekoti)

•

Sotekotiin on keskitetty päivystysapu 116 117, ensihoidon kenttäjohto ja tilannekeskus sekä
kotisairaalan koordinaatio. Vuoden 2021 aikana Sotekodin kentälle jalkautuvien palveluiden
kokonaisuuteen yhdistyy myös yhtymän kotiin vietävien palveluiden päivystyksellinen
koordinaatio

•

Alueen sosiaalipäivystys on järjestetty kaksinapaisesti Akuutti24:ssä ja Lahden poliisilaitoksella
sijaitsevassa yksikössä

•

Tavoitteiden mukaisesti ensihoidon potilaista aikaisempaa suurempi osa saa terveyspalveluja
kotiin ja ensihoidon kuljetukset erikoissairaanhoidon päivystykseen ovat vähentyneet

•

Alueen ensihoidon tuottamisesta on tehty vuosien aikana lukuisia selvityksiä. Erimielisyyksien
keskiössä ovat olleet ensihoidon henkilöstön erilaiset työaikamallit ja niiden
kustannusvaikutukset
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Akuuttipalveluiden muutos 2019 vs. 2021
Kiireellinenensihoito

112

9 000 tehtävää hoidetaan
116 117 kautta päivystyskäyntinä kotona tai puhelinarviona

+10%

Ambulanssin tarve
vähenee

-15%

vrt. 2019

vrt. 2019

15 000 potilasta
kuljetetaan
päivystykseen
ambulanssilla

360 000
puhelua
Päivystysapu
116 117 palveluun

+500%
vrt. 2019

SOTEKOTI

Erikoissairaanhoidon
päivystyskäyntejä
65 000

-30%
vrt. 2019

• 116 117
• Ensihoidon
kenttäjohto
• Kotisairaalan
logistiikka

Kotisairaala

+65%
vrt. 2019

Yhtymän
osastoille siirrot
vähentyneet 20 %

Painopiste 2. Aikuissosiaalityö työikäisten arjen haasteiden tukena
(kohderyhmänä erityisesti nuoret aikuiset)
• Alueen nuorten aikuisten monimuotoiset palvelutarpeet haastavat myös
aikuissosiaalityön palveluvalikkoa ja resursointia
• Ylisukupolvisen huono-osaisuuden vähentämiseksi monia eri palveluja tarvitsevat
asiakkaat tulisi tunnistaa nykyistä aikaisemmassa vaiheessa ja ohjata mahdollisimman
nopeasti oikeiden palvelujen piiriin → etulinjan ohjausta ja neuvontapalveluja kehitetään

• Matalan kynnyksen palvelut painottuvat alueen keskuskaupunkiin
• Kiireettömissä sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointia koskevissa
kysymyksissä palvelee mm. sosiaalihuollon ohjaus- ja neuvontapalvelu Polku,
sosiaaliohjaajan matalan kynnyksen apua saa Ohjaamosta
• Kiireellisissä tilanteissa palvelee kahteen yksikköön jakautuva sosiaalipäivystys
• Aikuissosiaalityön yhteensovittamisessa osaksi sote-palvelujen kokonaisuutta on
tunnistettu vahvistamistarpeita, samoin yhdyspintatyössä esimerkiksi kuntien
työllisyyspalvelujen kanssa
• Alueen toimijoiden mukaan aikuissosiaalityötä koskevan erityislainsäädännön
puuttuminen heikentää työn näkyvyyttä ja hämärtää toimijoiden työnjakoa ja sen
mukaisia vastuita.
46 | 18.5.2022

Työikäisten sosiaalipalvelujen kehittäminen
• Ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämistyö jatkuu (Sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta Polku)

• Sosiaalihuolto osana sotekeskustoimintaa. Esitys toimintamallista 3/2022
• Suunnitelmallinen sosiaalityö ja asiakasprosessien koordinointi. Jalkautuvan ja etsivän sosiaalityön
kehittäminen
• Palveluvalikoiman kehittäminen ja laajentaminen (sosiaalinen kuntoutus)
• Matalankynnyksen palvelujen kehittäminen. Päivätoimintakeskustoiminnan käynnistäminen
Sininauhaliiton kanssa, yhteistyö jalkautuvan päihdetyön kanssa/Hdl:n tukialushanke
• Järjestö- ja seurakuntayhteistyön kehittäminen

• Yhdyspintatyön kehittäminen osana hyvinvointialuevalmistelua (yhteistyörakenteet, työnjako,
tavoitteet ja niiden tarkentaminen eri yhdyspintakysymyksissä)

Mahdolliset jatkotoimet ja seuranta
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Pelastustoimi
Rinnakkaisosio

Esityslista
1) Kokouksen avaus
2) Osallistujien toteaminen
3) Pelastustoimen palvelutason arviointi
•
•
•

tunnistetaan palvelutasovajeet
sovitaan jatkotoimista ja seurannasta
talouden kehitys, vuoden 2022 taloustilanne

4) Hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanon tilanne
5) Muut asiat
6) Kokouksen päätös
50 | 18.5.2022

Pelastustoimen tiedonhallinnan kansalliset
tavoitteet
• Pelastustoimen tietojenkäsittely-ympäristö tulee perustumaan
hallinnon turvallisuusverkkoon
• Pelastustoimella kehitteillä kansallisia tietojärjestelmä- ja
tiedonhallintakokonaisuuksia
• Pelastustoimen ICT-järjestelmien yhteentoimivuus alueen
muiden ICT-järjestelmien kanssa
• Toiminnan edellyttämien turvallisuusvaateiden huomiointi
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Pelastustoimen palvelutason arviointi
• Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja
onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määritettäessä on otettava huomioon
myös toiminta poikkeusoloissa.
• Palotarkastukset eivät ole toteutuneet valvontasuunnitelman
mukaisesti
• Pelastustoimen suunnitelmissa on puutteita poikkeusoloihin,
yhteistyöhön, vaativien tilanteiden johtamiseen ja kansainvälisen avun
vastaanottamiseen liittyen
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• Päijät-Hämeen pelastustoimen alueen pelastustoiminnan
palvelutasossa ei ole mainittavia puutteita. Yksittäiset puutteet
toimintavalmiusaikojen toteutumisessa kohdistuvat vuosittain yksittäisiin
ruutuihin
• Pelastustoimen alueelle on rakennettu viime vuosina uusia
pelastusasemia, joilla on saatu katettua alueita, joilla esiintyi aiemmin
toimintavalmiusajoissa puutteita yksittäisiin riskiruutuihin.
• Koko maan keskiarvoihin nähden palotarkastusten määrällinen
toteutuminen on ollut huonompaa
• pelastustoimen valvontatyössä on kehitettävää
• pelastustoimen suunnitelmien puutteiden korjaamiseen on syytä
asettaa painoarvoa

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen
toteutuminen v. 2020
• 1. riskiluokan ruuduissa yhdessä jäi toimintavalmiusaika
saavuttamatta 1. yksikön toimesta
• 2. riskiluokan ruuduissa 12:ssa jäi toimintavalmiusaika saavuttamatta
1. yksikön toimesta
• Tarkasteltaessa neljän vuoden aikajänteellä ongelmallisten
riskiruutujen määriä, havaitaan kolme 2. riskiluokan ruutua
• Kaksi näistä riskiruuduista sijaitsee Heinolan Vierumäellä, jossa on
metalli-, saha- ja puuteollisuutta ja mm. Suomen Urheiluopisto.
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Pelastustoimen valvontatyön toteutuminen
• Valvontatehtävissä on puutteita valvontasuunnitelmaan nähden
• kokonaisprosentti on jäänyt 76 %. Heikoin oli A5 (61 %) ja paras A2
(97 %)
• Asuin ja vapaa-ajan rakennusten valvontatehtäviä ei oltu
suunniteltu yhtään. → asuin- ja vapaa-ajan rakennuksien
tarkastustoimintaa on suoritettu itsearvioinnin kautta.

• Valvontatyössä oli heikommat toteutumat kuin edellisinä
vuosina, jolloin on päästy lähelle 100 %.
• Perusteluna käytetään koronatilannetta
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Pelastustoimen suunnitelmien tilanne 1/3
• Puutteita on seuraavassa:
• pelastustoiminnan huolto- ja tukitoimintojen järjestelyt mukaan
lukien pelastustoiminnassa tarvittava materiaalinen varautuminen
• materiaalinen varautuminen ei ole suoranaisesti suunniteltu,
muutoin löytyy pelastustoiminnan johtokansiosta luku 7:stä
• kansainvälisen avun vastaanottaminen
• työn alla ja lausuntokierroksella
• pelastustoimintaan osallistuvan ja siihen virka- ja asiantuntija-apua
antavan tahon osallistumisen tavoite sekä tehtävät ja rooli
pelastustoiminnassa sekä yhteistyösopimukset
• löytyy pelastustoiminnan johtokansiosta luku 7:stä
• sopimukset M-Files:ssä
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Pelastustoimen suunnitelmien tilanne 2/3
• toimintaohje pelastustoiminnan johtamisesta vaativissa tilanteissa
kohdat b, d ja e
b) suunnitelma pelastustoiminnan johtamisesta
yhteistoimintatilanteissa;
• löytyy ohjeessa pelastustoiminnasta sekä johtokansiosta luku1
d) suojaväistön johtaminen suuronnettomuuksissa ja muissa
pelastustoiminnan vaativissa tilanteissa;
• erillinen asiakirja, Häme21:ssä tätä sovellettiin
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Pelastustoimen suunnitelmien tilanne 3/3
e) pelastustoiminnan huolto- ja tukitoimintojen järjestelyt, mukaan
lukien pelastustoiminnassa tarvittava materiaalinen varautuminen;
• materiaalinen varautuminen ei ole suoranaisesti suunniteltu,
muutoin löytyy pelastustoiminnan johtokansiosta luku 7:stä
• ilmoituskäytännöt pelastustoiminnan lopettamisesta
• löytyy ohjeessa pelastustoiminnasta

58 | 18.5.2022

Pelastustoimen varautumisen ja väestönsuojelua
koskevien suunnitelmien tilanne
• Poikkeusolojen riskianalyysi tehty viimeksi 2006 ja suunniteltu päivitys
2021 lopussa.
• odotetaan edelleen SM:n linjausta asiasta, joka luvattiin
loppukesälle 2021
• Omatoimisen suojelun johtamissuunnitelma päivitetty viimeksi 2010
• suunnitelma todettu vanhentuneen osittain (odottaa
valtakunnallisen linjauksen selkeyttämistä?)
• Väestönsuojelutehtävien edellyttämän toiminnan ja suunnitelmien
yhteensovittaminen pelastuslain mukaisesti ei ole tehty
• yhteensovittamismenettelyjen suunnittelu käynnissä
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Pelastustoimen palvelutason arviointi
valvonnan puutteet 1/2
• valvontaan osallistuvat riskienhallinnan henkilöstön lisäksi palomiehet
ja 6 palomestaria. Toimintavalmiuden suojelemiseksi palomiehet eivät
kiertäneet valvontakohteita ollenkaan, myös palomestareiden osalta
valvontaa suositeltiin tehtäväksi asiakirjojen ja etävalvonnan avulla
mahdollisimman paljon.
• asiakirjavalvonnan keinot ja etävalvontakeinot otettiin käyttöön
nopeasti, mutta kaikki asiakkaat eivät olleet niihin valmiit. Toivottuja
asiakirjoja jouduttiin patistamaan ja valvonnan loppuun saattaminen
kesti osittain pitkään ja osin seuraavan vuoden puolelle.
• asuin- ja vapaa-ajan asuntojen valvonta on suunniteltu aivan
normaalisti valvontasuunnitelmassa. Riskiasunnot esitetty siellä myös
erikseen.
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Pelastustoimen palvelutason arviointi
valvonnan puutteet 2/2
• Paljon työaikaa mennyt erittäin suuriin ja vaativiin
rakennushankkeisiin, joissa asiantuntemusta on tarvittu niin
pelastustoiminnan huomioon ottamisessa kuin kemikaalien
käsittelyssäkin.
• Pieni henkilöstö, yhdenkin henkilön pitkä poissaolo näkyy valvontamäärissä heti, puutetta ei pystytä paikkaamaan sijaisia palkkaamalla –
sellaisia ei ole työmarkkinoilla.
• Esitetty yhden viran lisäämistä valvonnan puutteiden korjaamiseksi.
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Talouden kehitys, vuoden 2022 taloustilanne
• vuokrakulut kasvaneet
• henkilöstökulut kasvaneet
• nykyinen rahoitustaso riittää palvelutasopäätöksen mukaisen
palvelun tuottamiseen
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Toimeenpanoon liittyvät ajankohtaiset
• Keskustelua hyvinvointialueuudistuksen ajankohtaisista asioista,
alueen pelastustoimen nostojen mukaisesti
• edustajat kaikissa valmistelutyöryhmissä
• Projektihenkilö koordinoi valmistelua pelastuslaitoksella
• organisaatiomallissa pelastuslautakunta

• Muut esille tulevat asiat
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