
 
 

 MUISTIO 
Hyvinvointikuntayhtymä 
Työvaliokunta 2017/9 
 
 
Aika Keskiviikko 15.11.2017 kello 13.30 – 16.00 
 
Paikka Kaupungintalo, valtuuston esittelyhuone, Lahti  
 
Osallistujat 
 
Työvaliokunta Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola, puheenjohtaja 

Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala 
Kunnanjohtaja Merja Olenius, Hartola 
Vs. kaupunginjohtaja, hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, Heinola 
Kunnanjohtaja Riku Rönnholm, Iitti 
Kunnanjohtaja Seppo Huldén, Kärkölä 
Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Lahti 
Kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, Myrskylä 
Kunnanjohtaja Heikki Jaakkola, Padasjoki 
Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, Sysmä 
Toimitusjohtaja Eetu Salunen, PHHYKY 
Hallintojohtaja Veli Penttilä, PHHYKY, sihteeri 
 

Asiantuntijat Mikko Komulainen, johtaja, osallisuus- ja hyvinvointipalvelut, Lahden kaupunki 
Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahden kaupunki 
Mika Forsberg, toimialajohtaja, PHHYKY 
Petri Pekkala, tulosaluejohtaja, PHHYKY 
Petteri Jyrkinen, tulosaluejohtaja, PHHYKY 
Anu Mäkelä, johtava controller, Lahden kaupunki 
Sami Kuikka, työllisyysasioiden päällikkö, Lahden kaupunki 

 
Luottamushenkilöt 

Sari Niinistö, PHHYKY hallituksen varapuheenjohtaja 
 
ASIAT 
 
1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.30. 
 

2 Läsnäolijoiden toteaminen 
Todettiin läsnäolijat. 

 
3 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen 4.10.2017 muistio. 
 
Päätös 
Hyväksyttiin 4.10.2017 kokouksen muistio. 

 
4 Yhteistyö ja työnjako työllisyydenhoidon kysymyksissä 

Työllisyydenhoitoon liittyy merkittävä kuntien ja yhtymän välinen yhdyspinta. Kuntien 
työllisyyspalveluista vastaavat sekä yhtymän ja TE-toimiston edustajat ovat keväästä 



alkaen etsineet keinoja prosessien tehostamiseksi ja yhteistyötä edistävien rakenteiden 
kehittämiseksi. Toimialajohtaja Mika Forsberg kertoo kehittämistyön tilanteesta 

 
Ehdotus 
Merkitään tiedoksi kehittämistyön tilanne.  
 
Päätös 
Kuntien puolelta toivottiin joustavampia ja ketterämpiä toimintatapoja ja 
asiakasohjaukseen panostamista. Todettiin, että tilanne on alkuvuoteen verrattuna 
kehittynyt myönteiseen suuntaan.  
 
Tilanne ja esittelymateriaali (liite 1) merkittiin tiedoksi. Tilanteen kehittymisestä 
raportoidaan kuntajohtajille.  
 

5 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän strategia 2022 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän valtuusto käsittelee liitteenä olevaa strategiaa 
13.11.2017.  

Ehdotus 
Merkitään tiedoksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän strategia 2022. 
 
Päätös 
Merkittiin tiedoksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän strategia 2022. Esittelymateriaali 
otettiin muistion liitteeksi 2.  
 

6 Talousarvioesitys 2018  
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallitus käsittelee talousarvioehdotusta 13.11.2017 ja 
valtuusto 1.12.2017. Toimitusjohtaja Eetu Salunen esittelee kokouksessa talousarvion. 
 
Väestön ikääntyminen ja hoitojen parantuminen lisäävät palvelutarvetta arviolta 3 % 
vuodessa. Hyvinvointiyhtymän tavoitteena on vastata kasvavaan palvelutarpeeseen ja 
parantaa hoitoon ja palveluihin pääsyä. Paljon palveluja tarvitsevia asiakkaita ohjataan 
palvelujen käytössä keskitetysti ja heidän palvelutarpeen arvionsa keskitetään. 
Palvelutasojen ja toimintamallien yhtenäistäminen Hyvinvointiyhtymän alueella jatkuu 
myös vuonna 2018. Vanhusten palvelujen palvelurakennemuutos on edennyt vauhdilla ja 
myös mielenterveys- ja päihdepalveluissa palveluiden painopistettä on pystytty siirtämään 
kevyiden palvelujen suuntaan. Tavoittelemme myös erikoissairaanhoidossa hoitoon 
pääsyn nopeuttamista sekä palveluketjujen nykyistä parempaa integraatiota. 
 
Ikääntymisen, hoitojen parantumisen, yleisen inflaation ja julkisen sektorin palkkaratkaisun 
arvioidaan tuovan 20-22 M€ lisäkustannuspaineen Hyvinvointiyhtymälle vuonna 2018. 
Tämän lisäksi palvelutason parantaminen edellyttää lisäresursointia erityisesti Lahden 
kaupungin alueella. 
 
Talousarvioesityksessä toimintatuottoihin esitetään budjetoitavan 2,2 % (15,4 M€) nousu 
muutostalousarviosta ja toimintamenoihin 2,3 % (16,0 M€) nousu vuoden 2017 
muutostalousarviosta. Koska ennustamme vuoden 2017 vuosikatteen jäävän 11,3 M€ alle 
talousarvion ovat vuoden 2018 nousuprosentit huomattavasti pienemmät verrattuna 
vuoden 2017 toteumaan. 
 
Omistajakunnat lisäävät rahoitustaan Hyvinvointiyhtymälle 6,0 M€ eli 1 %:lla vuoden 2017 
tasosta. Tällä rahoituslisäyksellä ei ole mahdollista saavuttaa Yhtymän strategian 
mukaisia tavoitteita ainoastaan toiminnan uudistamisen ja tehostamisen keinoin. 
Hyvinvointiyhtymä joutuu hankkimaan omistajakuntien ulkopuolista rahoitusta strategian 
toteuttamisen mahdollistamiseksi. Talousarvioesitys sisältää 15,3 M€ ns. kasvurahoitusta, 
jonka toteutuminen on talousarvion käsittelyvaiheessa epäselvä. (Mikäli Lahden 
kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuoden 2018 sote-menojen osalta hyväksytään, on 



kasvurahoituksen tarve 9,9 M€.) Mahdollinen kasvurahoitus tarkoittaa lisärahoituksen 
hankkimista mm. valtion palvelusetelipiloteista, muista valtion hankkeista, 
kumppanuuksista, Hyvinvointiyhtymän omaisuuden myynneistä ja ulkokuntamyynnin 
kasvusta. Mikäli kasvurahoitus ei toteudu, on Hyvinvointiyhtymässä käynnistettävä laajat 
sopeuttamistoimet kevään 2018 aikana. 
 
Talousarvioesitys on liitteenä.  
 
Ehdotus 
Merkitään tiedoksi talousarvioesitys 2018.  
 
Päätös 
Merkittiin tiedoksi talousarvioesitys 2018. Esittelymateriaali on liitteenä 3.  
 
Sovittiin, että henkilöstösuunnitelma toimitetaan tiedoksi 
 

7 Peruspalvelujen kuntalaskutus vuonna 2017 
Peruspalvelujen kuntalaskutusta on toteutettu vuonna 2017 Kuntamaisema-tuotteella. 
Syyskuun kuntamaksuosuuksien ennuste poikkesi merkittävästi heinäkuun ennusteesta. 
Tästä johtuen tehtiin sisäinen selvitys, jonka perusteella laskennasta löytyi virheitä. 
Syyskuun ennusteen luotettavuus on arvioitu riittäväksi. 

Peruspalvelujen kuntalaskutukseen tehdään ulkopuolinen auditointi ennen tilinpäätöksen 
valmistelua.  

Lisätietoja annetaan kokouksessa. 

Ehdotus 
Merkitään tiedoksi vuoden 2017 peruspalvelujen kuntalaskutusta koskeva selvitys. 

Päätös 
Merkittiin tiedoksi selvitys. Esittelymateriaali on liitteenä 4. 
 

8 Muut asiat 
Käytiin keskustelu palvelusopimusten valmistelusta. Kuntien tavoitteena on kahden 
vuoden palvelusopimus vuosille 2018 - 2019. Kuntien puolesta voidaan tehdä pohjaesitys 
sopimuksen sisällöksi. 
 
Ehdotus 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös 
Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.  
 

9 Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään 24.1.2018 kello 13.30 - 15.30. 
 

10 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.00. 
 
 
 
Päivi Rahkonen Veli Penttilä 
Hollolan kunnanjohtaja, puheenjohtaja hallintojohtaja, sihteeri 
 


