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Digitaalisuus on Päijät-Hämeessä jo hyvässä vauhdissa

A-studio 25.8.2021

Hallituksen tavoitteena on taata hoitoonpääsy

seitsemän päivän kuluessa



Digistrategia 2021–2023
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.

Tekniset kyvykkyydet 
peruspalveluiden 
digitalisointiin21





TOIMINNAN MUUTOS EI TAPAHDU TEHOKKAASTI 

JA KESTÄVÄSTI ILMAN TYÖNTEKIJÖIDEN 
JA ASIAKKAIDEN OSALLISTAMISTA.

Asiakaskeskeisyys 
& erityispiirteet Vaikuttavuus Muutoskyvykkyys 

& joustavuus
Luotettavalla 

tiedolla johtaminen
Saatavuus &

Palvelutuotanto Digi maturiteetti

25% teknologiaa

VAIN

TOIMIALAJOHDON 
ENNAKOIVAT 
INVESTOINNIT 

&
SITOUTUMINEN

Onnistumisessa on ennen kaikkea kyse hybridijohtamisesta toiminnan muutoksessa.

> > > >



*Kaikesta huolimatta*

”Asiakas on aktiivinen osapuoli. 
Asiakkaalla on ratkaisun avaimet jo olemassa.”

Arnoud Huibers

”RK-ammattilainen toimii fasilitaattorina, ei yksin asiantuntija” 
Laura Siltala

Asiakas = toiminnan ammattilainen



Digitaidot uudelle tasolle mentorien avulla

Toimintamalli, joka skaalautuu sekä terveydenhuollon, että sosiaalihuollon erityispiirteisiin

Osaamisen kehi0äminen sivuutetaan, vaikka vaa5mukset kasvavat



Yhteenveto: PHHYKYn digimaturiteetin 
kasvattaminen digimentoroinnilla (kokeilu, 8 kk)

1. Tausta

2. Kokeilun 
tavoitteet

Digimentorit on PHHYKYn strateginen 
hanke, jolla kasvatetaan yhtymän 
digimaturiteettia. Digimaturiteetin kasvu 
tehostaa toimintaa, parantaa asiakas- ja 
työntekijäkokemusta sekä lisää hoitotyön 
vaikuttavuutta. 

1. Tietoisuuden kasvattaminen yhtymässä 
digityökaluista ja digimentoroinnista

2. PHHYKY:n yksiköiden digimaturiteetin 
kasvattaminen

3. Skaalautuvan toimintamallin rakentaminen 
digimentori toiminnalle

3. Kokeilun 
lähestymistapa

4. Saavutukset

● Kaksivaiheinen (8kk, 4kk nostoväki)
● Ketterä, ihmislähtöinen muutosjohtaminen
● Ketterät, iteratiiviset toimintamallit
● Palvelumuotoilun periaatteet ja 

asiakaslähtöinen palvelukehitys

● Työntekijöiden digivalmiuskysely: 800 kpl
● Yksiköiden tarvekartoituksia: 77 kpl
● Työpajoja/koulutuksia: 407 kpl
● PHHYKY:läisiä on osallistettu: 2033
● Skaalautuva digimaturiteettimittaristo 

0-500 asteikolla

5. Suositukset
● Toimialojen tulisi investoida digimaturiteetin 

kasvattamiseen
● Työntekijöitä tulee 

aktiivisesti osallistaa muutokseen
● Digikehittämisen tulee johtaa proaktiivisesti
● Digimentoritoimintaa kannattaa skaalata

8.12.



Digimentorointi vuonna 2021 Digistrategiassa



Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

Kokeilun tiekartta: systemaattinen ja asiakaslähtöinen 
toiminnan kehittäminen toukokuusta 2021 alkaen

Mentoritoiminnan käynnistys
Mentorien rekrytointi ja perehdytys 
kahdessa aallossa (touko & elo)

Digimentorointi yksiköissä
Yksiköiden toiminnan digitalisointi PHHYKY:n digityökaluilla

PHHYKY:n ohjelmistokehityksen jäsentäminen
Mentoroinnin tärkeimpien ohjelmistojen läpikäynti sekä 
ymmärrys niiden kehitystahoista.

Digimentorien toimintamallin muotoilu ja kokeilu
Seremoniat, artefaktit, roolit ja vastuut

Mentoritoiminnan 
2022 skaalaamisen 
valmistelu 

Tavoitteet & 
tiekartta

Mentorointi

Projekti

Palvelut

Toimintamalli

Ohjelmistot

Digimentori-toiminta systematisoitiin ja mentorien palvelut konseptoitiin
Digipalveluiden johtamana yhteiskehittäen digitiimin, Futuricen, ccea:n ja mentorien 

kanssa. 

Asiakasprospektointi
Toiminnan verkostoituminen

Asiakasymmärryksen keruu
Yksiköiden tarvehaastattelut

Mentori-palveluiden muotoilu 
palvelumuotoilumenetelmin

Asiakasryhmien 
segmentointi ja 
palvelulupaukset



Kokonaiskuva ja yhteneväiset opit

Viestintä: Digimentorin arvo yksikköön

Projektin tavoitteet ja tiekartta

Tulosalueiden segmentointi ja palvelut

Digimentorin roolit ja toimintamalli

Ohjelmistot ja kehittäminen

Digimentori-toiminnan 
lähtökohta oli osallistava ja 
tavoitteena yksiköihin 
jalkauttava



Digityökalut ja digimentorointi ratkaisevat tehokkaasti 
toiminnan haasteita ja edistävät strategian toimeenpanoa

Osaaja- ja resurssipula

Hoidon saatavuus ei ole 
riittävällä tasolla

Työn kuormittavuus on 
korkeaa

Yhtymän strategiset haasteet Digityökalujen hyödyt Digimentoroinnin hyödyt

Hyödyt 
työntekijälle

Hyödyt 
organisaatiolle

Hyödyt Päijät-
hämäläisille

Digityökalut tehostavat 
työntekoa ja sitä kautta 
vastaa resurssihaasteeseen

Digimentorit helpottavat 
digityökalujen sujuvan 
käyttöönoton

Digityökalut sujuvoittavat 
työntekoa ja pitkällä 
aikavälillä keventävät 
työkuormaa

Mentorit 
auttavat henkilöstöä 
käyttämään työkaluja 
ja kehittämään 
työtapojaan

Digityökaluilla parantunut 
saatavuus ja mukavampi 
hoito- ja asiointikokemus

Digimentorit tuottavat selkeitä 
asiakasohjeita työkalujen 
käytön helpottamiseksi

Esimerkki: Chatbot-algoritmit vähentävät 
asiantuntijoille tulevien asiakaskontaktointien määrää

Esimerkki: Asiakas viettää etävastaanotolla 
huomattavasti vähemmän aikaa verrattuna 
perinteiseen vastaanottoaikaan.

Esimerkki: Digihoitopolut parantavat 
asiakaskokemusta ja tehostavat palvelun tuotantoa



Digimentorointikokeilun aikana (8 kk) PHHYKYn
toiminnan digitalisointi on edistynyt kolmella tasolla 

Henkilöstön 
osallistaminen 
toiminnan 
digitalisointiin

77
Tarvekartoitusta tehty eri yksikössä 
(haastateltu sekä esihenkilöitä, että 
hoito- ja asiakastyön tekijöitä)

407
pidettyä koulutusta, työpajaa 
ja tapaamista

2033
PHHYKY:läistä mukana 
kehittämässä ja oppimassa

Digimaturiteetin* kasvu eri 
toimialoilla

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut +26%
Perhe- ja sosiaalipalvelut +16%
Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus +20%

Alueilla on ollut eri määrä mentoreita. 
Esitetyllä kolmella toimialalla on ollut eniten 
mentoritoimintaa kokeilun aikana.

Miten tulokset saatiin aikaan?
● 8 mentoria* & keskimäärin 5 kuukautta työtä per mentori
● Vaikuttavat mentori-palvelut ja skaalautuva toimintamalli 

(kuvaus loppuraportissa)
* Paula Aaltonen, Katja Ikonen, Marjo Kollanen, Jarkko Kuisma,  Elina Leinonen, Sirkka Savola, Sanna Siro, Merja Valkonen

Digityökalujen käyttöönotto 
yksiköissä

● Teams: käyttöä tehostettu 51 eri yksikössä
● Chatbot: 10510 keskustelua 9,5 viikossa
● Digihoitopolku: 5 käynnistettyä 

kehityskaarta.
● Digihoitopolku: 20 tarvetta digihoitopolulle 

tunnistettu (tällä hetkellä ei riittävästi 
resursseja vastata tarpeeseen)

● Etävastaanotto (digialustassa): Työkalun 
käyttöönoton ajoitus, ja palvelun laadun taso 
ja työkalun intuitiivisuus ei vastannut 
vielä toiminnan tarpeita. 
Etävastaanoton teknisen järjestelmän versiot: Q1: 1.0, Q2: 2.0, Q4: 3.0

*Digimaturiteetti on arvioitu hanketta varten rakennetulla mittaristolla. Mittariston 
asteikko kulkee 0 = Tietämätön (Yksikkö ei tunne digityökalua ollenkaan), 500 = 
Laajasti käytössä (Digityökalu on olennainen osa yksikön työtä). Data pohjautuu 
mentoreiden yksikkökohtaiseen arvioon yksiköiden digimaturiteetista per digityökalu. 



Suositukset kokemuksemme mukaisesti: 
Digistrategian ja digimaturiteetin kasvattamisen onnistumisen 
edellytykset 2022 ja eteenpäin

à Johdon tulisi luoda yhteinen näkemys siitä, mitä 
digimaturiteetin kasvulla tavoitellaan ja mitä 
konkreettisia muutoksia se vaatii.

à Toimialajohdon tulee asettaa tulosalueilleen 
konkreettisia tavoitteita digimaturiteetin 
kasvattamisen suhteen.

à Johdon tulee varmistaa toiminnalle muutoksen
mahdollisuudet

1 2 3
Toimialajohdon sitoutuminen & 

investoinnit
Työntekijä ja yksiköt mukaan 

muutokseen

à Yksiköiden palautteen ja tarpeiden huomioiminen 
kehityksessä vaatii oman selkeän toimintamallinsa. 

Digitaalista kehitystä tulisi johtaa 
entistä vahvemmin

Ylhäältä johdetussa organisaatiossa kuten 
Phhykyssä, johdon esimerkillä ja 

sitoutumisella muutokseen on iso vaikutus.

Toiminnan muutos ei tapahdu tehokkaasti
ja kestävästi ilman työntekijöiden ja 

asiakkaiden osallistamista.
Digitaaliset ratkaisut ovat yhä olennaisempi

osa PHHYKYn arvontuotantokoneistoa. 

à Työntekijät kannattaa osallistaa muutoksen
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

à Asiakaskeskeisyys kannattaa ottaa digimaturiteetin
kasvattamiseen mukaan jo alusta. 



Suositukset kokemuksemme mukaisesti: 
Digistrategian ja digimaturiteetin kasvattamisen onnistumisen 
edellytykset 2022 ja eteenpäin

à Suosittelemme, että digimentoritoiminta on 
pitkäjänteistä ja suunnitelmallista sekä 
resursoitu linjabudjetissa.

à Suosittelemme että kaikki tulosalueet 
palkkaavat digimentoreita ja tarvittaessa 
muita digikehittämisen asiantuntijoita

4 5 6
Digimentorit keskiössä 

maturiteetin kiihdyttämisessä
Investointeja mentoriverkoston
koordinointiin ja kehittämiseen

à Ohueksi venytettyjä tuplarooleja mentoreilla tulisi 
välttää, jos vain mahdollista. Yksiköihin luodaan 
suhteita ja mentorointia toteutetaan pitkäjänteisesti ja 
usein tapaamisia saadaan sovittua vasta 
useamman kuukauden päähän.

Mikäli mentorilla on hoitotyörooli yhdistettynä digime
ntori-rooliin, tulee roolien olla yhteensovitettavia niin, 
että henkilö pystyy suunnittelemaan 
mentorointityötä tulevaisuuteen

Mentoriroolin yhdistäminen 
hoitotyöhön

Digimentorit ja niiden skaalautuva 
toimintamalli mahdollistavat digimaturiteetin 

kasvun kiihdyttämisen

Mentorointi ei voi skaalautua ilman
investointia uusiin mentoreihin, sekä mentoroinnin

toiminnan kehittämiseen ja ylläpitoon
Hoitotyön muuttuvien aikataulujen
yhteensovittaminen mentoroinnin

suunnitelmallisuuden luonteeseen on haastavaa

à Suosittelemme, että digimentoriverkoston ja 
digimentoroinnin toimintamalliin investoidaan. 
Tarvitaan myös mentorirooleja, jotka ylläpitävät
mentoriverkostoa: ohjaavat keskustelua mentorien välillä, 
auttavat luomaan kontakteja yhtymässä sekä ylläpitävät
mentorien tietopankkia sekä tapaamisia.



Suositukset
Toimialojen tulisi investoida digimaturiteetin kasvattamiseen

Työntekijöitä tulee aktiivisesti osallistaa muutokseen

Digikehittämisen tulee johtaa proaktiivisesti

Digimentoritoimintaa kannattaa skaalata

Rami Autio I Chief Digital Officer I rami.autio@phhyky.fi I 044 482 3333 I Linkedin: rami-autio  
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä


