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Työvaliokunnan ylimääräinen kokous 

Aika:  Perjantai 13.3.2020 kello 16.30 – 17.58 

Paikka:  PHKS sekä Skype 

Osallistujat: 

Pekka Timonen (puheenjohtaja) 
Päivi Pitkänen 
Aapo Pispa 
Päivi Rahkonen 
Mika Mäkinen 
Merja Olenius 
Juha Rehula 
Petri Koivula 
Sam Vuorinen 
Riku Rönnholm 
Marketta Kitkiöjoki 
Osmo Pieski 
 
Marina Erhola 
Veli Penttilä 
Tuomo Nieminen 
Mika Forsberg 
Katja Patronen 
Anu Olkkonen-Nikula 
Erja Saari 
Ville Lehtinen 
Jouni Peltomaa 
Sari Lahti (siht.) 

 

ASIAT 

 
1. Kokouksen avaus 

Pekka Timonen  
 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 
 

3. Ylimääräisen kokouksen tarkoitus 
Marina Erhola ja Pekka Timonen 
Pandemian varautumisen tilanne on muuttunut valtakunnassa. Päijät-Hämeessä edelleen 
rauhallinen tilanne, mutta tilanne elää nopeasti. Kokouksen tarkoituksena on kertoa 
pandemiaan valmistautumisesta sekä kuulla kuntien tilanteesta ja toimenpiteistä. Keskeistä 
alueen tilanteen hoitamisessa on tiedonkulun varmistaminen, eri toimijoiden toimenpiteiden 
yhteensovittaminen, tilanteessa merkittävien asioiden tunnistaminen ja tarvittavista yhteisistä 
toimenpiteistä sopiminen. 
 
 
 



 

4. Koronaviruksen alueellinen tilanne 
Tuomo Nieminen ja Ville Lehtinen 
Päijät-Hämeessä on tehty 80 koronavirus testiä, eikä alueen asukkailla ei ole vielä yhtään 
todettua koronavirus tartuntaa. Suomessa tartuntojen määrä noussut merkittävästi, tällä 
hetkellä uusia todetaan n. 50/pv. Suomen tilanne noudattelee pitkälti Ruotsin ja Norjan 
tilannetta, jossa on nyt noin n. 800 tapausta. 
 
Päijät-Hämeessä varautumisen suunnittelu on toteutettu huomioiden laajan epidemian 
synnyttämät tarpeet. THL on tehnyt ilmoituksen epidemia-alueista luopumisesta, eli 
siirtymisestä pandemia vaiheeseen. Päijät-Häme vielä varautumisvaiheessa. 
Valtakunnallisen tilanteen muutoksen johdosta on myös siirrytty näytteiden oton priorisointiin. 
Näytteiden otto priorisoidaan nyt lieväoireisten osalta riskiryhmiin sekä vakavasti sairaisiin. 
Näytteenoton priorisoinnin perusteena on kokonaiskapasiteetin aiheuttamat rajoitteet. 
Riskiryhminä todettu olevan immuunipuutospotilaat, raskaana olevat sekä ikäihmiset. 
 
Yhteistyötahojen tiedoksi kerrotaan, että tämänhetkisen tiedon mukaan suojaimia ei enää 
saa tilattua Suomeen ja olemassa olevilla suojausvälineillä tulee pärjätä epidemian ajan. 
Tämä vaikuttaa siihen, että suojaimia ei voida antaa kuin lääketieteellisin perustein 
harkittuihin tehtäviin. 
 

 
5. Yhtymän päivitetty ohjeistus väestön suojaamiseen ja hoitamiseen 

Ville Lehtinen 
Alueelliset toimijat käyttävät ohjeistamisessa paikallista harkintaa alueen tilanteen mukaisesti 
niin kauan kuin valmiuslainsäädäntö ei ole voimassa. Tässä tilanteessa ohjeita antavat AVIt, 
THL sekä HUS. ESAVI kieltänyt yli 500 henkilön tilaisuudet 12.4. saakka. THL ohjeistusta 
noudatellen ja alueen tarpeet tunnistaen on muodostettu PHHYKY:n alueelle soveltava ohje. 
Ohjeistuksen avulla Päijät-Hämeessä pidetään toiminta turvallisena ja huomioidaan oikea-
aikainen, oikea mitoitus toimenpiteissä. Kapasiteetti ei riitä THL:n antaman ohjeistuksen 
täydelliseen noudattamiseen. Poikkeama ohjeeseen nähden on, että kaikkia lieväoireisia ei 
tutkita testaamalla, vaan testaaminen keskitetään riskiryhmiin. 

 
6. Yhtymän henkilöstöohje ja sen toimeenpano  

Erja Saari 
Yhtymä on antanut perjantaina henkilöstöohjeen Koronavirukseen liittyen. Oireettomia 
työntekijöitä ohjataan matkalta palatessa ottamaan yhteyttä ensin esimieheen, joka arvioi 
tarvittavat toimenpiteet. Tarvittaessa esimies voi myöntää korkeintaan 7 pv. palkallista 
vapaata. Ensisijaisesti tilanteessa pyritään järjestämään etätyöskentely. Suositellaan 
seuraamaan virallisia maakohtaisia ohjeita. Työmatkoissa, virkamatkoissa ja kokouksissa 
käytetään harkintaa. Suositellaan etätyöskentelyä ja sähköisten kokousten toteuttamista. 
Työntekijöiden itse maksamien peruuntuneiden työ- ja virkamatkojen sekä koulutusten kulut 
korvataan työntekijöille. Lomautuksia voidaan joutua osassa tehtävistä siirtämään. 
Yhtymän laajennettu johtoryhmä on asetettu varallaoloon. 
Maanantaina 16.3.20 järjestetään yhtymän esimiesjoukolle (330 hlö) ylimääräinen sähköinen 
esimieskokous, jossa käydään läpi tilanteen synnyttämät muutokset ja ohjeet. 
Yhtymän henkilöstöohje liitteenä. 
 

7. Yhtymän ohjeistus toimintayksiköiden vierailujen rajoittamisesta  
Anu Olkkonen-Nikula 
Yhtymän palvelutaloihin ei oteta vastaan ryhmiä, eivätkä asukkaat käy talon ulkopuolisissa 
tapahtumissa. Asukkaiden läheisiä suositellaan välttämään vierailuja yksiköihin. Vierailut 
ovat ehdottomasti kielletty kaikilta oireilevilta. Mikäli yksikössä asukas sairastuisi 
koronavirukseen, toteutetaan hoito omassa yksikössä oireiden niin salliessa. 



 

 

8. Yhtymän varautuminen ikäihmisten ja laitoshoidon potilaiden hoitamiseen 
mahdollisessa henkilöstövajetilanteessa  
Anu Olkkonen Nikula 
Ikääntyneiden palveluissa on kotihoidon, ikääntyneiden omaishoidon ja tehostetun 
palveluasumisen asiakkaan huomioon ottaen n. 5000 asiakasta. Kotihoidossa on valmiiksi 
kriittinen henkilöstötilanne. Henkilöstön riittävyys vaikea arvioida, koska epidemian 
etenemisestä ei vielä ole tietoa. Tässä palvelukokonaisuudessa koronaviruksen vaikutukset 
saattavat olla erittäin merkittävät.  
 
Tilanteeseen pyritään varustautumaan nyt aktivoimalla omaisia kotihoidon asiakkaiden 
hoidon osaksi. Lisäksi tarkastellaan myös mahdollisuuksia korvata käyntejä sähköisillä 
yhteyksillä nykyistä enemmän ja kartoitetaan eläkkeelle jääneiden työntekijöiden takaisin 
rekrytointia. PHHYKY:n sisällä tehdään tarvittaessa henkilöstön siirtoa muista palveluista. 
Tarvittaessa on myös mahdollista avata ikäihmisille osastohoitoa nyt suljettuna oleville 
osastoille. Asiakkaiden läheisten ja omaisten apu on keskinen. Valmius tehdä yhteistyötä 
SPR:n kanssa on olemassa, jos huollolliset tehtävät lisääntyvät. Yhtymän toiminnassa 
hoidollisia ryhmätoimintoja ei ole lopetettu, mutta yleisötilaisuus luonteiset toiminnat on 
keskeytetty. 
 

 
9. Viruksen aiheuttamat toimenpiteet ja niiden talousvaikutukset sekä 

kustannusten seuranta 
Marina Erhola, kuntien edustajat 
PHHYKY:n talousseuranta on järjestetty avaamalla pandemian synnyttämille kustannuksille 
oma momentti. Ennakoitavissa on, että kustannuksia synnyttävät mm. tilanteeseen 
varautuminen, palvelutoiminnan alas ajaminen sekä mahdollinen tehohoidon tarpeen 
lisääntyminen. Lisäksi kustannuksia synnyttää hoitotakuusääntely, jos siihen ei tehdä 
muutoksia ja tilanteessa joudutaan lisäämään ostopalveluja. Tarkkaa talouden pitoa 
yhtymässä jatketaan. Viranhaltijapäätökset tehdään tarvittavista ratkaisuista, ja päätösten 
kustannusvaikutukset arvioidaan niitä tehdessä. PHHYKY:ssä valmisteltu päätösesitys 
lomautusten siirtämisestä 16.3.20 hallituksen kokoukseen.  
  

10. Alueen kuntien toimenpiteet valtioneuvoston linjausten pohjalta 
Kuntien edustajat 
Toimintaohjeita on päivitetty soveltaen paikallisesti valtioneuvoston, THL:n, AVI:n, KT:n ja 
PHHYKY:n ajantasaisia suosituksia. Kuntien ohjeistuksissa on käytetty paikallista harkintaa. 
Kunnat tekevät toimenpiteiden suunnittelussa ja ohjeistamisessa tiivistä yhteistyötä. Myös 
valtakunnan tasolla pyritään suurten kaupunkien toimenpiteiden yhdenmukaisuuteen. 
Koulujen ja päiväkotien sulkemisen osalta käytetään tarkkaa harkintaa. 
  
Lahti on ohjeistanut koulujen ja varhaiskasvatuksen toimivan toistaiseksi normaalisti, mutta 
leirikoulut ja koulujen ulkomaan matkat peruttu. Kaupungin julkiset tilat ovat auki, mutta 
yleisötilaisuudet ja ryhmätoiminnat tiloissa on peruttu. Lahden kaupunginteatteri ja Sinfonia 
Lahti perunut esitykset 12.4. saakka. Toimintojen sulkeminen ja rajoittaminen kohdistuu 
kaupungin järjestämään toimintaan. Itse tilojen käyttöön ei suoraan oteta kantaa, vaan 
urheiluseurat ym. tiloissa toimivat tahot linjaavat oman toimintansa mahdollisista 
keskeytyksistä. Muut kunnat ilmaisivat linjausten olevan pääpiiretissään samankaltaiset. 
 
Tehtävissä toimenpiteissä suositellaan arvioitavan toimenpiteitä suhteessa alueen 
tilanteeseen. Ratkaisuissa huomioitava yhteiskunnalliset vaikutukset mm. koulun ja 
päivähoidon osalta. Varovaisuusperiaate on hyvä, mutta tulee huomioida 
kokonaisvaikutukset ja toiminnan luonne. Päivähoitopalvelu turvataan koronan hoidon 



 

näkökulmasta kriittisten henkilöstöryhmien lasten osalta. Kunnat valmistautuvat järjestämään 
palvelun. 
 
Lahden kaupunki on perustanut Koronavirus tilanne valmiusryhmän, joka kokoontuu joka 
arkiaamu.  
 
Päätettiin, että jatkossa Lahti koordinoi alueen kuntayhteistyötä ja toimii yhteystahona 
kunnista PHHYKY:n suuntaan. Tämän kuntien valmiusryhmien PHHYKY:n kuntayhteistyön 
yhteyshenkilönä toimii Mika Forsberg. 
  

11. Keskustelu  
Käytiin keskustelua kuntien päättävien elimien kokousten ja seminaarien järjestämisestä. 
Todettiin päätöksentekokoneisto toimivan normaalisti. Seminaareja ja työpajoja, joita ei ole 
arvioitu välttämättömiksi perutaan. 
 
Sovittiin kutsuttavaksi koronavirus tilanteeseen liittyvä kokous uudelleen koolle tarpeen 
mukaan. 

 
12. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.58. 
 
 
Pekka Timonen Sari Lahti 
puheenjohtaja sihteeri 


