
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sote-keskusten 
palvelutuotanto nyt ja tulevaisuudessa

Työvaliokunta 1.9.2020

Ismo Rautiainen, hankejohtaja



7.9.2020

VALITUKSEN JOHDOSTA 

• Avataan tarjousvertailu  
yksityiskohtaisemmin tarjoajille

• Selvitetään, onko Mehiläisen 
mahdollista toimittaa enemmän 
avattua asianosaisjulkista tarjousta

• Neuvotellaan terveystalon kanssa 
valituksen pois vetämisestä

KÄYNNISTETÄÄN HETI VALMISTELU

• Hankinnan väliaikainen järjestämisestä hankintalain 
153 § mahdollistaman väliaikaisen hankinnan kautta. 

• Säännöksen mukaan hankinnan väliaikaisen 
järjestämisen edellytyksenä on, että hankinnan tarve 
välitön, eikä hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä 
markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.

• Hankinnan väliaikainen järjestäminen ei saa estää sitä, 
että markkinaoikeuden päätöksellä voidaan 1) kumota 
hankintayksikön päätös osaksi tai kokonaan; 2) kieltää 
hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa 
asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten kieltää 
noudattamasta virheellistä menettelyä; 3) tai velvoittaa 
hankintayksikköä korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Terveystalo on tehnyt valituksen markkinaoikeuteen



Haltuunotto



• Yhtymän vastinparit haltuunotolle on nimetty

• Haltuunottoa johtaa yhtymässä hankejohtaja Ismo 
Rautiainen ja koordinoi hankinta-asiantuntija Tomi Järvinen

• Haltuunotto vaatii yhtymästä noin 40 henkilön työpanosta

• KickOff 7.9.2020

7.9.2020

Haltuunottoprojektin 
käynnistäminen



7.9.2020

• Henkilöstöinfot siirtyvien yksiköiden henkilöstölle heti, kun tiedämme jatkoaikataulun

• Yhteinen live-tapaaminen, jossa mukana yhtymän ja Mehiläisen edustajat

• Luottamuksen luominen henkilöstöön

• Jatkuvuuden turvaaminen

• Tilaa ja aikaa kysymyksille

• Jatkossa tiivis henkilöstön tapaaminen

Henkilöstön tapaaminen ja kansalaisviestintä



Liikkeenluovutus

• Syksyn 2020 aikana suunnitellaan ja 1.1.2021 toimeenpannaan laaja liikkeenluovutus, jonka osana 
yhteisyrityksen palvelukseen siirtyy henkilöstöä sekä PHHYKY:n että Mehiläinen Terveyspalvelut 
Oy:n palveluksesta. 

• Liikkeenluovutus valmistellaan alusta alkaen tiiviissä yhteistyössä siirtyvän henkilöstön ja heidän 
edustajiensa kanssa. 

• Yhteisyritykselle siirtyvältä henkilöstöltä kerätään kehitys- ja muutosehdotuksia ensin laajan 
sähköisen työpajaprosessin avulla. Tämän jälkeen koko henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus osallistua 
yhteisyrityksen toimintamallin ja kehityssuunnitelman työstämiseen fyysisissä työpajoissa. 

• Yhteisyrityksen johto prosessoi työpajaprosessin tulokset ja identifioi sen pohjalta 
haltuunottovaiheen kärkihankkeet, jotka toteutetaan Q1/2021 aikana. 



Viestinnän toimenpiteet on suunniteltu ja 
kohdennettu kaikille keskeisille sidosryhmille

Viestinnän erityinen kohderyhmä on 
liikkeenluovutuksella siirtyvä henkilöstö

Viestinnän toimenpiteet on suunniteltu ja kohdennettu 
kaikille keskeisille sidosryhmille

Monikanavaiseen viestintäsuunnitelma

Brändi ja aktiivinen viestintä sidosryhmille

Brändi

Nimikilpailu – osallistaminen?
Yhteisyrityksen brändi?
Digitaalisten palvelujen brändi?
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• Sopimusluonnokset tehty valmiiksi

• Tarjouksen sitovuus

• Seuranta

• Palvelusopimus

• Tilojen käyttöoikeussopimus

• Yhteisyritystä koskevat sopimukset

• Sopimus haltuunottoprojektista

• Ensimmäinen tapaaminen: tiistai 1.9. klo 9:00-16:00 , hankinnan väliaikainen järjestäminen

• Toinen tapaaminen: keskiviikko 2.9. klo 9:00-16:00

• Varalle perjantai 4.9.2020.

• Tavoiteaikataulu 7.9.2020 mennessä

Sopimusneuvottelut
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• Osakeyhtiön perustaminen heti, kun sopimuksesta on yhteinen ymmärrys

• Edellytys toimiluvan saamiselle

• Muutostalousarvio?

• Hallituksen nimeäminen
• Yhtymän edustajat hallitukseen – periaatteet: yksi yhtymän virkamies, yksi ulkopuolinen, yksi 

päättäjäedustaja

• Toimitusjohtajan ja muun johdon valinta

Yhteisyrityksen perustaminen



Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Keskussairaalankatu 7

15850 Lahti

phhyky.fi

Ismo Rautiainen

044 729 7982

ismo.rautiainen@phhyky.fi
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Kiitos!
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