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Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (PHHYKY)  

- 12 kunnan erikoissairaanhoito

- 1.1.2017  alkaen 10 kunnan 
perusterveydenhuollon ja sosiaali-
huollon palvelujen järjestämis-
vastuu siirrettiin kuntayhtymälle 

212 000 asukasta

7 000 työntekijää



Työllisyyden kuntakokeilun toimintaympäristö Päijät-

Hämeessä 

Kokeiluun osallistuvat

• Lahti 

• Hollola 

• Orimattila

• Asikkala

• Kärkölä

Kokeiluun eivät osallistu

• Hartola

• Padasjoki

• Iitti

• Pukkila 

• Heinola

• Sysmä

Hyvinvointikuntayhtymä tuottaa kaikille jäsenkunnilleen 

tasapuolisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.



Yhdyspinnalla tapahtuvaa verkostotyötä

• Kuntakokeilun asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen 

järjestämisvastuu ja toimintaan osallistuvan henkilöstön  työnjohto 

säilyvät hyvinvointiyhtymällä

• sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kuntakokeilun asiakkaille tuotetaan osana 

sosiaali- ja terveydenhuollon normaaleja palveluprosesseja, ei lisäresursseja

• edellyttää palveluprosessien kehittämistä sisäisesti sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluissa ja kuntakokeilun kanssa yhdessä

• kokeilu tuottaa tärkeää tietoa valtakunnalliseen sote-kehittämiseen yhdyspintatyön 

näkökulmasta (mm yhteensovittavan johtaminen)

• Tavoitteena sujuvat palveluketjut

• asiakkaan siirtyminen vastuullisella ja yhdessä sovitulla tavalla palvelusta toiseen 

siten, että palvelut toteutuvat johdonmukaisena ja tavoitteellisena ketjuna tai 

rinnakkaisasiakkuutena

• omatyöntekijä / vastuutyöntekijä/ vastuutyöntekijäparit 



Yhteistyön perusta sosiaalihuollossa:  sosiaalihuoltolain mukainen 
asiakasprosessi 
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Asiakastarpeista lähtevä monialaisen yhteistyön tarve sosiaali- ja terveyden-
huollon näkökulmasta
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Yhteinen palvelutarpeen arviointi ja yhteiset, 
sujuvat palvelupolut monialaista yhteistyötä 
edellyttäville työttömille asiakkaille.  

Suuri osa 
palvelutarpeista 
liittyy vain 
jompaankumpaan 
palvelutehtävään

Rinnakkaisasiakkuu-
dessa  itsenäinen 
palvelutarve yhtä 
aikaa  kummassakin 
palvelutehtävässä. 

Monialaista 
palvelutarvetta on 
vain osalla 
asiakkaita. 



Tilanne kokeilun alkaessa  maaliskuussa 

• Etukäteissuunnittelua tehty erilaisissa työryhmissä ja työpajoissa 

kokeilun edellyttämistä toimintaprosesseista sosiaali- ja 

terveyspalveluissa – yhteiseen työhön sitoutuminen

• Yhteistyö muiden hankkeiden kehittämistyön ja kuntakokeilun kesken 

– kehittämisresurssien optimointi

• Työkykyohjelman hanke: Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä

• Tulevaisuuden sote-keskus-hanke: monialaiset tiimit sote-keskuksissa

• Kokeilun alettua yhteiskehittäminen korostuu



Kiitos


