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1. Katsaus Päijät-Hämeen toimintaympäristöön 

a) Tilannekuva

b) Toimintaympäristö

2. Yhdyspintatyö ja sen edellytykset hyvinvointialueella
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1. Ensimmäiset askeleet 

kohti maakunnallista sotea 

otettiin jo kauan ennen 

yhtymän perustamista.

Lahden seutukokeilu alkoi 

vuonna 2002.

Peruspalvelukeskus Aava-

liikelaitos (Phsotey) ja Oiva-

liikelaitos (Hollolan kunta) 

2007–2016

Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

aloitti toimintansa 

maakunnallisena toimijana 

vuoden 2004 alusta.

2023 >20222021202020192016–20182002–2015

1. 3.

4.

Toukokuu 2022

2. Yhtymän 

perustamisesta päätettiin 

kesällä 2016 ja toiminta 

alkaa erittäin nopean 

valmistelun jälkeen 1/2017. 

3. Haastavan kehityskulun

kääntämiseksi YT:t ja 

muutosohjelman

laatiminen syksyllä 2019.

Välitön toimeenpanon 

käynnistäminen: väliarvio 

muutosohjelman 

toteutuksesta valmistui 

10/2021.

Tilannekuva: Yhtymän perustamisen kautta hyvinvointialueeksi
Päijät-Hämeessä työtä integroidun alueen eteen on tehty myös jo pitkään ennen yhtymää

2.

5.

6.
4. Koronapandemia

rantautui Suomeen 3/2020 

ja pysynyt läsnä siitä 

lähtien.

5. Sote- ja pela-

uudistuksen lait läpi 

eduskunnassa 6/2021. 

Alkaa valmistelu kohti 

hyvinvointialueiden 

toiminnan käynnistymistä 

1.1.2023.

6. Päijät-Hämeen 

sote- ja pela-

palvelujen 

järjestämisvastuu

siirtyy hyvinvointi-

alueelle.  



Demografiset 

muutokset ajavat 

rakenteellisia palvelu-

tarpeen muutoksia

Haastava sosio-

ekonominen tilanne 

haastaa palvelut ja 

niiden kehittämisen

Henkilöstökysymyksiin, 

alkaen saatavuudesta, 

tarvitaan vahvoja 

vastauksia

Megatrendien 

muutosvaikutukset 

heijastuvat myös 

Päijät-Hämeeseen

• Voimakas ikääntyminen 

• Syntyvyyden lasku

• Työikäisen väestön 

väheneminen

• Lapsiperheiden määrän 

vähentyminen

• Yksinhuoltajaperheiden 

määrän kasvu 

• Vieraskielisen väestön 

määrän kasvu

• Työllistymisen ongelmat

• Koulutuksen ulkopuolelle 

jääneiden nuorten määrä 

ja matala koulutustaso

• Yleinen 

pienituloisuusaste

• Maan keskitasoa 

korkeampi sairastavuus

• Yleistyvät 

mielenterveyden häiriöt

• Keskitasoa alhaisempi 

turvallisuuden tunne

• Haaste henkilöstön 

riittävyydestä useissa 

am-mattiryhmissä nyt ja 

2020-luvulla koko 

Suomessa

• Erityisosaajien korostuva 

tarve ydinosaamisten 

rinnalla

• Digitalisoituva ja moni-

mutkaistuva palvelu-

järjestelmä nostaa perus-

osaamisen vaadetta

• Nuoremman sukupolven 

muuttuvat odotukset 

työtä ja työnantajia 

kohtaan

• Ilmastonmuutos ja hiili-

neutraali Päijät-Häme 

2030

• Teknologinen kehitys ja 

digitalisaatio

• Kuluttajaistuminen ja 

asukkaiden vahvempi halu 

valita omat asiointikanavat

• Kaupungistuminen ja 

muuttoliike pois 

maakunnan reunakunnista

• Monipaikkaisen etätyön 

kasvu Päijät-Hämeessä 

pandemian seurauksena

Päijät-Hämeen toimintaympäristö on haasteellinen, 

mutta Päijät-Häme on pärjännyt viime vuosina hyvin

Voimakkaasti 

uudistuva lainsäädäntö 

muuttaa rahoitusta 

ja vaatimuksia

• Sote- ja pela-uudistus 

mm. hyvinvointialueet ja 

valtion tarvepohjainen 

rahoitus

• Hoitotakuu ja henkilöstö-

mitoitukset kiristyvät 

valikoiduissa palveluissa

• Vanhuspalvelulain 

2. vaiheen ja vammais-

palvelulain uudistaminen

• Työvoimapalvelujen 

rakenneuudistus

• ICT:ssä mm. infraan ja 

järjestelmien hankintoihin 

kohdistuvat vaatimukset 

Maantieteellisesti kompakti, mutta ei-yhteneväisistä ja heikon taloudellisen aseman kunnista koostuva Päijät-Häme

21 3 4 5

6
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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 heikentäen alueen 

huoltosuhdetta – väestö ikääntyy ja vähenee tulevalla vuosikymmenellä

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%
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Väestökehitys

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

• Alle kouluikäisten määrän 

ennustetaan vähenevän merkittävästi 

alueen kaikissa kunnissa  

• Tarkastelujaksolla 2020-2030E määrän 

ennustetaan vähenevän 

prosentuaalisesti eniten Sysmässä (n.-

37%) ja Hartolassa (n.-36%), vähiten 

Lahdessa (n.-7%)

• Lasten ja nuorten määrän 

ennustetaan vähenevän merkittävästi 

alueen kaikissa kunnissa 

• Tarkastelujaksolla 2020-2030E määrän 

ennustetaan vähenevän 

prosentuaalisesti eniten Padasjoella

(n.-37%) ja Sysmässä (n.-37%), 

vähiten Lahdessa (n.-12%) ja Iitissä

(n.-15%)

• Työikäisten määrän ennustetaan 

vähenevän merkittävästi alueen 

kaikissa kunnissa pl. Lahti

• Tarkastelujaksolla 2020-2030E määrän 

ennustetaan vähenevän 

prosentuaalisesti eniten Sysmässä (n.-

30%) ja Hartolassa (n.-27%). Määrä 

pysyy melko tasaisena Lahdessa (n.-

1%)

• Ikääntyneiden määrän kasvu-

ennusteissa on kuntakohtaisia eroja

• Tarkastelujaksolla 2020-2030E määrän 

ennustetaan kasvavan prosentuaalisesti 

eniten Kärkölässä (n.+17%) ja 

Hollolassa (n.+16%). Määrä pysyy 

melko tasaisena Hartolassa, 

Padasjoella ja Sysmässä (n. -1%:sta 

n. +4%:iin)

Alle kouluikäiset, 

%-muutos vuodesta 2010

Lapset ja nuoret, 

%-muutos vuodesta 2010

Työikäiset, 

%-muutos vuodesta 2010

Ikääntyneet, 

%-muutos vuodesta 2010

Lasten, nuorten ja työikäisten määrä pysyy Lahdessa koko Päijät-Hämeen keskiarvon 

yläpuolella, Sysmässä määrä vähenee merkittävästi. Ikääntyneiden määrän 

kasvuennusteissa on kuntakohtaisia eroja

0%

-20%

-60%

-40%

-50%

-30%

-10%

2010 2020 2030E 2040E

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Asikkala IittiHeinola

Hartola Hollola Kärkölä

Lahti

Orimattila

Padasjoki

Sysmä

-80%

-40%

-70%

-60%

-30%

-50%

-20%

-10%

0%

10%

2040E2010 2020 2030E

-10%

-20%

-60%

-50%

-40%

-30%

0%

2010 2020 2030E 2040E
0%

50%

30%

20%

10%

40%

70%

60%

80%

2010 2020 2030E 2040E

Lähde: Tilastokeskus 2022, karkeat arviot
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Lapset, nuoret

ja perheet
Työikäiset Ikäihmiset

Sosio-ekonominen tilanne haastaa palvelut ja niiden kehittämisen. 

Työikäisessä väestössä on merkittäviä sosiaalisia ongelmia, jotka 

heijastuvat terveyteen ja ko. perheiden hyvinvointiin 1/4

Maan keskitasoa 

korkeampi 

sairastavuus

Maan keskitasoa 

alhaisempi 

turvallisuuden tunne

Yleinen

pienituloisuusaste

Lisääntyneet

mielenterveys- ja 

päihdeongelmat

Lähde: THL

Asiakkuusryhmät:
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Lapset, nuoret ja perheet

• Perherakenteet ovat muuttuneet; useampi kuin joka neljäs 

lapsiperhe on yhden vanhemman perhe

• Lahdessa toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden 

lapsiperheiden osuus on maan suurimpia

• Aikuisten työttömyys ja päihdeongelmat ovat lisääntyneet ja niillä 

on vaikutusta perheiden hyvinvointiin

• Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut merkittävästi –

alueella tehdään koko maan keskiarvoon verrattuna enemmän 

lastensuojeluilmoituksia suhteessa alaikäiseen väestöön

• Lasten ja nuorten kokema yksinäisyys ja ahdistuneisuus on 

lisääntynyt

Sosio-ekonominen tilanne haastaa palvelut ja niiden kehittämisen. 

Työikäisessä väestössä on merkittäviä sosiaalisia ongelmia, jotka 

heijastuvat terveyteen ja ko. perheiden hyvinvointiin 2/4

Asiakkuusryhmät:

Lähde: THL
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Työikäiset

• Eri muodoissaan esiintyvä työttömyys on ollut vuosien ajan muuhun 

maahan verrattuna suurta ja pieni-tuloisuus yleistä. Syrjäytymisriskissä 

olevia 18–24-vuotiaita vastaavanikäiseen väestöön suhteutettuna on 

maan toiseksi eniten (21 %, koko maa 16 %).

• Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat lisääntyneet. Osaltaan kasvua 

ajaa myös ongelmien parempi tunnistaminen ja palvelujen piiriin 

hakeudutaan aikaisempaa enemmän. 

• Päijät-Hämeen alkoholikuolleisuus on Suomen korkeimpia. Alkoholin 

vuoksi elinvuosia menetetään erityisesti pienituloisessa väestössä

• Yksin asuvien aikuisten määrä on kasvanut

Sosio-ekonominen tilanne haastaa palvelut ja niiden kehittämisen. 

Työikäisessä väestössä on merkittäviä sosiaalisia ongelmia, jotka 

heijastuvat terveyteen ja ko. perheiden hyvinvointiin 3/4

Asiakkuusryhmät:

Lähde: THL
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Ikäihmiset

• Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti

• Yhä useampi ikäihminen asuu yhä pidempään 

kotonaan, joka lisää muun muassa ensihoidon ja 

pelastustoimen tehtävämääriä

• Yli 75-vuotiaista noin joka kahdeksas kokee itsensä 

yksinäiseksi, yli 65-vuotiaista noin joka kymmenes

Sosio-ekonominen tilanne haastaa palvelut ja niiden kehittämisen. 

Työikäisessä väestössä on merkittäviä sosiaalisia ongelmia, jotka 

heijastuvat terveyteen ja ko. perheiden hyvinvointiin 4/4

Asiakkuusryhmät:

Lähde: THL
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26.4.2022 julkaistun THL:n sairastavuusvertailun mukaan hyvinvointialueiden 

väliset erot ovat selkeät, mutta koko maassa sairastavuus on vähentynyt. 

Päijät-Hämeen sairastavuus on maan keskitasoa hieman korkeampaa

• Hyvinvointialueiden välillä on 

merkittäviä eroja sairastavuudessa. 

• Päijät-Hämeen sairastavuusindeksi on 

hieman Suomen keskiarvoa korkeampi. 

https://terveytemme.fi/sairastavuusindeksi/2019/hyvinvointialueet_html/atlas.html?select=22&indicator=i0

Päijät-Häme

Koko 

maa

Sairastavuusindeksi hyvinvointialueilla 

ajanjaksolla 2017–2019. Vertailuluvut 

ovat ikävakioituja, mikä tarkoittaa, että 

alueiden erilaisten ikärakenteiden 

vaikutus tuloksiin on poistettu. Koko 

Suomi = 100.

THL:n sairastavuusindeksi kuvaa 

suomalaisten kuntien ja alueiden 

väestön sairastavuutta suhteessa 

koko maan tasoon. Indeksissä on 

otettu huomioon seitsemän eri 

sairausryhmää ja neljä eri 

painotusnäkökulmaa
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1. Sote- ja pela-uudistuksen asettamat tavoitteet ja 

vaatimukset hyvinvointialueiden toiminnalle

2. Hoitotakuu ja henkilöstömitoitukset kiristyvät 

valikoiduissa palveluissa

3. Vanhuspalvelulain 2. vaiheen ja vammaispalvelulain 

uudistamisen tuomat vaikutukset

4. Työvoimapalvelujen rakenneuudistus

5. ICT:ssä mm. infraan ja järjestelmien hankintoihin 

kohdistuvat vaatimukset 

Voimakkaasti uudistuva 

lainsäädäntö muuttaa toiminnan 

vaatimuksia ja sisältää 

keskeisinä mm…
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1. Katsaus Päijät-Hämeen toimintaympäristöön 

a) Tilannekuva

b) Toimintaympäristö

2. Yhdyspintatyö ja sen edellytykset hyvinvointialueella

Agenda – koulutusohjelma moduuli 7



14

F
o
rs

b
e
rg

1. Kahden tai useamman organisaation välinen toiminnallinen yhdyspinta

2. Yhdyspinnassa joko asiakas tai informaatio liikkuu toimijoiden välillä

3. Rajapinnasta tulee yhdyspinta, kun yhteistyö alkaa toimimaan

4. Yhdyspinnoilla työskentely perustuu vapaaehtoisuuteen, valtion 

viranomaisen aikaansaamaan pakkoon tai normeihin, jotka tekevät sen 

harjoittamisen houkuttelevaksi

5. Huomioitava vertikaalinen ja horisontaalinen ulottuvuus ja erilaiset 

keskinäisriippuvuudet

6. Verkosto- ja muutosjohtamisen tarpeet

Yhdyspinnat
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1. Hyvinvointialueuudistus ja uusi hallintoympäristö. 

2. Hyvinvointialue-kunta yhdyspinnassa kyse kahden itsehallinnollisen, 

rinnakkaisen toimijan yhdyspinnasta vrt. kunnan suhde kuntayhtymiin

3. Palveluja ohjataan ja tuotetaan aidosti eri organisaatioissa

4. Hyvinvointialueella ja kunnille kuitenkin yhteiset asiakkaat, asukkaat 

ja alue 

5. Yhdyspinnat myös muihin toimijoihin esim. valtion, järjestöt, muut 

kumppanit

Hyvinvointialueuudistus ja yhdyspinnat
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Hyvinvointialueuudistus ja 

yhdyspintatyön lähtökohtia 1

1

Monitasoisuus ja 

sen lisääntymien

Koordinoitua toimintaa ja jaettua vastuuta julkisen arvon aikaansaamiseksi  ja kansalaisen tarpeista lähtevää 

muotoiltua käyttäjälähtöistä palvelua. Järjestelmätason ja yksilötason tavoitteiden saavuttaminen riippuu 

toimijoiden vertikaalisesta ja horisontaalisesta yhteistyöstä ja sen koordinaatiossa onnistumisesta.

2

Ilmiölähtöisyys

3

Valtion, kuntien ja 

hyvinvointialueiden 

lakisääteiset tehtävät
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Hyvinvointialueuudistus ja yhdyspintatyön lähtökohtia 2

Kuntiin jää tehtäviä, jotka vaikuttavat 

suoraan ihmisten hyvinvointiin ja 

terveyteen 

Asiakkaiden palvelukokonaisuudet 

jakautuvat hyvinvointialueen ja kunnan 

järjestämisvastuulle. 

Kuntien tehtävät tukevat ja mahdollistavat 

hyvinvointialueen järjestämien palvelujen 

tuotantoa ja parantavat palvelujen 

vaikuttavuutta.

Hyvinvointialueen rooli alueellisena 

toimijana ja asiantuntijana. Tuki kunnille  
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Nostoja lainsäädännöstä

1. Hyvinvointialueen asema ja tehtävät. Laki hyvinvointialueesta 

2 § ja 6 §

2. Hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelu. Laki 

hyvinvointialueesta 14 §

3. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa ja 

hyvinvointialueella. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisestä  6 § ja  7 §

4. Asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen. Laki sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämisestä 10 §

5. Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Laki 

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 50 §

6. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja yhteistyö mm. 

hyvinvoinnin ja terveyden ja sosiaalisen turvallisuuden 

edistämiseksi (Sosiaalihuoltolaki 1 §, terveydenhuoltolaki 2 §)
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Yhdyspintatyössä huomioitavaa

Yhdyspinnan riskejä  

• toiminnallisten aukkojen,

• päällekkäisyyksien syntyminen 

• osaoptimointi

Yhdyspinnassa tehtävien 

yhteensovittamisen keinot

• yhteiset tavoitteet, 

• rakenteet, 

• vuoropuhelu 

• sopiminen

Yhdyspintoihin vaikuttavat 

• normit ja rahoitus, 

• uudet muuttuvat roolit ja vastuut, 

• toimintaympäristö, 

• palvelutuotantoa koskevat ratkaisut 

Yhdyspinnassa korostuu 

• verkostojenjohtaminen, 

• palveluprosessien toimivuus 

• vaikuttavuus
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1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

2. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

3. Opiskeluhuolto

4. Työllisyydenhoito

5. Kotouttaminen

6. Asuminen

7. Joukkoliikenne ja kuljetukset

8. Kaavoitus ja rakentaminen

9. Järjestöyhteistyö

10.Varautuminen

Yhdyspintoja
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1. Maakunnallinen sote-uudistus 2007- ja yhdyspintatyön tekeminen uusissa rakenteissa. 

Kokemusten hyödyntäminen jatkokehittämisessä 

2. Kunnissa tehty kehittämistyö ja kuntien välisen yhteistyön laajentuminen

3. Päijät-Hämeen hyte-kärjet hyväksytty ja ohjaavat kehittämistyötä

4. Alueellinen ja kuntakohtaiset hyvinvointikertomukset ja suunnitelmat sekä teemakohtaiset 

alueelliset ja kuntakohtaiset suunnitelmat tavoitteineen ja toimenpiteineen

5. Alueelliset ja kuntakohtaiset yhteistyörakenteet kehittyneet osana teemakohtaista 

yhdyspintatyötä. Kehittämistyön tarpeita edelleen rakenteiden osalta

6. Koordinaatiotahoista sovittu teemakohtaisesti  

7. Hyte- ja yhdyspintatyön tavoitteet ja toimenpiteet osaksi yhtymän ja kuntien välisiä 

palvelusopimuksia 

Päijät-Hämeen yhdyspintatyön kehittäminen



Kiitos

Mika Forsberg


