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Hyvinvointikuntayhtymä   MUISTIO 
Työvaliokunta 2020/6                          1.9.2020 
 
Aika: Tiistai 1.9.2020 kello 8.30 – 11.00 
 
Paikka: Kaupungintalo KH Sali, 2. kerros tai Teams-linkin kautta osallistuminen 
 
Osallistujat 

Työvaliokunta 
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Lahti 
Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola 
Kunnanjohtaja, Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala 
Kunnanjohtaja Merja Olenius, Hartola 
Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, Heinola 
Kunnanjohtaja Riku Rönnholm, Iitti 
Pormestari Markku Koskinen, Kärkölä 
Kunnanjohtaja Sam Vuorinen, Myrskylä 
Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, Orimattila 
Vs. kunnanjohtaja Juha Rehula, Pukkila 
Kunnanjohtaja Petri Koivula, Padasjoki 
Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, Sysmä 
Vs. toimitusjohtaja Veli Penttilä, PHHYKY, poistui klo 9.40 
Asiantuntijat 
Sari Lahti, hallintopäällikkö, PHHYKY, poistui klo 9.40 
Antti Niemi, talousjohtaja, PHHYKY, poistui klo 9.40 
Timo Louna, konserni- ja yhteyspäällikkö, PHHYKY 
Ismo Rautiainen, hankejohtaja, PHHYKY, poistui klo 9.00 
Tuomo Nieminen, toimialajohtaja, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, PHHYKY 
Mika Forsberg, toimialajohtaja, sosiaali- ja perhepalvelut, PHHYKY 
Mikko Komulainen, hyvinvointijohtaja, osallisuus- ja hyvinvointipalvelut, Lahden kaupunki 
Johanna Aitamurto, hankejohtaja PHHYKY 
Raimo Serkelä, projektipäällikkö kiinteistöpalvelut PHHYKY 
 
Luottamushenkilöt 
Kari Lempinen, PHHYKY hallituksen puheenjohtaja 
Sari Niinistö, PHHYKY hallituksen varapuheenjohtaja 
Francis McCarron, PHHYKY, yhtymäkokouksen puheenjohtaja 

 
ASIAT 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja, Lahden kaupunginjohtaja avasi kokouksen klo 8.35. 
 
Kokouksen alussa todettiin, että asiakohta 9. P-H Hyvinvointiyhtymän talouden toteuma käsitellään 
kohdan 5. jälkeen. Asiat nro 6 - 8 käsitellään yhtenä kokonaisuutena. 

 
2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Todettiin läsnäolijat. 
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3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 9.6.2020 muistio (liite 1) 
 

4. Yhtymäkokouksen 7.8.2020 päätökset 
 
7.1 Soteyhteisyritys  
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus päätti 20.1.2020 sosiaali- ja terveyskeskusten 
palvelutuotannon uudelleenjärjestelyn valmistelun käynnistämisestä.  Yhtymäkokous teki 
hankintapäätöksen 7.8.2020. Päätöksen mukaan sote-keskuspalvelut tuottaa vuoden 2020 alusta 
Mehiläinen Oy:n kanssa perustettava yhteisyritys Lahdessa, Iitissä ja Kärkölässä. 
 
Terveystalo Oy on tehnyt hankintapäätöksestä valituksen markkinatuomioistuimeen. Yhtymän hallitus 
on sote-keskuspalvelut turvatakseen päättänyt 31.8.2020 hankintalain 153 §:n mukaisesta väliaikaisen 
hankinnan järjestämisestä hankinnassa määritellyin ehdoin.  Neuvotteluja tilanteen ratkaisemiseksi 
jatketaan samanaikaisesti asianosaisten kesken.  
  
Hankejohtaja Ismo Rautiainen antaa tilannekuva hankkeen etenemisestä.  
Esitys liitteenä. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Työvaliokunta merkitsi esittelyn tiedoksi. 
 
7.2 Sotekiinteistöt 
- Hollolan sote-keskus- uudisrakennuksen ostaminen 
- Nastolan sote-keskus – uudisrakennus 
Konserni- ja yhteyspäällikkö Timo Louna esittelee asiaa kokouksessa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyt tiedoksi. 
 
Päätös 
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi esittelyn ja käydyn keskustelun. 
 
 

5. Korona – tilannekatsaus / Tuomo Nieminen 
Toimialajohtaja Tuomo Nieminen esittelee asiaa kokouksessa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Lisäksi toimialajohtaja Mika Forsberg esitteli lyhyesti vähävaraisten kasvosuojaimien jakelun tilanteen. 
Työvaliokunta merkitsi esittelyt tiedoksi. 
 
 

6. Päijät-Hämeen keskussairaalan vuodeosastokokonaisuuden, vaativan kuntoutuksen, lasten sekä 
nuorten toimitilojen uudistaminen ja toiminnallinen yhdistäminen, rv8   
Hallitus päätti 4.3.2019 käynnistää Päijät-Hämeen keskussairaalan, rakennusvaihe 8 (RV8) sisältämän 
vaativan kuntoutuksen, sisätautien, neurologian, keuhkosairauksien, nuorisopsykiatrian 
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vuodeosastojen sekä lastentautien ja lasten sekä nuorten neurologian vuodeosastojen ja polikliinisten 
tilojen uudisrakennuksen hankesuunnitelman teon. Toimintauudistusta ja toimitiloja kuvaava 
hankesuunnitelma on valmistunut 20.8.2020. 
Rakennusvaihe 8 (RV8) on ollut alun perin osa nyt toteutettavaa rakennusvaihe 7:ää (RV7). 
Uudisrakennushanke jaettiin vuonna 2015 kahteen osaan rakennusalan kuumentumisen vuoksi ja 
sovitusti päädyttiin ensin toteuttamaan RV7 -hanke, jonka optiona on kaikissa PHSOTEY:n ja PHHYKY:n 
hallituksien, valtuustojen ja STM:n (rakennusinvestointia koskeva poikkeuslupa) lupahakemuksissa on 
ollut RV8. RV8 on ollut myös arkkitehtisuunnittelu hankinnan optiona.  
 
Keskeinen uudistus on vuodeosastotornikokonaisuuden rakentaminen. RV7:n valmistumisen jälkeen 
yksiköt sijaitsevat eri puolilla kiinteistökokonaisuutta; kirurgian ja naistentautien sekä synnytyksen 
vuodeosastot RV7:ssa ja muut purettavassa vanhassa keskussairaalakiinteistössä. Käytössä olevat 
vuodeosastot ja kuntoutuksen eriytyminen eri sairaalarakennukseen Jalmariin eivät ole tukeneet 
toiminnan tehostamista ja uudistamista, vaan ne ovat osaltaan olleet esteenä asiakaslähtöisyyden 
kehittämiselle ja tuottavuuden kasvattamiselle. Lisäksi keskussairaalan nykyisten tilojen heikko kunto 
aiheuttaa riskiä toiminnalle ja henkilöstön työhyvinvoinnille. Sisätautiosastot, neurologian osasto, 
keuhkosairauksien osasto, lastentautien, lasten kirurgian ja lastenneurologian poliklinikka- ja 
vuodeosastotilat sekä nuorisopsykiatrian osasto toimivat vuonna 1976 käyttöön otetussa 
rakennuksessa. Nämä tilaratkaisut ovat nykyaikaisen erikoissairaanhoidon toimintamahdollisuuksiin ja 
tilavaateisiin nähden epätarkoituksenmukaisia. 
 
Toiminnan kehittämisen vaatima henkilöstökululisäys on 900 000 euroa vuodessa, mutta jos mitään ei 
tehtäisi, pelkästään hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden palkkakustannukset lisääntyisivät 2.7 – 3.1 
miljoonaa euroa vuodessa nykyiseen verrattuna. Laskelma perustuu Delfoi Oy:n laatimaan RV8-
paikkatarvesimulaatioon, jonka mukaan ilman kehittämistoimia, sairaansijoja tarvittaisiin lisää 26-29 
paikan verran vuoteen 2035 mennessä – samassa suhteessa lisääntyisi henkilöstötarve. 
 
Hankkeen laajuus on 28 900 brutto-m2.  Hankesuunnitelman liitteenä olevan korvaavan rakennusosan 
tavoitehintalaskelman mukaan arvio rakennuskustannuksista on 74 800 000 euroa, alv 0% (hintataso 
3/2020 Haahtela-indeksi 96,5). Kiinteiden sairaalalaitteiden ja irtaimiston hankintakustannusarvio on 
19 000 000 euroa. Tieto- ja viestintätekniikan (ICT) kustannusarvio on 3 700 000 euroa. 
Kokonaiskustannusarvio 97 500 000 euroa. 
 
Toimialajohtaja Tuomo Nieminen esittelee asiaa kokouksessa. 
 
Ehdotus 
Investointien suunnittelua ja valmistelua lykätään 1.9.2021 saakka ja ne tuodaan uudelleen 
työvaliokunnan arvioitaviksi syksyllä 2021. 
 
Päätös 
Johanna Aitamurto esitteli kuntayhtymän suunnitelmia Päijät-Hämeen keskussairaalan kehittämiseksi. 
 
Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa. Kuntayhtymä tuottaa laskelman 
rakennushankkeiden talousvaikutuksista kuntayhtymälle ja omistajakunnille. 

 
7. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin syöpäkeskuksen ja Päijät-Hämeen kuntayhtymän 

työryhmän jäsenten esitys sädehoitoyksikön tilasuunnitelmasta / Tuomo Nieminen 
Hallitus päätti 4.3.2019, että RV8:n hankesuunnitelman osana on HUS/HYKS syöpäkeskuksen 
hankesuunnitelma III:n sädehoitobunkkerin uudistila oheistiloineen, jonka hankesuunnitelman teosta 
vastaa HYKS. Toimintauudistusta ja toimitiloja kuvaava hankesuunnitelma on valmistunut 19.8.2020.  
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Päijät-Hämeen alueen asukkaiden syöpähoitojen ja siihen liittyvien sädehoitomäärien ennustetaan 
kasvavan. Sädehoidon tarve tulee edelleen lisääntymään ja tarpeen kasvunopeus ylittää jonkin verran 
uusien syöpätapausten kasvunopeuden. Kasvuennuste vuodesta 2018 vuoteen 2030, ennustemallista 
riippuen, on merkittävä +25-40 % ja tarkoittaa laitekapasiteetin kasvutarvetta. Nykyiset kaksi 
sädehoitokiihdytintä eivät riitä kattamaan tulevaa tarvetta. Tämä tarkoittaa sädehoitoa tarvitsevien 
potilaiden määrästä noin 1/3 hoitamista muualla, mikäli kiihdytin kapasiteettia ei Päijät-Hämeessä 
nykyisestä kahdesta kiihdyttimestä kasvateta yhdellä lisälineaarikiihdyttimellä. Hankesuunnitelmaan 
HUS-piiriltä pyydetään PHHYKY: n hallituksen päätökseen esitetyn ehdon mukaan kantaa 
hankesuunnitelmaan ja rakennettavien tilojen vuokraukseen sitoutumisesta syksyn 2020 aikana.  
 
Toimialajohtaja Tuomo Nieminen esittelee asiaa kokouksessa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Johanna Aitamurto esitteli kuntayhtymän suunnitelmia Päijät-Hämeen keskussairaalan kehittämiseksi. 
 
Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa. Kuntayhtymä tuottaa laskelman 
rakennushankkeiden talousvaikutuksista kuntayhtymälle ja omistajakunnille. 
 

8. Päijät-Hämeen keskussairaalakiinteistön peruskorjaushankkeet  
Päijät-Hämeen keskussairaala on suunniteltu noin 50 vuotta sitten vanhojen hoito‐ ja 
toimintaperiaatteiden ja mitoitusten mukaisesti. Uusi sairaala aloitti toimintansa 1976. Toiminnassa ja 
hoidon mahdollisuuksissa on tapahtunut huomattavia muutoksia: tutkimus‐ ja hoitomenetelmät ovat 
tänä aikana muuttuneet vuodeosastopainotteisesta hoidosta avohoito- ja toimenpidepainotteiseksi. 
Nykyinen kiinteistö, vanhentuneen talotekniikan lisäksi, ei enää vastaa uudistuneen toiminnan ja 
nykyaikaisten hoitokäytänteiden tarpeisiin. Lisäksi olemassa olevat tilat eivät jousta eivätkä ole 
riittävästi muunneltavissa tuottavuuden parantamisen näkökulmasta. 
 
Hallitus päätti 4.3.2019 käynnistää Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusosien (H-, I- ja L-osat) 
peruskorjaussuunnitelman laatimisen (RV9). Hankesuunnitelmaprosessin aikataulun mukaan 
hankesuunnittelun teko alkaa syksyllä 2020 ja valmistuu keväällä 2021. Hankkeen arkkitehti- ja 
erikoissuunnittelun käynnistymisen alustava aikataulu on 2021/2022. Peruskorjauksen arvioitu 
valmistumisaikataulu on 2025-26. Rakennusosien kokonaispinta-ala on 9614 neliötä. Peruskorjauksen 
kokonaiskustannusarvio on noin 53 000 000 euroa. Kustannuksista rakentamisen osuus on 32 000 000 
euroa, toimintavarustuksen ja irtaimiston kustannusarviosta on 17 000 000 euroa ja ICT-järjestelmien  
4 000 000 euroa. 
 
Kantasairaalan rakennusosat K ja N sijaitsevat peruskorjauksen tarpeessa olevassa osassa. 
Rakennusosien kokonaispinta-ala on 13 961 m2. Tilat ovat nyt käytössä keskusleikkausyksiköllä ja 
välinehuollolla, jotka siirtyvät vuonna 2022 uuteen rakennukseen (RV7). Osa rakennuksen nykytiloista 
on tyhjillään sisäilmaongelmien vuoksi. Kantasairaalan rakennusosa J sijaitsee kiinteistön keskellä 
kuvantamisen toiminta-alueena ja Fimlabin laboratorion näytteenottopisteenä. Rakennusosan 
kokonaispinta-ala on 9 786 m². Toiminnallisen suunnittelun lähtökohtana on, että tilat säilyvät 
kuvantamisen yksikkönä ja FIMlab laboratorion tarvitsemina näytteenottotiloina.  
 
Kantasairaalan rakennusosat E, F ja G sijaitsevat kiinteistön keskiosassa. Rakennusosien kokonaispinta-
ala on 18 421 m² ja ne muodostavat ns. vuodeosastotornin. Rakennusosien E, F ja G osalta 
suunnitelmissa on kiinteistön purku. 
 
Toimialajohtaja Tuomo Nieminen esittelee asiaa kokouksessa. 
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Ehdotus 
Investointien suunnittelua ja valmistelua lykätään 1.9.2021 saakka ja ne tuodaan uudelleen 
työvaliokunnan arvioitaviksi syksyllä 2021. 
 
Päätös: 
Johanna Aitamurto esitteli kuntayhtymän suunnitelmia Päijät-Hämeen keskussairaalan kehittämiseksi. 
 
Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa. Kuntayhtymä tuottaa laskelman 
rakennushankkeiden talousvaikutuksista kuntayhtymälle ja omistajakunnille. 
 

9. P-H Hyvinvointiyhtymän talouden toteuma 1-7/2020 / Antti Niemi 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen 22 pykälän mukaisesti hallitukselle ja 
jäsenkunnille toimitetaan talouden ja toiminnan kehitystä koskevat raportit kuukausittain. Yhtymän 
raportti, jossa tarkastellaan tammi – heinäkuun 2020 talouskehitystä ja toimintaa on liitteenä.  
 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tulos on tammi–heinäkuun jälkeen on noin 8 miljoonaa euroa 
ylijäämäinen. Kirjanpidon tällä hetkellä osoittamasta ylijäämästä huolimatta yhtymä ennustaa 
toimintavuoden talouden toteutuvan enintään talousarvion mukaisena (TAE -3 milj.€) mikäli 
valtionyleisavustus koronapandemian ylimääräisistä kustannuksista (valmiuden ylläpito, tehohoito ja 
hoitojonojen purku) toteutuu arviolta noin 10 miljoonan euron suuruisena yhtymälle. Talous on 
toteutunut seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana talousarvion rajoissa, joten viime vuonna 
valmistellut mittavat sopeuttamistoimet vaikuttavat onnistuneen. Kuluvan vuoden tulokseen liittyy 
kuitenkin edelleen poikkeuksellisen paljon epävarmuustekijöitä, sillä koronavirusepidemian vaikutukset 
toimintaan ja talouteen ovat vaikeasti ennakoitavissa. Loppuvuosi sisältää erityisen paljon riskiä 
koronpandemiaan saatavien valtion rahoituserien osalta. Laajennettu koronatestaus aiheuttaa 
yhtymälle kuukaudessa 1,5-2 miljoonan euron lisäkustannukset ja loppuvuoden osalta arviolta 10 
miljoonan euron lisäyksen. Mikäli testaukseen ei saada lisärahoitusta (mieluiten valtiolta) tälle ja 
ensivuodelle, yhtymän talousarvion toteutuminen on vaarassa. Yhtymän vuoden 2021 suunniteltu 
talousarvioraami ei sisällä erityisiä koronakustannusten varauksia. Yhdessä omistajakuntien kanssa 
tulee tarkastella, miten valtio on korvannut kunnille suoraan peruspalveluiden lisääntyneitä 
koronakustannuksia. 
 
Asiaa esittelee kokouksessa talousjohtaja Antti Niemi. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee asian esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Työvaliokunta merkitsi asian esittelyn tiedoksi. 

 
10. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön koordinointi Päijät-Hämeessä 

Työvaliokunnan toimeksiannosta (16.10.2019) valmisteltiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
kärjet vuosille 2020-2025. Maakunnalliset hyte-työn kärjet esiteltiin työvaliokunnan kokouksessa 
28.4.2020 ja työvaliokunta hyväksyi ne yksimielisesti. Keväällä valmisteltiin myös esitys maakunnan 
hyte-työn johtamis- ja koordinaatiomallista, johon sisältyy esitys maakunnallisesta hyte-työstä 
vastaavasta viranhaltijasta (liite). 
 
Hyte-työn koordinoinnin osalta päätöstä ei ole vielä tehty. Työvaliokunnan toimeksiannosta (28.4.2020) 
valmistelutyöryhmää on pyydetty selvittämään edelleen maakunnallisen hyte-työn koordinoinnin 
toimintakustannuksia sekä sen, mihin organisaatioon hyte-koordinointi sijoittuu.   
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Valmistelutyötä on koordinoinut Lahden kaupunki yhteistyössä hyvinvointiyhtymän edustajien kanssa. 
Valmistelussa on kuultu eri maakunnallisia työryhmiä. Työryhmän työskentelyyn on osallistunut 
asiantuntijalääkäri Risto Kuronen, hyvinvointijohtaja Mikko Komulainen, toimialajohtaja Mika Forsberg, 
kunnanjohtaja Merja Olenius, erityisasiantuntija Pia Haverinen, erityisasiantuntija Päivi Pitkänen, Päijät-
Hämeen ehkäisevän työn seutukoordinaattori Susanna Leimio, lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosagentti Elina Vesterinen ja alueellinen hyvinvointikoordinaattori Heli Lehtovaara. Hyte-työn 
koordinoinnin osalta valmistelutyössä mukana on ollut myös Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Laura 
Leppänen. 
 
Maakunnallisten hyte-työn kärkien eteenpäin vienti ja hyte-työn maakunnallinen johtaminen ja 
koordinointi edellyttävät, että maakunnassa on hyte-työstä vastaava viranhaltija. Hyte-työstä vastaava 
toimisi hyte-yhteistyöryhmän puheenjohtajana ja olisi työvaliokunnan jäsen. Hyte-työstä vastaavan 
viranhaltijan toimintakustannuksia ja eri sijoittumisvaihtoehtoja on pohdittu liitteen 2. mukaisesti.  
 
Valmistelutyöryhmä esittää kahta eri vaihtoehtoa hyte-työstä vastaavan viranhaltijan sijoittumiseen 
siten, että hyte-työstä vastaava viranhaltija sijoittuu joko Päijät-Hämeen liittoon tai Sosiaalialan 
osaamiskeskus Versoon. Molemmat organisaatiot ovat tunnettuja seudullisia toimijoita ja hyviä 
vaihtoehtoja ennen mahdollisen sote-maakuntauudistuksen voimaantuloa. Toimintakustannuksista 
vastaisivat kunnat asukaslukuperusteisesti. 
 
Asiaa esittelevät kokouksessa toimialajohtaja Mika Forsberg ja hyvinvointijohtaja Mikko Komulainen. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta käy asiasta keskustelun ja merkitsee esittelyn tiedoksi sekä päättää hyte-työstä 
vastaavan viranhaltijan ja hyte-työn organisointivastuun sijoittumisesta joko Päijät-Hämeen liittoon tai 
Sosiaalialan osaamiskeskus Versoon. Kunnat rahoittavat toiminnan asukaslukuperusteisesti. 
 
Päätös 
Hyvinvointijohtaja Mikko Komulainen ja toimialajohtaja Mika Forsberg esittelivät. 
 
Hyten organisaatiovastuu ja vastaava viranhaltija sijoitetaan Päijät-Hämeen liittoon.  
 
Varavaihtoehtona on Sosiaalialan osaamiskeskus Verso (juridisesti osa Päijät-Hämeen 
hyvinvointikuntayhtymää). 
 

11. Omistajastrategian valmistelu 
Työvaliokunta päätti käynnistää kokouksessaan 16.10.2019 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 
omistajakuntien omistajastrategian valmistelun. Valmistelua varten nimettiin ohjausryhmä, johon 
kuuluivat Rinna Ikola-Norrbacka, Päivi Rahkonen (pj.), Osmo Pieski, Petri Koivula, Mika Mäkinen ja 
Mikko Komulainen sekä hyvinvointikuntayhtymä nimeämä asiantuntijaedustaja. Omistajastrategian 
valmisteluun valittiin KPMG Oy. Omistajastrategia laadittiin yhtymän työvaliokunnan toimesta yhdessä 
KPMG:n asiantuntijoiden kanssa.  Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän omistajakuntien 
omistajastrategiasta pyydettiin PHHYKY:n jäsenkuntien lausunnot 11.8.2020 mennessä. 
 
Kuntien antamissa lausunnoissa otetaan kantaa mm. talouden ohjaukseen ja kustannusten 
oikeudenmukaiseen jakautumiseen, integraation vahvistamiseen, tarpeeseen täsmentää ja määritellä 
kuntien ja kuntayhtymän yhdyspinnat tarkemmin, yhtymäkokousmallin tarkempaan määrittelyyn sekä 
tarpeeseen tarkistaa perussopimus.  
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Lausunnoissa esitetään omistajastrategiaan monia tarkennuksia ja muutoksia. Onkin tarpeen, että 
perustettu ohjausryhmä jatkaa työskentelyä syksyllä 2020 käyden läpi kuntien antamat lausunnot 
yhteensovittaen ne omistajastrategiaan. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta antaa ohjausryhmälle valmisteltavaksi kunnilta tullee lausunnot omistajastrategiaan. 
 
Ohjausryhmä kokoaa ja yhteensovittaa ne omistajastrategiaan, joka tuodaan työvaliokunnan 
hyväksyttäväksi.  
 
Päätös 
Ehdotus hyväksyttiin. Ohjausryhmän toimintaa jatketaan kunnanjohtaja Päivi Rahkosen johdolla. 

 
12. Perussopimuksen tarkistaminen 

Perussopimus tuli voimaan 1.8.2019 korvaten aiemman perussopimuksen. Omistajastrategian 
lausunnoissa monet jäsenkunnat ovat nostaneet esiin tarpeen tarkistaa perussopimusta erityisesti 
yhtymäkokoukseen liittyvien asioiden osalta.   
 
Ehdotus 
Käydään keskustelu perussopimuksen tarkistamisesta ja siihen liittyvän valmistelun aloittamisesta. 
 
Päätös 
Lahti kerää perusaineiston, johon sisältyy muiden maakunnallisten sotekuntayhtymien (ml 
sairaanhoitopiirit) perussopimuksia ja Kuntaliiton juridinen tarkastelu, sekä tuottaa esityksen 
perussopimuksen muutettavien pykälien sisällöksi.  
 
Seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa on käsiteltävänä Lahden kokoama perusaineisto. Lisäksi Lahti 
tekee aloitteen poliittisen keskustelun aloittamiseksi perussopimuksen tarkistamiseksi. 
 

13. Muut asiat 
Sote-lausunnon koonti 
 
Päätös 
Lahti ilmoittaa 2.9.2020 lausuntojen yhteen sovittamisen tarpeesta. Tavoitteeksi asetetaan, että 
kuntien ja kuntayhtymien lausunnot ovat keskenään yhtenäisessä linjassa. 
 

14. Seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen 
 
Päätös 
Seuraava työvaliokunnan kokous on 7.10.2020 klo 9-11.  
Lisäksi kuntajohtajat kokoontuvat Teams:n välityksellä 9.9.2020 klo 15.00. 
 

15. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.13 
 
 
Pekka Timonen Sari Lahti Timo Louna 
puheenjohtaja  sihteeri sihteeri 


