
 

1 
 

 
 
 

Työvaliokunnan kokous 28.4.2020 MUISTIO 
 
 28.4.2020 
 
Aika tiistai 28.4.2020 kello 13.30 – 16.42 
 
Paikka Teams-kokous 
 
Osallistujat 

Työvaliokunta 
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Lahti 
Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala 
Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola 
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 
Toimitusjohtaja Marina Erhola, PHHYKY 
 
Asiantuntijat 
Veli Penttilä, hallintojohtaja, PHHYKY 
Jouni Peltomaa, toimialajohtaja/yhtymäpalvelut, PHHYKY 
Antti Niemi, talousjohtaja, PHHYKY 
Timo Louna, konserni- ja yhteyspäällikkö, PHHYKY 
Tuomo Nieminen, toimialajohtaja/terveys- ja sairaanhoitopalvelut, PHHYKY 
Pertti Sopanen, hallintoylihoitaja, PHHYKY 
Ismo Rautiainen, hankejohtaja, PHHYKY 
Risto Kuronen, asiantuntijalääkäri/avosairaanhoito, PHHYKY 
Teemu Mäkelä, tietohallintojohtaja, PHHYKY 
Mikko Komulainen, hyvinvointijohtaja, osallisuus- ja hyvinvointipalvelut, Lahden kaupunki 
Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahden kaupunki 
Tiina Granqvist, sivistysjohtaja, Lahden kaupunki, asia 5 
 
Luottamushenkilöt 
Kari Lempinen, PHHYKY hallituksen puheenjohtaja 
Sari Niinistö, PHHYKY hallituksen varapuheenjohtaja 
Pekka Komu, PHHYKY yhtymäkokouksen varapuheenjohtaja 
 

ASIAT 
 
1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja, Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen avasi kokouksen. 
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2 Läsnäolijoiden toteaminen 
Todettiin läsnäolijat. 
 

3 Edellisten kokouksien muistioiden hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisten kokousten 20.2.2020, 13.3.2020 ja 19.3.2020 muistiot (liitteet 1 – 
3). 

 
4 Korona - tilannekatsaus 

Maakunnan COVID-19-pandemian tilanne on rauhallinen. Diagnosoituja potilaita on yh-
teensä 68, joista 44 on todettu jo parantuneeksi. Suurin määrä uusia potilaita on tois-
taiseksi todettu viikolla 13, eli määrät ovat olleet laskusuunnassa. Tällä hetkellä sairaalas-
samme on viisi COVID-19-potilasta. Virustestejä on otettu 1812, ja lisäksi Terveystalo ja 
Mehiläinen ovat testanneet henkilökuntaamme kuuluvia. Suojatarvikkeista on edelleen pu-
laa.  
 
Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialajohtaja Tuomo Nieminen esittelee koronapan-
demiaan liittyvän tilannekatsauksen. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Esittely merkittiin tiedoksi. 
 

5 Koulujen mahdollinen avaaminen ja siihen liittyvä ohjeistus 
Toimitusjohtaja Marina Erhola esittelee asiaa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Esittely merkittiin tiedoksi. Koulujen mahdollisen avaamisen varalta valmistellaan maakun-
nallinen suunnitelma ja ohjeistus viikon 19 loppuun mennessä. Valmistelusta vastaavat 
Tiina Granqvist ja Mika Forsberg. Ohjeistuksen valmisteluun osallistuvat yhtymästä toimi-
alajohtaja Tuomo Nieminen ja infektioylilääkäri Ville Lehtinen.  
 

6 Toiminta- ja talousraportti 1-3/2020 
Yhtymän toiminta- ja talousraportin 1-3/2020 läpikäynti. Kuukausiraportti valmistuu aika-
taulun mukaisesti 27.4. ja jäsenkuntaraportointi 28.4. Toimitetaan mahdollisuuksien mu-
kaan ennen kokousta.  
 
Talousjohtaja Antti Niemi esittelee asiaa kokouksessa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Esittely merkittiin tiedoksi. 
 

7 Sote-keskusvalmistelun tilannekatsaus 
Vahvistaakseen maakunnan väestön palvelujen saatavuutta sekä hoidon jatkuvuutta, so-
siaali- ja terveyskeskusten toimintaedellytyksiä sekä henkilöstön voimavarojen tarkoituk-
senmukaista käyttöä PHHYKY:n hallitus on päättänyt, että sote-keskuspalvelujen tuotta-
miseksi käynnistetään kilpailutus, jonka tavoitteena on tuottaa palvelut perustettavan yh-
teisyrityksen kautta kuntayhtymän alueella vuoden 2022 loppuun mennessä. Hankinta 
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toteutetaan maakunnallisena kokonaisuutena, mutta uuteen toimintamalliin siirrytään as-
teittain. Ensimmäisessä vaiheessa hankinta koskee Lahden, Nastolan ja Kärkölän ja Iitin 
sote-keskusten palveluiden palveluja vuoden 2021 alusta. Loput yhtymän alueen sote-
keskusten palveluista on tavoitteena siirtää yhteisyrityksen tuotantovastuulle 31.12.2022 
mennessä. Hankinnan vaiheistuksen aikana on mahdollisuus arvioida yhteisyrityksen toi-
mintaa. 
 
Hankinta tehdään käänteisenä hankintana neuvottelumenettelyllä, jossa hankinnan arvon 
lähtökohtana ovat nykykustannukset Vertailuperusteena on laatu. Hankinnan valmistelu 
on edennyt siihen vaiheeseen, että alustava tarjouspyyntö on lähetetty ehdokkaille 
17.4.2020. Toinen neuvottelukierros käydään 6.-8.5.2020 ja lopullinen tarjouspyyntö läh-
tee ehdokkaille 25.5.2020. Hankintapäätösesitys tehdään yhtymän hallituksessa kesä-
kuun lopussa ja yhtymäkokoukselle asia viedään päätettäväksi 7.8.2020. 
 
Osana muutoksen toteuttamista myös sote-keskusten henkilöstöä on osallistettu verkko-
foorumilla. Henkilön osallistamisen tulokset kertovat vahvasta muutosmyönteisyydestä. 
Tulevaisuuden yhteisyrityksen toiminnan kannalta tärkeimmiksi elementeiksi nousivat 
työssä viihtyminen, palkkauksen ja etujen säilyminen ennallaan sekä henkilöstön resursoi-
minen suhteessa potilasmäärään. Myös hoidon laatuun, saatavuuteen ja tehokkuuteen, 
osaavaan johtamiseen ja esimiestyöhön sekä osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen 
toivottiin kiinnitettävän huomiota uudessa työpaikassa. 
 
Hankinnasta viestitään henkilöstölle, asukkaille, päättäjille ja medialle. Kuntakierros on 
Pukkilaa lukuun ottamatta toteutettu.  
 
Hankejohtaja Ismo Rautiainen esittelee kokouksessa hankintaa ja yhteisyrityksen perusta-
mista. Esitysdiat ovat liitteenä (liite 4). 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Esittely merkittiin tiedoksi.  
 

8 Palvelusopimukset vuodelle 2021, lähetekeskustelu tavoitteista 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen mukaan palvelusopimukset on 
hyväksyttävä kesäkuun loppuun mennessä. Vuonna 2020 seuraavaa vuotta (2021) koske-
vat palvelusopimusneuvottelut käydään touko-kesäkuussa. Palvelusopimusluonnoksen 
valmistelussa hyödynnetään syksyn 2019 neuvotteluiden tuloksena syntynyttä vuoden 
2020 palvelusopimusmallia. Kuntayhtymän ja kuntien tavoitteellista yhteistoimintaa erityi-
sesti yhdyspintapalveluissa (muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lapsi-
perhepalvelut, työllisyyden hoito) on tarkoitus laajentaa. 
 
Keskustellaan toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 2021. Keskustelua ta-
lousarvion raamiperusteiden määrittämisestä jäsenkuntien maksukyky ja yhtymän palvelu-
velvoitteet suhteuttaen. Tulossa olevien lainsäädäntö muutosten taloudelliset vaikutukset 
yhtymän talouteen.  
 
Konserni- ja yhteyspäällikkö Timo Louna ja talousjohtaja Antti Niemi esittelevät asiaa ko-
kouksessa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
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Päätös 
Esittely merkittiin tiedoksi. Sovittiin, että valmistelua jatketaan ja asiaa käsitellään seuraa-
vassa työvaliokunnan kokouksessa.  
 

9 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärjet ja hyte-työn koordinointi Päijät-Hä-
meessä 
Sote- ja maakuntauudistuksen päättymisen jälkeen Päijät-Hämeessä on nähty tarpeelli-
sena jatkaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä.  
 
Työvaliokunnan toimeksiannosta (16.10.2019) on valmisteltu hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen kärjet vuosille 2020-2025 sekä laadittu esitys hyte-työn koordinointivastuusta. 
Valmistelutyötä on koordinoinut Lahden kaupunki yhteistyössä hyvinvointiyhtymän edusta-
jien kanssa. Valmistelussa on kuultu eri maakunnallisia työryhmiä. Työryhmän työskente-
lyyn on osallistunut asiantuntijalääkäri Risto Kuronen, hyvinvointijohtaja Mikko Komulai-
nen, toimialajohtaja Mika Forsberg, kunnanjohtaja Merja Olenius, erityisasiantuntija Pia 
Haverinen, Päijät-Hämeen ehkäisevän työn seutukoordinaattori Susanna Leimio, lapsi- ja 
perhepalveluiden muutosagentti Elina Vesterinen ja alueellinen hyvinvointikoordinaattori 
Heli Lehtovaara.  
 
Maakunnallisia hyte-työn kärkiä ja koordinointivastuuta on pohdittu maakunnallisissa työ-
ryhmissä alkuvuodesta 2020. Työryhmien pohdintoihin perustuen on tehty esitys maakun-
nallisista hyte-työn kärjistä ja koordinointivastuusta (liite 5). 
 
Maakunnalliset hyte-työn kärjet ohjaavat osaltaan v. 2021 palvelusopimusten laadintaa 
kuntien ja hyvinvointiyhtymän välillä.  
 
Asiantuntijalääkäri Risto Kuronen ja hyvinvointijohtaja Mikko Komulainen esittelevät asiaa 
kokouksessa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi ja hyväksyy esitetyt hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen kärjet vuosille 2020-2025. 
 
Päätös 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 

10 Valtionavustushakemukset, sote-keskushanke, sote-rakenneuudistus 
PHHYKY on valmistellut Päijät-Hämeen maakunnan valtionavustushakemukset Tulevai-
suuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja sote-rakenneuudistusta tukevan alueelli-
sen valmistelun avustushakuihin. PHHYKY toimii molempien valtionavustusten hakijana ja 
valtionavustuksella toteutettavien hankkeiden hallinnoijana. 
 
Päijät-Hämeen näkökulmasta molempiin valtionavustushakemuksiin kuvattavien hankkei-
den sisällöt johdetaan suoraan PHHYKY:ssä käynnissä olevasta muutosohjelmasta.  
Valtionavustusta haetaan muutosohjelmassa jo määritettyjen toimenpiteiden toteutuksen 
vauhdittamiseen ja vaikutusten tukemiseen. Hakemuksissa kuvattujen hankkeiden tavoit-
teet ja toimenpiteet on johdettu suoraan muutosohjelman puitteissa tehdystä valmistelu-
työstä. Yhtymän näkökulmasta valtionavustushankkeista ei muodostu erillisiä hankkeita, 
vaan ne johdetaan ja toteutetaan osana muutosohjelman jo pitkälle määritettyä toimeen-
panoa. Molempiin hankkeisiin osallistuvat Päijät-Hämeen kunnista myös Heinola ja 
Sysmä. Näin hankkeiden maakunnallinen kattavuus on 100 %. 
 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta haettava valtionavustus 
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Päijät-Hämeen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen päätarkoitus on 
PHHYKY:n muutosohjelman kehityskärjen 3 mukaisesti tasapainottaa ja lisätä palvelura-
kenteen kustannustehokkuutta, sekä muutosohjelman poikkileikkaavien tavoitteiden mu-
kaisesti parantaa asiakaskokemusta ja palvelujen laatua. Yhtymän hallituksen vuonna 
2019 hyväksymä palveluverkkosuunnitelma tarkentaa päätarkoituksen tavoiteltaviksi ja 
konkreettisiksi muutoksiksi suhteessa nykytilaan, jotka kiteytyvät kahteen pääkohtaan: 
sote-keskuspalvelujen yhdenmukaistamiseen ja toimimiseen maakunnallisena kokonai-
suutena. 
 
Sote-keskushankkeen toteutukselle muutosohjelman toimeenpanon kautta haetaan  
2,95 M€ valtionavustusta. 
 
Sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun tuen valtionavustus 
 
Päijät-Hämeen sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun hankkeen päätar-
koituksena on johtamisen ja ohjauksen sekä palvelutuotannon toiminnan merkittävä kehit-
täminen ja muutoksen jalkauttaminen digitaalisuuden tukemana ja sitä kautta saavutet-
tava yhtymän parantunut toimeenpanokyky, tasapainoinen ja kustannustehokas palvelura-
kenne sekä kustannustehokas palvelutuotanto. 
 
Sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun haetaan yhteensä 7,9 M€ val-
tionavustusta. Valtionavustuksesta valtaosa sisältyy Päijät-Hämeen omaan hakemukseen 
ja n. 2 M€ on Päijät-Hämeen osuus yhteishakemuksesta muiden maakuntien kanssa. 
 
Liitteenä Päijät-Hämeen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen ja sote-ra-
kenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun hankkeen hankesuunnitelmat. 
 
Tietohallintojohtaja Teemu Mäkelä ja hallintoylihoitaja Pertti Sopanen esittelevät asiaa ko-
kouksessa. Esitysdiat ovat liitteenä (liite 6). 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Esittely merkittiin tiedoksi.  
 

11 Muut asiat 
Selvitetään omistajastrategian valmistelutilanne. 

 
12 Seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen 

Seuraava kokous pidetään tiistaina 9.6.2020 kello 14-16.30.  
 

13 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.42. 

 
 

 Pekka Timonen Veli Penttilä 
puheenjohtaja sihteeri 
 


