
Tukipalvelut

Jukka Santala

16.5.2022





Taloudesta lyhyesti

Henkilöstö: 470 (407/61)

Toiminnan tuotot noin 6,5 M€ Toiminnan kulut noin 70 M€
• Myyntituotot 1 M€ • Henkilöstö 23 M€
• Tuet ja avustukset 2,4 M€ • Palvelujen ostot 36 M€
• Vuokratuotot 2,7 M€ • Aineet ja tarvikkeet 4 M€



ICT-Tietohallinto

DATASTRATEGIA

• Tietojohtamisen visio – Oikealla tiedolla

tuotamme parempia päätöksiä ja palveluita

päijäthämäläisten hyväksi

• Laadukkaasta ja oikea-aikaisesta tiedosta

hyötyvät niin sote-ammattilaiset, asiakkaat

kuin organisaation johto sekä ohjaus- ja

omistajatahot.

DIGISTRATEGIA

• Digivisio – Asiakasystävälliset ja

saavutettavat digipalvelut valtaosalle

kansalaisista 2023 mennessä

• Digitaalisesta palvelukanavasta tulee

keskeinen asiointikeino valtaosalle sosiaali-

ja terveydenhuollon asiakkaista ja

digitaalisuus tukee kaikkea asiointia.

Merkittävä osa tarpeista tyydytetään

kustannustehokkaita digitaalisia kanavia ja

palveluita hyödyntäen inhimillisyyttä

unohtamatta.

TUOTANNONOHJAUKSEN 

KEHITYSOHJELMA

• Palvelutuotantoa ohjaavat periaatteet,

toimintamallit, mittarit, johtamiskäytännöt ja

järjestelmät.



Data-alusta ja ohjatut prosessit
Tavoitteena luoda kyvykkyydet, joissa tieto virtaa 

tehokkaasti kirjaamisesta käytäntöön.

ANALYYSIT , 

RAPORTIT 

MITTARIT 

TIETO-

TUOTTEET

TIETOALLAS

KUUTIOT 

RAPORTOINTI 

ANALYTIIKKA 
RAAKADATA

TIETOVARASTOT

TIEDOLLA JOHTAMINEN

TIEDON JOHTAMINEN
LÄHDE-

JÄRJESTELMÄT

TIETOJEN 

LATAUS

TIEDON KÄYTTÖ JA

HYÖDYNTÄMINEN

TIETOMALLINNUS

TIEDON KIRJAAMINEN 

JA TALLENTAMINEN 
LAADUNHALLINNAN

PROSESSI

TIETOTUOTTEEN 

TILAUS -PROSESSI

KUVAAMINEN

DOKUMENTOINTI
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ICT on kriittinen toimintavarmuuden kannalta. 
Nopeasti uudistuva lainsäädäntö edellyttää laajempia ja parempia palveluita. 

TIETOTURVA
• Yhtymällä taustalla toimintaa vakavasti haitannut 

kyberhyökkäys 2019
• Seurattava toimintaympäristö ja varmistettava 

tietoturvallisuus (906/2019 3. luku)
• Tietoturvallinen käyttöpalvelu ja -ympäristö 

(552/2019 3. luku)

TIETOJOHTAMINEN
• Tiedonhallinnan järjestäminen (906/2019 2. luku)
• Tekniset rajapinnat tiedon jakamiseen (906/2019 5. luku)
• Vastuu henkilötietojen käsittelystä (552/2019 6§)
• Hyvinvointialueen on hyödynnettävä tietojohtamisessa 

väestöryhmittäistä tietoa (612/2021 29§)

DIGIPALVELUT
• Jokaiselle mahdollisuus toimittaa asiointitarpeensa 

käyttäen digitaalisia palveluita (306/2019 5§)
• Digipalveluiden on oltava saavutettavia, tasapuolisia, 

helppokäyttöisiä ja yhteen toimivia muihin 
viranomaispalveluihin (306/2019 4§) 

• Velvollisuus neuvoa palveluiden käytössä (434/2003 8§)

KANSALLISET PALVELUT
• Sosiaalihuollon palveluille velvoite liittyä Kanta-palveluihin 

(784/2021)
• Terveyden- ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot 

tulee olla Kanta-palvelussa (1257/2015)
• Esim. OmaOlo on lääkinnällinen laite, mikä asettaa 

minimivaatimukset ylläpidolle (269/2010 5. luku)



Henkilöstö

HENKILÖSTÖOHJELMA

• HVAn henkilöstöohjelma linjaa henkilöstön 

johtamista ja koko työyhteisön kehittämistä.

• Pitkän aikavälin suunnitelma siitä, miten 

henkilöstönäkökulma otetaan huomioon, kun 

HVA toteuttaa toimintastrategiaansa.

• Antaa suuntaviivat esimiehille henkilöstön 

kehittämiseksi ja tukee myönteisen 

työantajakuvan kehittämistä.

PALVELUSSUHDE JA TIETOTUOTANTO

• Palvelusuhde- ja palkka-asiat / 

Työvuorosuunnittelun kehittäminen / 

Palkkapalvelut  / HR-raportointi 

OSAAMISEN JA REKRYTOINNIN 

KEHITTÄMINEN

• Osaamisen hallinta ja keskitettyjen 

koulutuksien koordinointi  / Rekrytoinnin 

kehittäminen 

TYÖHYVINVOINTI JA TYÖSUOJELU

• Työsuojelutoiminta / Työhyvinvoinnin 

kehittäminen / Työhyvinvointitutkimukset / 

Työterveyspalvelut 

HR-PARTNERIT

• Henkilöstöjohtamisen tuki esimiehille / 

Muutostuki





Päijät-Hämeen hyvinvointialueen 
henkilöstöohjelman valmistelu

• Alustavan strategialuonnoksen yksi päätavoitteista on ”Vakiintunut 

asema alan parhaana julkisena työpaikkana” - tämän edellytys: 

onnistuttu henkilöstön kanssa henkilöstöohjelman toimeenpanossa 

täysimääräisesti.

• Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tulevien vuosien edellytyksenä on pystyä 

rekrytoimaan riittävästi henkilöstöä ja pitämään kiinni osaajista maan keskiarvoa 

selkeästi paremmin. Tämä on koko maan laajuinen ongelma, jota pandemia on 

kärjistänyt.

• Päijät-Sotessa on viime vuonna laadittu uusi henkilöstöstrategia. 

Tämän ja muiden yhdistyvien organisaatioiden 

henkilöstöstrategioiden ja -ohjelmien pohjalta laaditaan yhteinen 

hyvinvointialueen henkilöstöohjelma



Henkilöstöohjelma tehdään kaikkien yhdistyvien 
organisaatioiden yhteistyönä – osallistujien 
esittäytyminen



Henkilöstö – Keskeistä lainsäädäntöä

• Työsopimuslaki 

• Viranhaltijalaki 

• Työturvallisuuslaki

• Laki naisten ja miesten välisestä 

• Laki nuorista työntekijöistä 

• Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä 

yhteistoiminnasta kunnissa 

• Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan 

työsuojeluyhteistoiminnasta

• Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 

• Työaikalaki 

• Työtapaturma- ja ammattitautilaki 

• Työterveyshuoltolaki 

• Vuosilomalaki 

• Yhdenvertaisuuslaki 

• Työehtosopimukset 



Keskitetyt 

tukipalvelut

ERILLISPALVELUT

• Ateriahuoltopalvelujen koordinointi

• Laitoshuoltopalvelujen koordinointi

• Arkistotoimi

• Postitus ja monistus

• Puhelinpalvelut

TOIMISTOPALVELUT

• Sihteeripalvelut 

• Sanelunpurkupalvelut

VÄLINEHUOLTOPALVELUT

• Keskussairaalan välinehuolto

• Alueellinen välinehuolto

Keskitetyt tukipalvelut
Tulosaluejohtaja 

Tiina Pohjola

Erillispalvelut

Toimistopalvelut

Välinehuoltopalvelut



Keskitetyt tukipalvelut – Erillispalvelut

ATERIAHUOLTOPALVELUJEN KOORDINOINTI

• Ravintohuoltokoordinaattori toimii tilaajan yhteyshenkilönä 
ateriapalveluita tuottavan palvelutuottajan ja palveluita käyttävien 
tilaajan yksiköiden välillä.

• Ravintohuoltokoordinaattori vastaa ateriapalvelujen toimivuudesta, 
seuraa palvelujen tuottamista ja laatua sekä seuraa sopimuksien 
toteutumista ja vastaa niiden ylläpidosta.

LAITOSHUOLTOPALVELUJEN KOORDINOINTI

• Laitoshuoltokoordinaattori toimii tilaajan yhteyshenkilönä 
laitoshuoltopalveluita tuottavan palveluntuottajan ja palveluita 
käyttävien tilaajan vastuuyksiköiden välillä.

• Laitoshuoltokoordinaattori vastaa laitoshuoltopalvelujen 
toimivuudesta, seuraa palvelujen tuottamista ja laatua sekä 
sopimuksen toteutumista ja vastaa niiden ylläpidosta.

POSTITUS JA MONISTUS

• Postituksen kautta kulkee Päijät-Hämeen hyvinvointialueen sisäinen 
ja ulkoinen posti sekä erilaiset näytteet.

PUHELINPALVELUT

• Puhelinkeskuksen tehtävänä on puheluiden välittäminen Päijät-
Hämeen hyvinvointialueella sekä asiakkaiden ja henkilökunnan 
neuvonta.

ARKISTOTOIMI

• Arkistotoimen keskeiset tehtävät ovat asiakirjojen käytettävyyden ja 
säilyttämisen varmistaminen, asiakirjoihin liittyvä tietopalvelu, 
asiakirjojen säilytysarvon määrittely ja tarpeettoman aineiston 
hävittäminen. 

• Asiakirjoja, mukaan lukien potilasasiakirjat, säilytetään sekä 
paperisina että sähköisinä.

• Arkistotoimi palvelee Päijät-Hämeen hyvinvointialuetta ja ulkopuolisia 
asiakkaita, sekä yksityisiä että viranomaisia. Alueen päätearkistot 
sijaitsevat keskussairaalassa, Lahden Sote-keskuksessa ja 
Orimattilan terveysasemalla.

• Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kirjaamotoiminta on keskitetty 
keskussairaalaan.

• Arkistotoimi tukee arkistonmuodostajan tehtävien suorittamista ja 

toimintaa ohjaa useat lait ja asetukset.



Keskitetyt tukipalvelut –

Toimisto- ja välinehuoltopalvelu

TOIMISTOPALVELUT

• Sihteeripalvelut ja sanelunpurkupalvelut

• Toimistopalvelut- yksikön vastuulle kuuluu tulosalueiden hallinnon 
sihteerin työtehtäviä, potilaan hoidon edistämisen tehtäviä 
sekä asiakaspalvelua.

• Sihteerit työskentelevät osana moniammatillista työyhteisöä 
potilaan ja asiakkaan hoitoketjussa ja vastaavat osaltaan 
onnistuneesta asiakaskohtaamisesta yksiköissä niin osastoilla 
kuin poliklinikoilla ja toimenpideyksiköissäkin.

• Tekstinkäsittelijän tehtäviin kuuluu lääkärin ja muiden 
ammattilaisten sanelujen virheetön purku potilastietojärjestelmiin.

• Potilaskertomustekstien lisäksi tekstinkäsittelijä purkaa 
saneluiden perusteella erilaisia lomakkeita ja 
tutkimustilauksia. Tekstinkäsittely Päijät-Hämeen 
hyvinvointialueella on keskitetty hallinnollisesti yhteen yksikköön.

• Toimintaa ohjaa useat erilaiset lait ja asetukset.

VÄLINEHUOLTOPALVELUT

• Keskussairaalan välinehuolto ja alueellinen välinehuolto

• Välinehuolto vastaa osaltaan potilasturvallisen hoidon 
toteutumisesta huoltaessaan toimenpiteissä ja muussa 
potilashoidossa käytettäviä välineitä.

• Monivaiheinen huoltoprosessi sisältää välineen puhdistuksen 
ja desifioinnin, tarkastamisen, pakkaamisen ja steriloinnin. 
Huoltoprosessia ohjataan tuotannonohjaussovelluksella.

• Keskussairaalassa toimii välinehuoltokeskus, lisäksi 
välinehuoltajat työskentelevät asiakasyksikössä sairaalan 
alueella, kuten leikkausosastolla, äidinmaitokeskuksessa ja 
apteekissa.

• Alueen välinehuoltokeskukset toimivat Asikkalan, Padasjoen ja 
Orimattilan terveysasemilla. Alueen välinehuoltokeskukset 
huolehtivat pääasiallisesti suun- ja perusterveydenhuollon 
välineistöstä.

• Toimintaa ohjaa erilaiset lait ja EU-Standardit.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 653/2000

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 

782/2021

Tietosuojalaki 1050/2018

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010

Painelaitelaki 1144/2016

Työturvallisuuslaki 738/2002



Toimitilat

TOIMITILASTRATEGIA 2020–2030

• Toimitilastrategia tukee Päijät-Hämeen 
hyvinvointikuntayhtymän strategisia 
linjauksia toimitilojen käytön ja 
kehittämisen osalta tavoitteena 
”Asukkaiden palvelutarpeeseen 
vastaava, kustannustehokas, vaikuttava 
palvelutuotanto, joka on kuntien 
maksukyvyn mukainen.”

• Visio: Systemaattisesti johdetut ja 
toiminnan tarpeita vastaavat tilat

KIINTEISTÖPALVELUT

• Kiinteistöhallinta / isännöinti / 
Vuokratut tilat

RAKENNUTTAMISPALVELUT

• Keskussairaalan uudisrakennukset / 
Sote-keskukset / 
Perusparannushankkeet

KUNNOSSAPITOPALVELUT

• Tekniset palvelut / Lääkintätekniikka / 
Hienomekaniikka / Sähköhuolto / 
Käyttötoiminta / Kiinteistöhuolto

TILASUUNNITTELUN 
KOORDINOINTIPALVELUT

• Keskussairaalan uudisrakennukset / 
Sote-keskukset / 
Perusparannushankkeet / 
Pieninvestoinnit

PHHYKY:llä käytössä 

noin 300 000 m2

Vuokratiloina noin 

198 000 m2

Toimintaa noin 

170 eri osoitteessa



Päijät-Hämeen keskussairaalan master plan 2019–2031
Keskussairaala otettu käyttöön 1976

RV7 – valmistuu 6/2022

Budjetti 127 M€

HYKS III -sädehoitoyksikkö, 

erillisselvitys (HUS/HYKS); 

arviolta 2022-2024, Budjetti 

6,8M€

H-, I- ja L-peruskorjaus ja 

K- ja N-peruskorjaus -osat 

arviolta 2027 – 2031, 

Budjetti avoin

Nykyisen vuodeosastotornin 

sijalle (C-,T-, E-, F- ja G- ja 

J-purku ) – RV8; alkaa 2023 

–2027 Budjetti 136 M€



Viestintä

Viestintäohjelma: Viestinnän periaatteet

AVOIMUUS ASIAKAS- JA 

KOHDERYHMÄ-

LÄHTÖISYYS

LUOTTAMUS JA 

VASTUULLISUUS

MONIÄÄNISYYS SAAVUTET-

TAVUUS

YMMÄRRET-

TÄVYYS

● viestimme 

asioista 

ennakoivasti

● kerromme myös 

keskeneräisistä 

asioista

● avaamme 

päätösten 

perustelut

● viestintämme 

lähtee aina 

asiakkaasta

● selvitämme 

kohderyhmien 

tarpeet

● teemme 

puhuttelevaa ja 

vuorovaikutteista 

viestintää kaikille 

ryhmille

● rakennamme 

viestinnällä 

luottamusta

● luotamme 

henkilöstöön 

viestijöinä

● tuemme 

viestinnässä 

vastuullisuuden 

toteutumista

● asiantuntijamme 

viestivät ja 

näkyvät 

kanavissamme

● lisäämme 

kuuntelemista 

viestinnässä ja 

kunnioitamme 

erilaisia 

näkemyksiä

● teemme 

saavutettavaa 

viestintää

● edistämme 

viestinnällä 

palvelujen 

saavutettavuutta 

ja löydettävyyttä

● viestimme ovat 

ymmärrettäviä

● viestintämme 

puhuttelee 

asiakasta

● käytämme 

asiakkaalle tuttua 

kieltä ja avaamme 

hankalat termit

Viestintä
Viestintäjohtaja



Viestintä

SISÄLLÖT / 

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ

• päivittäisviestintä

• työyhteisö- ja 

työnantajakuvaviestintä

• tuottajakumppaneiden 

asiakasviestintä

• sisällöntuotanto

• viestinnän suunnittelu

• toimialojen viestinnän tuki

VIESTINTÄ-

JOHTAJA

• johtoryhmätyöskentely

• strategiatyö

• seuranta ja arviointi

• brändi

• talousviestintä

• viestinnän valmius

• henkilöstöjohto

KANAVAT JA ILME / 

VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ

• intranet

• uutiskirjeet

• verkkopalvelu

• sosiaalinen media

• visuaalinen ilme ja viestintäkonseptit

• videot ja valokuvat

• opastejärjestelmä



Riskienhallinta, turvallisuus 
ja varautuminen

Yksikön tehtävänä on ammattitaidon ja 

asiantuntijuuden kautta ylläpitää ja kehittää Päijät-

Hämeen hyvinvointialueen kokonaisturvallisuutta.

Turvallisuuspalveluiden keskeisiä vaikutusalueita

• Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus

• Henkilöturvallisuus

• Rikosturvallisuus

• Yksikölle kuuluvien väärinkäytösten 

ja poikkeamien hallinta

• Palo- ja pelastusturvallisuus

• Jatkuvuudenhallinta ja varautuminen

• Riskienhallinnan kehittäminen

RiHa mahdollistaa ohjauksen ja ohjeistuksen kautta 

yksiköiden turvallisuustyön sekä sitä kautta turvallisen 

toiminnan.

Yksikkö vastaa ammatti- ja henkilökorttien tuotannosta 

sekä avainhallinnasta sekä turvallisuuspalveluiden 

(järjestyksenvalvoja-, vartija-, hälytyskeskus-, 

piirivartiointi) hankinnasta ja toiminnan toteutumisesta 

PHHYKY:n eri toimipisteissä.

Riskienhallinta, turvallisuus 

ja varautuminen
Turvallisuuspäällikkö



Riskienhallinta, turvallisuus ja varautuminen 1/2

TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ

• Yksikön toiminta

• Avustaa johtoa turvallisuusjohtamisessa

• Turvallisuuden kehittäminen (johto ja henkilöstö)

• Turvallisuusosaamisen kehittäminen

• Lainsäädännön huomioiminen

• Tiedon ja tilaston tuottaminen

• Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat

• Poistumisturvallisuuden koordinointi

• Turvallisuusohjeet

• Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö

• Lentopaikan päällikkö

• Projektit

VALMIUSPÄÄLLIKKÖ

• Jatkuvuuden ja varautumisen koordinointi

• Johdon ja toimialojen tuki

• Valmiussuunnitelma (pääkäyttäjä)

• VAP –prosessi

• Suuronnettomuussuunnittelu

• Henkilöstön osaamisen kehittäminen

• VIRVE vastuuhenkilö (yleisjohto ja turvallisuus)

• Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö

• Turvallisuuspäällikön sijainen



Riskienhallinta, turvallisuus ja varautuminen 2/2

TURVALLISUUSKOORDINAATTORIT

• Turvallisuusyksikön asiantuntija

• Turvallisuuskoulutus, -harjoitukset ja -ohjeet

• Järjestyksenvalvonnan ja turvallisuuspalvelujen 

järjestäminen

• Toimitilaturvallisuuden koordinointi, kehittäminen 

ja ylläpito

• IMS –järjestelmän ylläpito

• Viranomaisvaatimusten seuraaminen ja 

huomioiminen turvallisuussuunnitelmissa

• Tiedostus ja viestintä

TURVALLISUUSSIHTEERIT

Turvallisuuspalvelujen toimistotyöt
• Intra-/infosivustojen ylläpito

• Tilastointi

• Puhelimien jako/palautukset

Kulunvalvonta ja avaintenhallinta
• Kulkuluvat ja mekaaniset avaimet

• Rekisterien hallinta ja ylläpito

• Suunnittelu-/ohjelmointi-/ylläpitotyöt

• Seuranta

Rekisterien ylläpito ja valvonta
• Kameravalvonta- ja henkilörekisterien ylläpito

Henkilökortit ja varmennekortit (DVV)
• Tuotanto ja kuvaukset

• DVV rekisteröintipisteen tehtävät

• Nimi- ja nimikemuutokset

• Ylläpito ja valvonta



Riskienhallinta, turvallisuus ja varautuminen
Toimintaan liittyviä lakeja

Turvallisuusselvityslaki
• Henkilöstölle tehdään tarvittaessa henkilöturvallisuusselvityksiä, 

henkilön nuhteettomuuden tai luotettavuuden varmistamiseksi

Terveydenhuoltolaki

Tietoturvalaki
• Mm. Järjestelmät joihin tallentuva materiaali muodostaa 

henkilörekisterin

• Rikostutkinnoissa henkilötietojen luotettava käsittely ja 

luovuttaminen viranomaiselle

• Turvallisuusluokitellun materiaalin käsittely

Pelastuslaki
• Turvallisuus- ja poistumissuunnitelmat

• Toimitiloja koskevien määräysten toteutuminen

Ilmailulaki
• PHKS:n helikopterikenttää koskevat lain osat

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista
• Luvanvaraisten turvallisuuspalvelujen hankinta, tehtävien 

määrittely

Laki julkisista hankinnoista ja 

käyttöoikeussopimuksista
• Kilpailutettava hankinnat ja käyttöoikeussopimukset

Työturvallisuuslaki

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Rikoslaki

Valmiuslaki

Laki hyvinvointialueesta

Sosiaalihuoltolaki

Terveydenhuoltolaki

Asevelvollisuuslaki (VAP) 



Hanketoimisto

• Hanketoiminnan periaatteet, mallit, 

ohjeet ja  työkalut

• Projektikäsikirja -sivusto, 

projektisalkkusovellus

• Hankkeen/projektin hallinta ja ohjaus

• Hankkeiden ja hankerahoituksen 

koordinointi

• Muutosohjelman koordinointi

Hanketoimisto
Hanketoimiston päällikkö
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Jukka Santala, toimialajohtaja / Yhtymäpalvelut

jukka.santala@phhyky.fi / 040 844 3517

16.5.2022
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