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Tavoite

Käännämme kuntayhtymän

tukipalvelu- ja

toimitilakulut

lasku-uralle 2020 alkaen 



Tavoitteen saavuttaminen

Kuntien ja kuntayhtymän 

yhteistoiminnalla

muutamme rakenteita, jotta 

on mahdollista päästä 

tavoitteeseen 



Yhteistoiminta

Työvaliokunta hyväksyi 8.5.2019 ajatuksen, että 
kunnat ja kuntayhtymä sopivat 
yhteistoiminnasta tukipalveluyhtiöiden ja sote-
toimitilojen kehittämisessä, jotta tukipalvelu- ja 
toimitilakulut saadaan lasku-uralle. Asia esiteltiin 
kuntien ja kuntayhtymän johdon yhteisessä 
seminaarissa 9.5.2019

• Kuntayhtymä kutsuu koolle neuvottelun 
kesäkuulle ja työpajan elokuulle 2019. 
Neuvottelu toteutetaan osana 
työvaliokunnan kokousta 12.6.2019

• Omistajat hyväksyvät 30.9.2019 mennessä 
yhteisen omistajastrategian yhtiöille sekä 
toimitilakehitys-ohjelman

• Linjaukset toteutetaan 31.12.2020 mennessä:

– ostot suunnataan edullisimpien 
tuottajien vastuulle ja toimitilakehitys 
alkaa tuottaa taloushyötyjä



Yhteistoiminnan taloustavoite

Kuntien ja kuntayhtymän ostot Päijät-Hämeen 
tukipalveluyhtiöistä noin 70 M €, josta 
kuntayhtymän osuus puolet. Lisäksi on arviolta 
20 M € omaa tuotantoa yhtiöiden toimialoilla. 
Kuntayhtymän toimitilakulut ovat noin 50 M €, 
pl siivous, joka on tukipalveluostoissa

Kuntayhtymän osuus edellä mainituista kuluista 
on noin 85 M €

Kuntayhtymän tavoite: palvelut vuosittain 1 % 
alemmalla hinnalla 1.1.2020 alkaen ->Säästö 0,9 
M € vuonna 2020, 1,7 M € vuonna 2021 ja 2,6 M € 
vuonna 2022. Tavoite tarkentuu suunnitelmien 
valmistuttua



Osuus kuntayhtymän taloudesta

Ostot sidosyksikköasemassa olevilta 
tukipalveluyhtiöiltä noin 60 M €, josta 35 M € 
Päijät-Hämeen yhtiöiltä

Toimitilakulut noin 50 M €

Yhteensä noin 110 M €, joka on noin 15 % 
kokonaiskuluista

Tukipalveluita hankitaan myös omasta 
tuotannosta ja markkinoilta. Tukipalvelu- ja 
toimitilakulut ovat kokonaisuudessaan
yli 200 M € eli lähes 30 % kokonaiskuluista

• Omaa tukipalvelutuotantoa on siirtynyt 
yhtiöiden tuotantovastuulle

• Toimitilakulut ovat kasvussa

• Tämän tarkastelun piirissä on siis merkittävä 
osa kuntayhtymän kokonaiskuluista. Osa 
hankinnoista tehdään markkinoilla toimivia 
yhtiöitä kilpailuttamalla ja sisäisellä 
neuvottelumenettelyllä.



1Tukipalveluyhtiöt

Omistajastrategian toteuttaminen mahdollistaa
alemman hintatason kuntayhtymän ostoille
a) Päijät-Hämeen yhtiöt, ostot 35 M €
b) Laajemman alueen yhtiöt, joissa 

kuntayhtymä omistajana, ostot 25 M €

Hankintojen optimointi toteuttaa alemman 
kulutason

Kuntayhtymän ostot tukipalveluyhtiöistä 60 M € 
vuonna 2019

Osakkeiden/liiketoiminnan myynnit

• Hankintaperiaatteiden määrittely (omasta 
tuotannosta vai in house-yhtiöstä vai 
markkinoilta), tehtävät/tavoitteet yhtiöille, 
yhtiörakenne, kumppaneita Päijät-Hämeen 
ulkopuolelta? 

• Kuntien ja kuntayhtymän hankintayhteistyö?

• Kuntayhtymän tavoite: palvelut yhtiöiltä 
vuosittain 1 % alemmalla hinnalla 1.1.2020 
alkaen ->Säästö 0,6 M € vuonna 2020, 1,2 M € 
vuonna 2021, 1,8 M € vuonna 2022

• Satunnaisia tuottoja, jos myyntejä toteutuu



1.1Tukipalvelusegmenttejä

Ateriapalvelut

Henkilöstöpalvelut

Kiinteistönhoito

Laitoshuoltopalvelut

Talouspalvelut

Tekstiilihuoltopalvelut

Tietotekniikkapalvelut

Toimistopalvelut

• Kliiniset tukipalvelut



1.2Tukipalveluyhtiöitä

Lahden sairaalaparkki Oy

Provincia Oy

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy

Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy

Työterveys Wellamo Oy

• Fimlab Laboratoriot Oy

• Kuntien Tiera Oy

• Sarastia Oy

• UNA Oy

• 2M-IT Oy



1.3Yleiset tavoitteet yhtiöille

Palveluiden hinnat

Yhtiöiden kannattavuus

Tiedon jakaminen

Neuvottelumenettely

• Alempi kuin omassa tuotannossa tai alempi 
kuin markkinahinta

• Tilikauden tulos lievästi ylijäämäinen 
sijoitetun oman pääoman koron ja 
laskennallisen tuottovaatimuksen 
vähentämisen jälkeen

• Yhtiö toimittaa asiakasomistajille tiedon 
hintatason vertailuista muihin vaihtoehtoihin

• Yhtiö neuvottelee asiakasomistajien kanssa 
hinnoittelusta myös kesken sopimuskauden



2Toimitilakehitys

Toimitilakehitysohjelma

Kuntayhtymän toimitilakulut 50 M € (ilman 
siivousta, joka mukana tukipalveluostoissa)

Tasejärjestelyt 2019-2022

• Optimaalinen toimitilamalli

– uusien palvelukanavien, kotiin vietävien 
ja liikkuvien palveluiden vaikutus (koti)

– palveluverkon tarkentaminen

– tilojen käytön tehostaminen

• Kuntayhtymän tavoite: toimitilakulut 
vuosittain 1 % alemmalla tasolla 1.1.2020 
alkaen ->Säästö 0,5 M € vuonna 2020, 1,0 M € 
vuonna 2021, 1,5 M € vuonna 2022

• Tavoite: minimoidaan satunnaiset kulut. 
Omistajat sopivat talousvaikutuksien 
käsittelystä 



2.1Toimitilatyyppejä

Vastaanottotilat

Toimistotilat

Etäpalvelukeskukset

Asumisyksiköt

Sairaalatilat

• Tarve vähenee, tilojen käytön tehostaminen

• Tarve vähenee, tilojen käytön tehostaminen

• Tavoitteena optimaalinen rakenne 
keskittäminen vs. hajauttaminen

• Neliöiden määrän muutos lähes suoraan 
verrannollinen asukasmäärän muutokseen

• Tilojen käytön tehostaminen



2.2Yleisiä tavoitteita toimitilakehitykselle

Toimitilojen pinta-ala ke-m2

Toimitilojen yksikköhinnat

Toimitilojen käyttöaste

Tarpeettomat tilat

• Supistuu

• Alenee

• Nousee

• Tiloista luovutaan heti



3 Yhteenveto

Laaditaan yhdessä

suunnitelmat 

tukipalveluyhtiöiden ja 

toimitilojen kehittämiseksi

Päätetään suunnitelmista 
30.9.2019 mennessä

Toteutetaan suunnitelmien 
linjaukset 2019-2022

Omistajastrategia (yhtiöt)

Toimitilakehitysohjelma


