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Hyvinvointikuntayhtymä Muistio 
Työvaliokunta 2020/7 7.10.2020 
 
 
Aika  keskiviikko 7.10.2020 kello 9 - 11.13 
Paikka Lahden 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 
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 
Timo Louna, konserni- ja yhteyspäällikkö, PHHYKY 
Tuomo Nieminen, toimialajohtaja, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, PHHYKY 
Johanna Aitamurto, hankejohtaja, PHHYKY 
Antti Niemi, talousjohtaja, PHHYKY 
Jarkko Virolainen, kuntayhteistyöpäällikkö, Päijät-Hämeen liitto (5 §) 
Pekka Virkkunen, kaupunginlakimies, Lahden kaupunki (5 §) 
Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahden kaupunki 
 
Luottamushenkilöt 
Kari Lempinen, PHHYKY hallituksen puheenjohtaja 
Sari Niinistö, PHHYKY hallituksen varapuheenjohtaja 
Francis McCarron, PHHYKY, yhtymäkokouksen puheenjohtaja 
 

ASIAT 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Pekka Timonen avasi kokouksen. 
 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 
Todettiin paikalla olevat ja etäyhteydellä kokoukseen osallistuvat.  
 

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 1.9.2020 muistio (liite 1).  

 
4. Korona – tilannekatsaus  

Toimialajohtaja Tuomo Nieminen esittelee asiaa kokouksessa. 
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Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi Tuomo Niemisen tilannekatsauksen.  
 
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen nimetään jäseneksi alueelliseen toimijoiden 
ryhmään, joka arvioi alueellisia rajoitustoimenpiteitä ja suosituksia.  
 

5. 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.  
 
Työvaliokunnan kokouksessa 1.9.2020 käytiin keskustelu perussopimuksen 
tarkistamisesta ja siihen liittyvästä valmistelusta. Kokouksessa päätettiin, että Lahti 
kerää perusaineiston, johon sisältyy muiden maakunnallisten sotekuntayhtymien (ml 
sairaanhoitopiirit) perussopimuksia ja Kuntaliiton juridinen tarkastelu, sekä tuottaa 
esityksen perussopimuksen muutettavien pykälien sisällöksi. Lisäksi päätettiin, että 
seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa on käsiteltävänä Lahden kokoama 
perusaineisto. Lisäksi Lahti tekee aloitteen poliittisen keskustelun aloittamiseksi 
perussopimuksen tarkistamiseksi. 
 
Lahdessa on lakipalveluiden toimesta koottu tarkastelu maakunnallisten 
sotekuntayhtymien perussopimuksista liittyen äänileikkuriin, alijäämien kattamiseen 
sekä ensihoidon kustannusten kohdistamiseen (Liite 4). 
 
Kaupunginlakimies Pekka Virkkunen ja kuntayhteistyöpäällikkö Jarkko Virolainen 
käyvät läpi valmistelutilanteen. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta käy evästyskeskustelun ja merkitsee esittelyn tiedoksi.   
 
Päätös 
Esittely merkittiin tiedoksi. Päätettiin, että yhtymäkokouksen päätöksentekomenettelyn 
selkiyttämiseksi, pyydetään Kuntaliitolta pohjaesitys perussopimuksen kyseisten 
kohtien tarkistamisesta. Kaupunginlakimies Pekka Virkkunen hoitaa asiaa.  
 

6. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän muutosohjelman tilannekatsaus 
 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä valmisteli viime syksyn aikana noin viidelle 
vuodelle ulottuvan yhtymän strategiaa täydentävän muutosohjelman, joka määrittelee 
yhtymän tärkeimmät kehittämistavoitteet ja keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Yhtymähallitus hyväksyi muutosohjelman 7.11.2019.  Muutosohjelman tavoitteena on 
yhtymän toiminnan ja talouden parempi yhteensovittaminen ja 
kustannusvaikuttavuuden lisääminen. Muutosohjelmaa johdetaan osana 
hyvinvointiyhtymän johtamisjärjestelmää ja siitä raportoidaan säännöllisesti hallitukselle 
sekä työvaliokunnalle.  
 
Muutosohjelmaa toteutetaan neljän kehityskärjen ympärille muodostuneiden 
kokonaisuuksien kautta. Kehityskärjet ovat toimenpideohjelmia, joita kutakin 
läpileikkaavat perusteemoina asiakaskokemus ja palvelujen laatu.  
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Muutosohjelman tarkoitus seuraavan viiden vuoden aikana on rakentaa Päijät-
Hämeeseen asukkaiden palvelutarpeeseen, kustannustehokas, vaikuttava 
palvelutuotanto, joka on kuntien maksukyvyn mukainen. Tuottavuutta kehittämällä 
tarkoitus on taittaa kuntayhtymän kustannuskehitys kohti kuntien maksukyvyn mukaista 
tasoa.  
 
Muutosohjelman kustannushyötyanalyysin tarkentaminen ja muutosohjelman tilanteen 
läpikäynti toteutettiin muutosohjelman vastuullisten kanssa kesä-elokuussa 2020.  
Kustannushyötyanalyysin tarkentaminen tehtiin 2021 talousarvion ja muutosohjelman 
toteutuksen tueksi.  
 
Kustannushyötyanalyysissä on huomioitu myös valtionavustushankkeiden 
talousvaikutukset. Toteutussuunnitelmien sisältöä arvioitiin kustannushyötytavoitteiden 
saavuttamisen näkökulmasta sekä suhteessa muutosohjelman laatimisen yhteydessä 
tunnistettuihin ratkottaviin ongelmiin ja asetettuihin tavoitteisiin (liite 2). Arvio toteutettiin 
yhteistyössä Nordic Healthcare Groupin (NHG) kanssa. Kokonaisuutena 
muutosohjelma etenee taloustavoitteiden osalta vähintään tehtyjen suunnitelmien 
mukaisesti. 
 
Muutosohjelman etenemistä ovat jossakin määrin vaikuttaneet lomautukset sekä 
koronavirusepidemia. Kokonaisuutena laaja toimenpideohjelman etenee varsin hyvin. 
Valtionavustusta on haettu muutosohjelmassa jo määritettyjen toimenpiteiden 
toteutuksen toimeenpanoon. Valtionavustushankkeista johdetaan ja toteutetaan osana 
muutosohjelman jo pitkälle määritettyä toimeenpanoa.  
 
Yhtymän strategiaan perustuvan ja strategian käytännön toteutusta tukevan Päijät-
Hämeen hyvinvointikuntayhtymän muutosohjelman kustannushyötyarvion 
tarkentamista ja muutosohjelman tilannekatsausta on kuvattu liitteessä 2, 
Muutosohjelman tilannekatsaus.   
 
Toimialajohtaja Jouni Peltomaa esittelee asiaa kokouksessa.  
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Esittely merkittiin tiedoksi.  
 

7. 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:n 
(RV8) sisältämän vaativan kuntoutuksen, sisätautien, neurologian, keuhkosairauksien 
ja nuorisopsykiatrian 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. Ensin päädyttiin toteuttamaan RV7-hanke, jonka optiona on 
kaikissa PHSOTEY:n ja PHHYKY:n hallituksien, valtuustojen ja STM:n 
(rakennusinvestointia koskeva poikkeuslupa) lupahakemuksissa ollut RV8. RV8 on 
ollut myös arkkitehtisuunnitteluhankinnan optiona.  
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Keskeinen uudistus on vuodeosastotornikokonaisuuden rakentaminen. RV7:n 
valmistumisen jälkeen yksiköt sijaitsevat eri puolilla kiinteistökokonaisuutta; kirurgian ja 
naistentautien sekä synnytyksen vuodeosastot ovat 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 ilman muutoksia lisääntyisivät pelkästään hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden 
palkkakustannukset 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.  
 
RV8:n suunnittelun ja rakentamisen vaikutukset yhtymän tuloslaskelmaan ovat 
minimaaliset: yhteensä 85 000 eur vuosien 2021-2022 aikana.  
 
Rakennusvaihe 8 toteuttaminen on kiireellinen ja välttämätön hanke Päijät-Hämeen 
keskussairaalan toiminnalle ja koko Päijät-Hämeen asukkaille. Hankkeen 
toteutussuunnittelu tulee käynnistää ja hakea asiaan STM:n poikkeuslupa. 
 
 Toimialajohtaja Tuomo Nieminen esittelee asiaa kokouksessa. Liitteessä 3 esitysdiat. 
 
Työvaliokunta päätti kokouksessaan 1.9.2020, että asian käsittelyä jatketaan 
seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa. Kuntayhtymä tuottaa laskelman 
rakennushankkeiden talousvaikutuksista kuntayhtymälle ja omistajakunnille. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. Hanke voidaan käynnistää ja samalla 
työvaliokunta edellyttää, että valmistelu etenee vaiheittain ja kukin hankkeen erillinen 
osa tuodaan työvaliokunnalle tiedoksi ja linjattavaksi.  
 
Päätös 
Ehdotus hyväksyttiin. Yhtymä valmistelee esityksen hankeen etenemismallista ja 
vaiheistuksesta.  
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8. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin syöpäkeskuksen ja Päijät-Hämeen 

kuntayhtymän työryhmän jäsenten esitys sädehoitoyksikön tilasuunnitelmasta  
 

Hallitus päätti 4.3.2019, että RV8:n hankesuunnitelman osana on HUS/HYKS-
syöpäkeskuksen hankesuunnitelma III:n sädehoitobunkkerista. Bunkkeri on uudistila 
oheistiloineen. Hankesuunnitelman teosta vastaa HYKS. Toimintauudistusta ja 
toimitiloja kuvaava hankesuunnitelma on valmistunut 19.8.2020. 
 
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 on ennustemallista riippuen 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 kiihdytinkapasiteettia ei Päijät-Hämeessä 
nykyisestä kahdesta kiihdyttimestä kasvateta yhdellä lineaarikiihdyttimellä. PHHYKY:n 
hallituksen päätöksen mukaisesti HUS-piiriltä pyydetään sitoumus hankesuunnitelmaan 
ja rakennettavien tilojen vuokraukseen syksyn 2020 aikana.  
 
Toimialajohtaja Tuomo Nieminen esittelee asiaa kokouksessa.  
 
Työvaliokunta päätti kokouksessaan 1.9.2020, että asian käsittelyä jatketaan 
seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa. Kuntayhtymä tuottaa laskelman 
rakennushankkeiden talousvaikutuksista kuntayhtymälle ja omistajakunnille. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi.  
 
Päätös 
Työvaliokunta merkitsi esittelyn tiedoksi.  
 

9. 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.  
 
Työvaliokunta päätti kokouksessaan 1.9.2020 ohjasryhmän toiminnan jatkosta 
kunnanjohtaja Päivi Rahkosen johdolla. Työvaliokunta antoi ohjausryhmälle 
valmisteltavaksi kunnilta tulleet lausunnot omistajastrategiaan. Liitteenä on 
omistajastrategia, johon on kirjattu ohjausryhmän valmistelemat muutokset (Liite 5). 
 
Ohjausryhmän puheenjohtaja Päivi Rahkonen käy läpi omistajastrategiaan tulleita 
kommentteja ja valmistelutilannetta. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi. 
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Päätös 
Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen esitteli valmistelutilannetta. Hyväksyttiin luonnos. 
Mahdolliset kommentit tulee toimittaa Päivi Rahkoselle 18.10.2020 mennessä. Asian 
käsittelyä jatketaan työvaliokunnan seuraavassa kokouksessa.  
 

10. Muut asiat 
Päätettiin, että alueen kunnat ja yhtymä yhdessä tehostavat sote-uudistukseen liittyvää 
edunvalvontaa ja myös Päijät-Hämeen liitolta tiedustellaan halukkuutta osallistua. 
Valmistelussa käytetään ulkopuolista asiantuntijaa. Puheenjohtaja ottaa yhteyttää 
mahdollisiin asiantuntijoihin. Edunvalvonnan tavoitteena on, että uudistuksen 
vaikutukset alueen kuntiin ovat esitettyä edullisemmat.  
 
Merkittiin tiedoksi, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on 
tehnyt tarkastuksen Nastolan terveysasemalle. Selvityksissä on tullut esille, että tiloissa 
on terveydellisesti merkittävää haittaa aiheuttavia sisäilmaongelmia. 
Työsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan väistötilojen käyttö on paras vaihtoehto 
vähentää ja estää henkilöstön altistumista. Yhtymä selvittää vaihtoehtoja ongelman 
ratkaisemiseksi. 

 
11. Seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen 

Seuraava kokous pidetään perjantaina 30.10.2020 kello 14 alkaen.  
 
 

12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.13. 
 
 
 
Pekka Timonen Veli Penttilä 
puheenjohtaja sihteeri 


