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Työvaliokunnan kokous 18.9.2019 MUISTIO 8/2019 
 
 16.10.2019 
 
 
Aika keskiviikko 16.10.2019 kello 15 – 17.23 
Paikka Lahden kaupungintalo, KH Sali, 2. kerros 
 
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 
Kunnanjohtaja Petri Koivula, Padasjoki 
Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, Sysmä 
Toimitusjohtaja Marina Erhola, PHHYKY 
 
Asiantuntijat 
Veli Penttilä, hallintojohtaja, PHHYKY 
Asko Saari, muutosjohtaja, PHHYKY (pykälä 8) 
Erja Saari, henkilöstöjohtaja, PHHYKY (pykälä 7) 
Paula Ryynänen, talousjohtaja, PHHYKY (pykälät 9,10) 
Jouni Peltomaa, toimialajohtaja, PHHYKY (pykälä 11) 
Mikko Komulainen, hyvinvointijohtaja, osallisuus- ja hyvinvointipalvelut, Lahden kaupunki 
Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahden kaupunki 
Jouni Arola, toimitilajohtaja, Lahden kaupunki (pykälä 6) 
 
Luottamushenkilöt 
Kari Lempinen, PHHYKY hallituksen puheenjohtaja 
Sari Niinistö, PHHYKY hallituksen varapuheenjohtaja 
Hannu Rahkonen, PHHYKY yhtymäkokouksen puheenjohtaja 
 

ASIAT 
 
1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja, Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen avasi kokouksen. 
 

2 Läsnäolijoiden toteaminen 
Todettiin läsnäolijat. 
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3 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen 18.9.2019 kokouksen muistio. 
 

4 Hyte-työn organisointi maakunnassa 
Sote- ja maakuntauudistuksen päättymisen jälkeen Päijät-Hämeessä nähtiin tarpeellisena 
jatkaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Väestön terveyttä ja hyvinvointia 
edistävillä toimenpiteillä voidaan vaikuttaa suoraan keskeisiin kansansairauksien syihin ja 
hillitä kustannuksia, jotka seuraavat terveydenhuollon kustannuksista, 
sairauspoissaoloista ja varhaisesta eläköitymisestä.  
 
Asiaa on käsitelty kuntajohtajien kokouksessa 8.5.2019, 17.5.2019 ja 14.8.2019. 
Strategiatyön käynnistämistä ovat valmistelleet hallintoylilääkäri Maria Virkki Päijät-
Hämeen hyvinvointiyhtymästä ja maakuntajohtaja Laura Leppänen. Lisäksi 
strategiaprosessin valmistelusta ja toteuttamisesta on pyydetty tarjous Co-founders Oy:lta, 
mikä on ollut esillä kuntajohtajakokouksessa.  
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiatyön keskeisenä tavoitteena on: 
1. Yhteisen tahtotilan ja tavoitteiden määrittäminen olemassa olevan tiedon ja tehdyn 

työn pohjalta 
2. Maakunnallisen hyte-strategian ja hyte-sopimuksen laatiminen 
3. Konkreettisten hyvinvointikonseptien (6) muotoilu 
4. Brändi- ja viestintästrategia sekä strategian jalkauttamisen tuki 
 
Toisena tärkeänä asiana on ollut esillä hyte-työn koordinaatiovastuut, joka voi olla  
1) Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän, 2) Päijät-Hämeen liiton tai 3) Lahden kaupungin 
vetovastuulla. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee tilanteen tiedoksi ja käy ohjaavaa keskustelua, miten hyte-työn 
valmistelua jatketaan. 
 
Päätös 
 
Hyte-työn valmistelua jatketaan siten, että kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän kesken 
sovitaan rajattu määrä (enintään 4-5) hyte-työn kärkiä, joihin sitoudutaan ja joille luodaan 
mittarit. Koordinaatio- ja valmisteluvastuu on Lahden kaupungilla ja 
hyvinvointikuntayhtymä avustaa osaltaan. Kunnanjohtaja Merja Olenius osallistuu 
valmisteluun.  
 

5 Omistajastrategian valmistelu 
Lahden kaupungin toimesta on selvitetty omistajastrategian valmistelua ja KPMG on 
tehnyt tarjouksen tähän liittyvästä valmistelutyöstä. Tarjous sisältää mm. asiantuntijatiimin 
esittelyn, työsuunnitelman aikatauluineen sekä työn kustannukset. 
 
Työvaliokunnalle esitellään KPMG:n tarjous. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
Lisäksi työvaliokunta  
1) päättää että, konsultin työn kustannukset jaetaan kuntien kesken kuntayhtymien 

maksuosuuksien suhteissa.  
ja  
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2) nimeää omistajastrategian valmisteluun ohjausryhmän seuraavasti:  
Asikkala 1 edustaja, Hollola 1 edustaja, Orimattila 1 edustaja, Lahti 2-3 edustajaa 

 
Päätös 
 
Mikko Komulainen esitteli KPMG:n tarjousta kokouksessa.  
 
Nimettiin valmistelua varten ohjausryhmä, johon kuuluvat Rinna Ikola-Norrbacka, Päivi 
Rahkonen, Osmo Pieski, Petri Koivula, Mika Mäkinen ja Mikko Komulainen. Lisäksi 
hyvinvointikuntayhtymä nimeää asiantuntijaedustajan. 
 
Ohjausryhmä valmistelee seuraavaan työvaliokunnan kokoukseen ehdotuksen työn 
toimeksiannoksi.  
 

6 Sote-kiinteistöjen tilahallinta Päijät-Hämeessä 
Toimitilajohtaja Jouni Arola alustaa asiasta. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi 
 
Päätös 
Merkittiin tiedoksi toimitilajohtaja Jouni Arolan esitys. 

 
 Jouni Arola valmistelee työohjelman yhteisen sote-kiinteistöjen vuokrakustannusten 

laskentapohjan valmistelua varten. Pohjana käytetään Maakuntien tilakeskus Oy:n 
laskentamallia. 
 

7 Yhteistoimintaneuvottelut 
Tammi-huhtikuun osavuosikatsauksessa ennustetun merkittävän alijäämän perusteella 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus päätti 17.6.2019 käynnistää 
yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen tavoitteet hyväksyttiin 6.8.2019 siten, että 
vuositason tavoitteeksi määriteltiin 15 miljoonan euron sopeuttamistoimenpiteet ja 
henkilöstövähennystarpeen arvioitiin olevan 250 henkilötyövuotta. Neuvotteluesitys 
annettiin 6.8.2019. Neuvottelu aloitettiin 12.8.2019 ja päätettiin 3.10.2019. Neuvottelujen 
tuloksena henkilöstövähennys on 250 henkilötyövuotta. Lisäksi toteutetaan 1.1.-30.9.2020 
määräaikaiset lomautukset, jotka koskevat noin 3500 työntekijää tai viranhaltijaa.  
 
Henkilöstöjohtaja Erja Saari esittelee asiaa. Esittelymateriaali on liitteenä.  
 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee tiedoksi yhteistoimintaneuvottelun tuloksen. 
 
Päätös 
Esittely merkittiin tiedoksi. 
 

8 Sote-asemaverkon maakunnallinen tarkastelu 
Hyvinvointikuntayhtymän hallitus teki 02.10.2017 avopalvelujen palveluverkkoa koskevat 
periaatelinjaukset. Linjauksen mukaan maakunnassa on 5-6 laajan palvelun 
hyvinvointiasemaa ja kaikissa kunnissa vähintään yksi perustason hyvinvointikeskus. 
Kunnissa avopalveluihin kuuluvat toiminnot kootaan hyvinvointiaseman yhteyteen. 
Perustason hyvinvointiaseman palveluihin linjattiin kuuluvan lääkärin ja hoitajan 
vastaanotot, laboratorion näytteenotto, suun terveydenhuolto, fysioterapia, 
neuvolapalvelut sekä sosiaalipalveluja ja asiakasohjaus. Laajan palvelun asemilla olisi 
lisäksi kuvantaminen ja apuvälinepalveluja.  
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Keväällä 2019 arvioitiin tarpeelliseksi tarkastella uudelleen avopalvelujen palveluverkon 
rakennetta. Uudessa tarkastelussa on pidetty vuoden 2017 peruslinjauksia 
Hyvinvointiaseman/sote-keskuksen rakenteesta hyvinä. Laajan palveluvalikoiman sote-
keskuksia katsotaan maakunnassa nyt tarvittavan viisi ja eri tavoin resursoituja 
perustason keskuksia seitsemän. Lahden kolme perustason palveluasemaa ehdotetaan 
lopetettavaksi ja kaikki avovastaanottotoiminta Lahdessa keskitettäväksi 
kaupunginsairaalaan. Kaupunginsairaalan lisäksi jatkossakin laajan palveluvalikoiman 
sote-keskuksina jatkavat Orimattilan, Salpakankaan, Asikkalan ja Nastolan sote-asemat. 
Iitin asema muuttuu perustason keskukseksi, kun kuvantaminen siellä lopetetaan. 
Padasjoen, Hartolan, Järvelän, Myrskylän, Pukkilan ja Vesikansan perustason sote-
keskukset muuttuvat hoitajavetoisiksi. Vesikansan asemasta luovutaan, kun Hollolan uusi 
sote-keskus valmistuu.  Laajan palveluvalikoiman sote-keskukset toimivat jatkossa 
suppeamman palveluvalikoiman asemien tukiyksikköinä. Niistä järjestetään perustason 
sote-keskuksille arvioidun tarpeen mukaisesti laajan keskuksen palveluvalikoimaan 
kuuluvia asiantuntijapalveluja.  
 
Keskeinen muutos nykytilaan on yhdenmukaisiin parhaisiin käytäntöihin pohjautuva 
toimintamalli kaikissa sote-keskuksissa, sekä nykyistä tiiviimpi keskusten keskitetty 
johtaminen, siten että sekä resursseja että asiakasvirtoja ohjataan yhtäläisen 
palvelusaatavuuden varmistamiseksi koko maakunnan alueella. Avovastaanottojen 
toimintatapojen yhdenmukaistamiseen kuuluu uudistuneet tiimityömallit, joilla 
varmistetaan lainsäädäntöön tuleva 7 päivän hoitotakuu ei-kiireellisissä palveluissa sekä 
palvelutarpeen edellyttämä määrä kiireellistä palvelua. Erilaisia sähköisiä palvelumuotoja 
otetaan käyttöön ja niiden yhtenäinen käyttöönotto johdetaan keskitetysti.  
 
Toimintamallin tehostaminen ja yhtäläisen lakisääteisen palvelutarjonnan varmistaminen 
edellyttää nykyistä tehokkaampaa kokonaisuuden johtamista, palvelumallin 
yhdenmukaistamista ja uudistamista. Sen toimeenpano on vaativa hanke, jota johtaa 
terveydenhuollon ja sairaanhoidon toimialajohtajan nimeämä johtaja. Hankkeen tueksi 
tarvitaan 1-2 vuoden hyvin resursoitu muutosorganisaatio varmistamaan toimeenpano ja 
uuden toimintamallin vakiintuminen. 
 
Hallitus päätti,  
1. että avosairaanhoitoa kehitetään maakunnallisena kokonaisuutena, siten että kaikki 

asemat ovat koko maakunnan väestön valinnalla valittavissa 
2. lähettää esityksen mukaisen palveluverkkorakenteen lausunnolle kuntiin 
3. kuntalausuntojen jälkeen päättää uuden palveluverkon toimeenpanosta 
 
Muutosjohtaja Asko Saari esittelee asiaa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi.  
 
Päätös 
Esittely merkittiin tiedoksi. 
 

9 Osavuosikatsaus 1-7/2019 
Tammi-elokuun osavuosikatsaus on julkaistu ja jaettu kunnille 27.9.2019. Yhtymän 
tulosennusteessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta edelliseen kuukausiraporttiin 
nähden. Tammi-elokuun alijäämä on 25,4 miljoonaa euroa ja koko vuoden 
alijäämäennuste tammi-elokuun perusteella 38,5 miljoonaa euroa. Osavuosikatsaus on 
liitteenä.  
 
Talousjohtaja Paula Ryynänen esittelee osavuosikatsauksen. 
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Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Esittely merkittiin tiedoksi.  
 
 

10 Talousarvion 2020 valmistelutilanne 
Talousarviota on valmisteltu yhtymän hallituksen 26.8.2019 päättämän valmisteluohjeen 
mukaisesti. Talousarvio valmistuu marraskuun alussa ja käsitellään 18.11. hallituksessa. 
 
Talousjohtaja Paula Ryynänen esittelee talousarvion valmistelun tilannetta. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi.  
 
Päätös 
Merkittiin tiedoksi Paula Ryynäsen liitteenä oleva esitys. 

 
Perussopimuksen 21 §:n mukaisesti taloussuunnitelma toimitetaan työvaliokunnalle 
lausunnon antamista varten 4.11.2019 ja lausunto pyydetään 11.11.2019 mennessä.  
 
 

11 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän muutosohjelman tilannekatsaus 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on käynnistänyt projektin, jolla valmistellaan 
strateginen muutosohjelma seuraavaksi viideksi vuodeksi. Muutosohjelmalla vastataan 
muuttuvaan toimintaympäristöön sekä omistajien, asiakkaiden ja henkilöstön toiveisiin ja 
haastavaan taloudelliseen tilanteeseen.  
 
Olennainen osa projektia on realistinen nykytilan analyysi, jonka tekemiseen osallistuvat 
johto, omistajat ja henkilöstö. Nykytila-analyysin perusteella luodaan muutama 
kehityskärki, joiden ympärille ohjelma rakennetaan. Tarkoituksena on informoida 
työvaliokuntaa muutosohjelman etenemisestä sekä esitellä nykytila-analyysin havaintoja.  
 
Projekti toteutetaan alkusyksyn aikana niin, että muutosohjelma on esiteltävissä yhtymän 
hallitukselle marraskuun aikana. Esittelydiat ovat liitteenä. 
 
Toimialajohtaja Jouni Peltomaa esittelee asiaa kokouksessa.  
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi.  
 
Päätös 
Asian käsittely päätettiin siirtää erikseen järjestettävään tilaisuuteen.  
 

12 Yhtymäkokousaikataulut 
Merkittiin tiedoksi, että seuraava yhtymäkokous pidetään 16.12.2019 kello 9 alkaen.  
 

13 Muut asiat 
Merkittiin, että muita esille otettavia asioita ei ollut. 
 

14 Seuraava kokous 
Keskiviikkona 13.11.2019 kello 15 -17. 
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15 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.23.  
 
 
 
 
Pekka Timonen Veli Penttilä 
puheenjohtaja sihteeri 


