
                                                      

 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä   MUISTIO 

Työvaliokunta 2021/4                         26.8.2021 

                                                                                            

Aika: Keskiviikko 25.8.2021 kello 14 - 15.44 

Paikka: Teams-kokous 

 

Osallistujat 

Työvaliokunta 

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Lahti (kello 15.35 alkaen) 

Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola 

Kunnanjohtaja, Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala 

Vs. kunnanjohtaja Annika Blom, Hartola 

Kunnanjohtaja Jarkko Salonen, Iitti 

Pormestari Markku Koskinen, Kärkölä 

Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, Orimattila 

Kunnanjohtaja Juha Rehula, Pukkila 

Kunnanjohtaja Petri Koivula, Padasjoki 

Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, Sysmä 

Toimitusjohtaja Marina Erhola, PHHYKY 

Asiantuntijat 

Veli Penttilä, hallintojohtaja, PHHYKY  

Antti Niemi, talousjohtaja, PHHYKY 

Tuomo Nieminen, toimialajohtaja, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, PHHYKY 

Jukka Santala, toimialajohtaja, yhtymäpalvelut, PHHYKY 

Silja Mäkelä, toimialajohtaja, ympäristöterveyskeskus, PHHYKY 

Päivi Pitkänen, erityisasiantuntija, Lahden kaupunki 

Tiina Mörsky, talousjohtaja, Lahden kaupunki, asia 4 

Luottamushenkilöt 



Kari Lempinen, PHHYKY hallituksen puheenjohtaja 

Sari Niinistö, PHHYKY hallituksen varapuheenjohtaja 

 

ASIAT 

1. Kokouksen avaus 

 

Työvaliokunnan varapuheenjohtaja Päivi Rahkonen avasi kokouksen.  

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

 

Todettiin läsnäolijat.  

 

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

       Hyväksyttiin edellisen kokouksen 20.5.2021 muistio (Liite 1).  

4. Hyvinvointialueuudistuksen vaikutus kunnan talouteen 

Talousjohtaja Tiina Mörsky esitteli hyvinvointialueuudistuksen vaikutusta kuntien talouteen. Päijät-

Hämeen hyvinvointikuntayhtymän vuosien 2021 ja 2022 maksuosuuksilla on vaikutusta kuntien 

talouteen vuoteen 2027 asti. Maksuosuuksien kasvu vaikuttaa negatiivisesti kuntien talouteen. Myös 

kunnan tasapainotilanteella on vaikutusta. Hyvinvointialueen talouteen maksuosuuksien kasvu 

vaikuttaa positiivisesti.  

Päätös 

Esittely merkittiin tiedoksi.  

5. Tilannekatsaus rokotusten etenemisestä / pandemian tilanteesta Päijät-Hämeessä  

 

 Toimialajohtaja Tuomo Nieminen esittelee asiaa kokouksessa. 

 Ehdotus 

 Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 

Päätös 

Työvaliokunta merkitsi tiedoksi Tuomo Niemisen esityksen.  

6. Ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestäminen 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) mukaan 

ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestäminen ei kuulu hyvinvointialueelle. Palvelut järjestää 

kunta tai ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue.  Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja 

pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 

annettu laki tuli voimaan 1.7.2021. Lain 65 §:ssä on säädetty ympäristöterveydenhuollon tehtävien 

siirtämisestä hyvinvointialueille eräissä tapauksissa. Säännöksen mukaan hyvinvointialue voi ottaa 

hoitaakseen alueensa kunnilta ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista annetun lain 1 §:ssä 

tarkoitetut ympäristöterveydenhuollon tehtävät.  

Edellytyksenä tehtävien hoitamiselle on, että: 



1. hyvinvointialueen kunnat ovat päättäneet viimeistään 31. päivänä joulukuuta 2021 siirtää 

hyvinvointialueeseen kuuluvien kaikkien kuntien osalta ympäristöterveydenhuollon tehtävät 20 

§:ssä tarkoitetulle kuntayhtymälle (sairaanhoitopiiri) siten, että kuntayhtymä hoitaa tehtävää 

viimeistään 31. päivänä joulukuuta 2022; 

2. hyvinvointialue ja kaikki alueen kunnat sopivat ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisesta 

4 §:ssä säädetystä ajankohdasta (1.1.2023) lukien; ja 

3. alueen kunnat osoittavat hyvinvointialueelle ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisen 

edellyttämän täysimääräisen rahoituksen.  

Sopimus ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisesta on tehtävä 30 päivään kesäkuuta 2022 

mennessä ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2027 asti. Sopimuksen tulee sisältää määräykset 

menettelystä sopimuksen päättyessä.  

Jos hyvinvointialue ja alueen kunnat ovat tehneet sopimuksen, ympäristöterveydenhuollon tehtävien 

siirtymiseen sovelletaan mitä voimaanpanolain 20 §:ssä säädetään kuntayhtymän siirtymisestä 

hyvinvointialueille.  

Hyvinvointialue noudattaa ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisessä soveltuvin osin, mitä 

terveydenhuoltolain 21 §:n 2 momentissa luetelluissa laeissa sekä ympäristöterveydenhuollon 

yhteistoiminta-alueesta annetussa laissa säädetään.  

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä järjestää tällä hetkellä alueen ympäristöterveydenhuollon 

palvelut Lahden kaupunkia lukuun ottamatta. Mikäli alueella ei synny voimaanpanolain 65 §:n mukaista 

päätöstä 31.12.2021 mennessä, järjestämisvastuu siirtyy Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä 

kunnille/yhteistoiminta-alueelle vuoden 2023 alusta lukien.  

Voimaanpanolain 65 §:n mukainen aikataulu: 

- päätös tehtävien hoidon siirtämisestä viimeistään 31.12.2021 

- sopimus viimeistään 30.6.2022 

- tehtävien hoidon siirtäminen viimeistään 31.12.2022 

- järjestämisvastuu hyvinvointialueelle 1.1.2023 

Toimialajohtaja Silja Mäkelä esittelee asiaa kokouksessa (Liite 2). 

Ehdotus 

Työvaliokunta päättää käynnistää selvitystyön ympäristöterveydenhuollon järjestämisvaihtoehdoista.  

Selvitys valmistellaan 15.10.2021 mennessä. Selvityksen valmistelussa voidaan käyttöön ulkopuolista 

asiantuntijaa.    

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. Selvitystyön vastuuhenkilöksi nimettiin Päijät-Hämeen 

hyvinvointikuntayhtymästä Silja Mäkelä. Lahden kaupunkia pyydetään nimeämään oma edustajansa.  

7. Päijät-Hämeen keskussairaalan vaativan kuntoutuksen, sisätautien, neurologian, keuhkosairauksien, 
nuorisopsykiatrian vuodeosastojen sekä lastentautien ja lasten sekä nuorten neurologian 
vuodeosastojen ja polikliinisten tilojen uudisrakennus (RV8) 

 
Toimialajohtaja Jukka Santala esittelee asiaa kokouksessa.  
 
Alla on yhtymän toimittama koonti asian aiemmasta käsittelystä hyvinvointiyhtymän hallituksessa ja  
yhtymäkokouksessa. 



 

 
 
Perusteluosa ”Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä (PHHYKY) meneillään olevan 

muutosohjelman päätavoite on luoda tulevaisuus, jossa elinvoimaisessa Päijät-
Hämeessä on vahva ja hyvinvointia turvaava maakunnallinen identiteetti. Sosiaali- 
ja terveyspalveluiden uudistamisessa tavoitellaan merkittävää kustannusten 
kasvun hillintää pyrkimällä horisontaaliseen ja vertikaaliseen integraatioon 
palveluiden tuottamisessa ja toisaalta aiempaa voimakkaampaan keskittämiseen 
suuriin toimintakykyisiin yksiköihin.  
 
Hallitus päätti 4.3.2019 käynnistää Päijät-Hämeen keskussairaalan, rakennusvaihe 
8 (RV8) sisältämän vaativan kuntoutuksen, sisätautien, neurologian, 
keuhkosairauksien, 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. 
 
Hankesuunnitelma on asiakirja, joka kuvaa nykyisten toimintojen 
toimintamuutokset ja sen tarvitsemat tilat. Nykyiset tilat keskussairaalassa ovat 
näiden toimintojen osalta tulleet elinkaarensa päähän ja niiden kunto aiheuttaa 
riskejä toiminnan jatkuvuudelle. Toiminnallisten muutosten tavoitteena on 
asiakaslähtöisen palvelutoiminnan kehittäminen digitalisaatiota hyödyntämällä, 
toimintojen yhdistäminen perhelähtöisiksi kokonaisuuksiksi, lyhythoitoisuuden 
edistäminen, erikoisalojen toimintatilojen yhteiskäytöllisyys, vaativan 
kuntoutuksen keskittäminen sekä avo- ja sairaalahoidon välisten prosessien 
parantaminen työnjakoa ja toimintaa kehittämällä. Keskeisenä tavoitteena on 
hillitä kustannusten kasvua ja vähentää sairaalahoidon sairaansijoja. 
 
Rakennusvaihe 8 (RV8) on ollut alun perin osa nyt toteutettavaa rakennusvaihe 
7:ää (RV7). Uudisrakennushanke jaettiin vuonna 2015 kahteen osaan 
rakennusalan kuumentumisen vuoksi ja sovitusti päädyttiin ensin 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.  
 
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. 
Vanhanaikaiset tilat jopa estävät uusien tuottavuutta parantavien toimintamallien 
hyödyntämisen (mm. neurologisen erikoissairaanhoidon ja neurologisen 
kuntoutuksen yhdistämisen). Teknisen kuntonsa vuoksi tilat ovat 
korjausyrityksistä huolimatta kelvottomia nykyiseen tarkoitukseensa. Usean 
vuoden aikana on jouduttu kosteusvaurioiden aiheuttamien sisäilmaongelmien 
vuoksi tekemään tilapäisiä kiinteistön korjaustöitä.  
 
Yksityiskohtaiset perustelut välttämättömyydelle ja toimintaa koskevat kuvaukset 
käyvät ilmi liitteenä 1 olevasta hankesuunnitelmasta. 
 



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. 
 
Hankkeen rahoitus on suunniteltu osana yhtymän investointiohjelmaa vuosille 
2020–2023. Kokonaisuudessaan hanke on korvausinvestointi ja osa 
keskussairaalakiinteistön Master Plania, jossa pois purettavia osioita on arvioituna 
noin 30 000 brm2, mutta josta RV8:n osalle kohdentuu noin 4350 brm2. 
 
Hallitus päättää käsitellä hankesuunnitelmaa hallituksen kokouksessa 14.9.2020. 
 
 
 

Liitteenä Liite 1, Toimintamuutoksilla laatua ja tuottavuutta (RV8) 
 

Esittelijä 
 

Vs. toimitusjohtaja Veli Penttilä 
 

Päätösehdotus Hallitus merkitsee Päijät-Hämeen keskussairaalan vaativan kuntoutuksen, 
sisätautien, neurologian, keuhkosairauksien, nuorisopsykiatrian vuodeosastojen 
sekä lastentautien ja lasten sekä nuorten neurologian vuodeosastojen ja 
polikliinisten tilojen uudisrakennus (RV8) RV8 hankesuunnitelman tiedoksi. 
 
Hallitus saattaa Päijät-Hämeen keskussairaalan vaativan kuntoutuksen, 
sisätautien, neurologian, keuhkosairauksien, nuorisopsykiatrian vuodeosastojen 
sekä lastentautien ja lasten sekä nuorten neurologian vuodeosastojen ja 
polikliinisten tilojen uudisrakennus (RV8)hankesuunnitelman tiedoksi 
työvaliokunnalle.  
 
 

Päätös 31.8.2020 Päätös hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Perusteluosa 
26.10.2020 
 
 

Asian valmistelua on jatkettu. Kuntayhtymä tuotti laskelman rakennushankkeiden 
talousvaikutuksista kuntayhtymälle ja omistajakunnille. 
 
Rakennusvaihe 8 (RV8) on esitelty työvaliokunnalle 1.9.2020 ja 
7.10.2020.Työvaliokunnan päätöksen mukaan hanke voidaan käynnistää ja 
samalla työvaliokunta edellyttää, että valmistelu etenee vaiheittain ja kukin 
hankkeen erillinen osa tuodaan työvaliokunnalle tiedoksi ja linjattavaksi.  
 
Hankkeen toteutussuunnittelun käynnistäminen on edellytys nykyisen toiminnan 
jatkumiselle ja toiminnan tehostamiselle, minkä lisäksi se mahdollistaa 
terveellisen ja turvallisen hoitoympäristön niin asiakkaille kuin työntekijöille 
Työturvallisuuslaki 738/2002 huomioiden. 
 
Hankkeelle tulee hakea kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien 
väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta annetun lain 4 §:n 
mukaista poikkeuslupaa. 
 

Esittelijä 26.10.2020 Toimitusjohtaja Marina Erhola 



 
Päätösehdotus 
26.10.2020 

Hallitus päättää esittää Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 
yhtymäkokoukselle Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaihe 8 (RV8) 
hankesuunnitelman hyväksymistä ja hankesuunnitelman mukaisen 
kokonaisuuden toteutussuunnittelun käynnistämistä. Toteutussuunnittelun 
jälkeen hanke tuodaan työvaliokunnalle, hallitukselle ja yhtymäkokoukselle 
käsiteltäväksi rakentamista ja investoinnin rahoittamista varten.  
 
Rakennushankkeen kokonaiskustannusarvio on 97 500 000 euroa (hinnat alv 0 %), 
joka jakaantuu rakentamiseen 74 800 000 euroa, sairaala- ja lääkintälaitteisiin 
sekä kalustukseen 19 000 000 euroa ja tieto- ja viestintätekniikkaan 3 700 000 
euroa. Hankkeen kokonaiskustannusten indeksikorjaus (3/2020 Haahtela-indeksi 
96,5) tulee tehdä vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä.  
 
Hallitus päättää, että sosiaali- ja terveysministeriöltä haetaan kuntien ja 
kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja 
terveydenhuollosta annetun lain 4 §:n mukaista poikkeuslupaa Päijät-Hämeen 
keskussairaalan RV8-rakennushankkeelle. Hanke on palveluiden saatavuuden 
turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan 
allekirjoittamaan lupahakemuksen. 
 

Päätös 26.10.2020 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Yhtymäkokous 
14.12.2020 
 
Päätösehdotus Yhtymäkokous päättää hyväksyä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 

Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaihe 8 (RV8) hankesuunnitelman ja 
hankesuunnitelman mukaisen kokonaisuuden toteutussuunnittelun 
käynnistämisen. Toteutussuunnittelun jälkeen hanke tuodaan 
työvaliokunnalle, hallitukselle ja yhtymäkokoukselle käsiteltäväksi 
rakentamista ja investoinnin rahoittamista varten. 

 
Rakennushankkeen kokonaiskustannusarvio on 97 500 000 euroa (hinnat alv 0 
%), joka jakaantuu rakentamiseen 74 800 000 euroa, sairaala- ja 
lääkintälaitteisiin sekä kalustukseen 19 000 000 euroa ja tieto- ja 
viestintätekniikkaan 3 700 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusten 
indeksikorjaus (3/2020 Haahtela-indeksi 96,5) tulee tehdä vuosittain 
talousarvion käsittelyn yhteydessä.  

 
Päätös 14.12.2020 Keskustelun kuluessa varapuheenjohtaja Pekka Komu teki edustaja Koivusen 

kannattamana seuraavan muutosesityksen: ”Yhtymäkokous merkitsee 

hankkeen etenemisen tiedoksi. Hankesuunnittelu voidaan käynnistää 

edellyttäen, että hankkeen valmistelu etenee vaiheittain. Kunkin 

suunnitteluvaiheen jälkeen esitys hankkeen jatkamisesta ja rahoituksesta 

tuodaan työvaliokunnan käsiteltäväksi sekä hallituksen ja yhtymäkokouksen 

päätettäväksi.” 

 

 Yhtymäkokous hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti. 



 

Perusteluosa 

16.8.2021  Rakennusvaihe 8:n toteutussuunnitelman tarkentaminen. 

Yhtymäkokous on käsitellyt rakennusvaihe 8 (RV8) hankesuunnitelmaa 

14.12.2020 ja hyväksynyt seuraavan muutosesityksen: 

”Yhtymäkokous merkitsee hankkeen etenemisen tiedoksi. Hankesuunnittelu 

voidaan käynnistää edellyttäen, että hankeen valmistelu etenee vaiheittain. 

Kunkin suunnitteluvaiheen jälkeen esitys hankkeen jatkamisesta ja 

rahoituksesta tuodaan työvaliokunnan käsiteltäväksi sekä hallituksen ja 

yhtymäkokouksen päätettäväksi.” 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (25.2.2021) mukaan rakennusvaihe 8 

(RV8) täyttää rajoittamislakiin perustuvat kriteerit ja Sosiaali- ja 

terveysministeriö myöntää poikkeusluvan Päijät-Hämeen 

hyvinvointikuntayhtymälle. 

Rakennusvaihe 8 toteutusvaihtoehdot 

Toteutussuunnitelman vaihtoehto 1 (VE1) 

Hankesuunnitteluvaiheessa rakennusvaihe 8 (RV8) on sijoitettu tontin 

luoteiskulmaan rakennusvaihe 7:n (RV7) jatkeeksi siten, että sen alta puretaan 

väliaikaisena pääsisäänkäyntinä toimiva rakennuksen T-osa ja osana 

lastenosastoa toimiva C-osa, yhteensä 4 200 m2. Muilta osin RV8 kääntyy 

RV7:n jatkeena vasemmalle muodostaen ns. dogleg-muodon nykyisen 

pysäköintialue P3:n päälle. 

Kuva 1. Rakennusvaihe 8, vaihtoehto 1 (VE1) 

Toteutussuunnittelun edetessä ja tarkasteltaessa VE1:n mukaista toimintojen 

sijoittumista RV8:aan, on VE1:ssä suunniteltu dogleg-muoto osoittautunut 

haastavaksi. Osa keskeisistä toiminnoista (keuhkosairauksien vuodeosasto, 

lastenyksiköt ja nuorisopsykiatria) sijoittuvat suunnitelmassa väistämättä 

kauas sairaalan ytimestä ja niihin joudutaan kulkemaan toisten 

toimintayksiköiden kautta. Lisäksi VE1:n mukainen toteutus vie lähes 



kokonaan pysäköintialue P3:n, vaatii merkittävän kaavamuutoksen ja tarvitsee 

väliaikaisen rakennusoikeuden ylityksen osalta rakennusoikeuden 

poikkeamisluvan. Toimintojen sijoittuminen rakennukseen VE1:n mukaisesti 

aiheuttaa pitkäaikaisen (40 - 50 vuotta) toiminnallisen haitan keskeisten 

yksiköiden sijoittuessa kauas sairaalan ytimestä. Toteutussuunnitelman 

VE1:ssä ei ole tarvetta laajoille väistötilajärjestelyille. 

Toteutussuunnitelman VE1:n laajuus ja kustannukset 

VE1 toteutuksen laajuus on 28 900 brm2. Hankesuunnitelmassa 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. 

 

Toteutussuunnitelman vaihtoehto 2 (VE2) 

Keskussairaalakiinteistön Master plan:ssa on suunniteltu nykyisen 

vuodeosaston torniosan (E, F ja G) purku aikavälillä 2030 - 2032. Nykyinen 

vuodeosastotorni puretaan ja rakennetaan uudelleen tutkimuksilla osoitetun 

rakennuksen huonon kunnon ja matalan kerroskorkeuden vuoksi. 

 

Kuva 2. Päijät-Hämeen keskussairaalan Master Plan 2019 - 2033 

Toteutussuunnitteluvaiheessa on tutkittu vaihtoehtoista rakennusvaihe 8:n 

(RV8) toteutustapaa (VE2), missä nykyisen rakennuksen C- ja T-osien lisäksi 

vuodeosastotorni – rakennusosat E, F ja G puretaan (yhteensä 21 600 m2). 

Tässä toteutusvaihtoehdossa (VE2) vuodeosaston torniosan purku aikaistuu 

toteutumaan jo rakennusvaihe 8:n aikana. 

Toteutussuunnitelman vaihtoehto 2 mahdollistaa RV8:n keskeisten 

toimintojen (keuhkosairausien vuodeosasto, lastenyksiköt ja 

nuorisopsykiatria) sijoittamisen lähemmäksi sairaalan muita toimintoja (mm. 

akuutti 24), täydentää sairaalan olemassa olevaa rakennetta ja mahdollistaa 

P3 pysäköintipaikkojen säilymisen. Toteutussuunnitelman VE2:ssa sairaalan 

kokonaisuus pysyy toiminnallisesti yhtenäisenä eikä potilas-, omais- ja 

henkilöstöliikenne ohjaudu eri yksiköiden läpi. VE2 ei tarvitse erillistä 



kaavamuutosta, koska rakennusoikeus ei ylity. Sen sijaan vaihtoehdossa 2 

tarvitaan väistötilajärjestelyjä ja siihen liittyvää remontointia 

keskussairaalakiinteistön sisällä. 

Lisäksi VE2:ssa on mahdollista aikaistaa kuvantamisen (J-osa) 

peruskorjaustoteutus tuomalla kuvantaminen osaksi RV8:aa. VE2:n 

suunnitelmassa kuvantaminen sijoittuu ensimmäiseen kerrokseen, millä 

mahdollisestaan kuvantamisen laitteistojen nk. haalaus-aukkojen 

rakentaminen kiinteistön päätyyn, maan tasalle. Kuvantamisen nykytilojen 

peruskorjausaste kevenee ja toimitilat saadaan polikliiniseen sekä 

päiväsairaalatoiminnan käyttöön eikä kuvantamisen nykytilojen osalta tarvita 

erillistä, väliaikaista ilmastointikojeiden uusimista. 

 

Kuva 3. Rakennusvaihe 8 (RV8), vaihtoehto 2 (VE2) 

Toteutussuunnitelman vaihto 2:n laajuus ja kustannukset 

VE2:n toteutuksen laajuus on 36 630 brm2. Hankesuunnitelman liitteenä 

olevan korvaavan rakennusosan tavoitehintalaskelman mukaan arvio 

rakennuskustannuksista on 97 660 000 euroa, alv 0% (hintataso 3/2020 

Haahtela-indeksi 96,5). Kiinteiden sairaalalaitteiden ja irtaimiston 

hankintakustannusarvio on 20 000 000 euroa. Tieto- ja viestintätekniikan (ICT) 

kustannusarvio on 3 200 000 euroa. Kokonaiskustannusarvio 120 860 000 

euroa.  

VE2:n vaikutukset Master Planiin 

Kustannustaso vastaa Master plan:ssa laskettua kokonaiskustannustasoa, kun 

huomioidaan vuotuiset indeksikorotukset (hintataso 3/2020 Haahtela-indeksi 

96,5). Rakennuskustannusten lisäksi tarvittavien väistötilojen remontointiin 

arvioidaan kuluvan noin 7 000 000 euroa. Väistötiloja hyödynnetään jatkossa 

keskussairaalakiinteistön rakennusosien H, I, L, K, N ja J peruskorjauksessa. 

Vastaavan suuruinen kustannus on varattu master plan:iin VE1:n mukaisessa 

toteutuksessa, missä kustannus realisoituu hankkeen myöhäisemmässä 

vaiheessa. 



Toteutussuunnittelun VE2:ssa keskussairaalakiinteistön kokonaisneliömäärä 

laskee Master Plan kokonaisuudessa 66 930 brm2:iin (VE1 77 200 brm2). 

Aikataulullisesti VE1:ssä rakennusten purkutyöt voidaan aloittaa keväällä 2023 

ja kiinteistökokonaisuus valmistuisi keväällä 2026. VE2:ssa purkutyöt voidaan 

aloittaa keväällä 2023 ja kiinteistökokonaisuus valmistuisi kesällä 2027. 

Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa sote-uudistuksen (laki 

hyvinvointialueesta 611/2021) mukaisesti vuoden 2023 alussa, muodostuva 

hyvinvointialue vastaa investointien rahoituksesta. 

Esittelijä  Toimitusjohtaja Marina Erhola 

16.8.2021 

Päätösehdotus Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että Päijät-Hämeen 

keskussairaalan rakennusvaiheen 8 (RV8) suunnittelua jatketaan 

toteutussuunnitelman vaihtoehto 2 (VE2) mukaisesti.  

Hallitus päättää saattaa RV8 toteutussuunnittelun vaihtoehdot tiedoksi 

työvaliokunnalle. 

Yhtymä on yhteydessä Sosiaali- ja terveysministeriöön jo myönnetyn 

poikkeusluvan päivittämiseksi rakennusvaihe 8:n vaihtoehtoon 2 (VE2) 

perustuvan toteutussuunnitelman mukaiseksi. 

Päätös 16.8.2021 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.” 
 
 
Ehdotus  
 
Työvaliokunta merkitsee tiedoksi RV8 toteutussuunnittelun vaihtoehdot. 
 
Päätös  
 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
8. Phhyky jäsenkuntaraportointi 1-6/2021. 

 
Talousjohtaja Antti Niemi esittelee jäsenkuntaraportoinnin ajalta 1-6 /2021 (Liite 3). 
 
Ehdotus: 
 
Työvaliokunta merkitsee tiedoksi jäsenkuntaraportin 1-6/ 2021. 
 
Päätös 
 
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi jäsenkuntaraportin 1-6/2021.  
 
9. Muut asiat 

Seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa käsitellään työllisyysasioita koskeva tilannekatsaus.  



Hallituksen puheenjohtaja Kari Lempinen esitti työvaliokunnalle kiitokset hyvästä yhteistyöstä. 

Työvaliokunnan varapuheenjohtaja esitti Kari Lempiselle kiitoksen hallitustyön menestyksellisestä 

johtamisesta.  

 

10. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraavat kokoukset pidetään: 

keskiviikko 29.9.2021 kello 10.00 

keskiviikko 27.10.2021 kello 10.00 

 

Muistion vakuudeksi 

 

Päivi Rahkonen   Veli Penttilä 
puheenjohtaja   sihteeri 
 

 

 

 

 

 


