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Työvaliokunnan kokous 11.12.2019 MUISTIO 10/2019 
 
 11.12.2019 
 
Aika keskiviikko 11.12.2019 kello 15 – 16.33 
Paikka Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen sali 
 
Osallistujat 

Työvaliokunta 
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Lahti 
Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola 
Kunnanjohtaja, Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala 
Kunnanjohtaja Merja Olenius, Hartola 
Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, Heinola 
Kunnanjohtaja Riku Rönnholm, Iitti 
Kunnanjohtaja Sam Vuorinen, Myrskylä 
Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, Orimattila 
Hyvinvointipäällikkö Sanna Saarenkoski, Pukkila 
Kunnanjohtaja Petri Koivula, Padasjoki 
Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, Sysmä 
Toimitusjohtaja Marina Erhola, PHHYKY 
 
Asiantuntijat 
Veli Penttilä, hallintojohtaja, PHHYKY 
Timo Louna, strategiajohtaja, PHHYKY 
Juhani Sand, toimialajohtaja, PHHYKY 
Juha Sutelainen, konsultti, KPMG 
Mikko Komulainen, hyvinvointijohtaja, osallisuus- ja hyvinvointipalvelut, Lahden kaupunki 
Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahden kaupunki 
 
Luottamushenkilöt 
Kari Lempinen, PHHYKY hallituksen puheenjohtaja 
Sari Niinistö, PHHYKY hallituksen varapuheenjohtaja 
Hannu Rahkonen, PHHYKY yhtymäkokouksen puheenjohtaja 
Jari Salonen, yhtymäkokousedustaja 
 

ASIAT 
 
1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja, Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen avasi kokouksen. 
 

2 Läsnäolijoiden toteaminen 
Todettiin läsnäolijat. 
 

3 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen 13.11.2019 kokouksen muistio. 
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4 Omistajastrategian valmistelu 

KPMG:n edustaja Juha Sutelainen esittelee omistajastrategian sisältöjä kartoittavan kyse-
lyn tulokset. Työvaliokunta käy keskustelun kartoituksen painopisteistä ja antaa evästyk-
set strategian laadintaan. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Esittely merkittiin tiedoksi. Kyselyn vastaamisaikaa jatketaan 19.12.2019 asti. Yhtymän 
toimitusjohtaja haastatellaan ennen alustavan ehdotuksen tekemistä.  
 

5 Uudisrakennushankkeet 
Lahden kaupunginhallitus on 4.11.2019 antanut lausunnon sosiaali- ja terveyskeskusver-
kon maakunnallisesta tarkastelusta. Lausunnossa todetaan, että ’’Lahden kaupunki on 
budjetissaan linjaamassa, ettei se toteuta Nastolan uuden sote- asemanrakentamishan-
ketta, koska rakennukseen ei ole tulossa kaupunginomassa käytössä olevia tiloja. Siksi 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tulee nyt tehdyn palveluverkkosuunnitelmansa 
pohjalta päättää ja aikatauluttaa hanke joko nykyisen Nastolan terveysaseman laajamittai-
senperuskorjauksen muodossa tai kokonaan jo suunnitellun uuden ja tarkoituksenmukai-
semman terveysaseman rakentamisen muodossa Rakokiveen.’’ Lahden kaupunginval-
tuusto on 25.11.2019 hyväksynyt vuodelle 2020 talousarvion, johon ei sisälly määrärahaa 
Nastolan sosiaali- ja terveyskeskuksen rakentamiseen. Lahden kaupungin konserni- ja 
tilajaosto on 15.4.2019 hyväksynyt 13.3.2019 päivätyn Nastolan sosiaali- ja terveyskes-
kuksen (hyvinvointiaseman) hankesuunnitelman. Konserni- ja tilajaosto on 20.5.2019 mer-
kinnyt tiedokseen Nastolan sosiaali- ja terveyskeskuksen investointia koskevan poikkeus-
lupahakemuksen valmistelun. Kaupunki on käynnistänyt asemakaavan muutoksen raken-
nuspaikan muodostamiseksi.  
 
Hollolan kunta on 15.11.2019 lähettänyt hallitukselle kirjeen, jossa esitetään, että Hollolan 
sosiaali- ja terveyskeskusinvestointi toteutetaan ja rahoitetaan Päijät-Hämeen hyvinvointi-
kuntayhtymän toimesta. Rakennushanke on jo edennyt toteuttamisvaiheeseen ja kuntayh-
tymän osalta vaihtoehdot ovat kunnan rakennuttaman kohteen vuokraaminen, ostaminen 
valmiina tai ostaminen kesken toteutuksen. Kuntayhtymän hallitus on 17.6.2019 päättänyt 
merkitä tiedoksi Hollolan hyvinvointiasemaa koskevan esisopimuksen ja valtuuttanut vt. 
toimitusjohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan esisopimuksen.  
 
Hallitus on 18.11.2019 päättänyt merkitä tiedoksi Hollolan kunnan 15.11.2019 päivätyn 
kirjeen (Liite 2). Hallitus on edellyttänyt, että viranhaltijavalmistelussa selvitetään pikaisesti 
mahdollisuudet siirtää Hollolaan suunniteltu sosiaali- ja terveyskeskusinvestointi Päijät-
Hämeen hyvinvointikuntayhtymän vastuulle. Hallitus hyväksyi 18.11.2019 maakunnallisen 
sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluverkkosuunnitelman. Suunnitelman mukaan Nasto-
lassa ja Salpakankaalla olisi täyden palvelun sosiaali- ja terveyskeskus. 
 
Tällä hetkellä kuntayhtymä omistaa keskussairaalakiinteistön ja vuokraa tarvitsemansa 
muut toimitilat. Uusien kiinteistöjen rakennuttaminen tai ostaminen on periaatteessa ja 
käytännössä merkittävä päätös. Käyttöomaisuus, vieras pääoma taseessa sekä rakennut-
tamis- ja ylläpitovastuut lisääntyisivät. Toisaalta ulkoiset vuokrakulut laskisivat. Rakennut-
tamisresursseja pitäisi lisätä määräaikaisesti. 
 
Salpakankaan ja Nastolan uudisrakennuksien arvioitu hankintahinta irtaimistoineen on yh-
teensä yli 30 miljoonaa euroa. Hankinnat ajoittuisivat vuosille 2020-2023. Voimassa ole-
van lainsäädännön perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon yli 5 miljoonan euron raken-
nushankkeilla on oltava Sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa. Hollolan kunnalle on 
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8.11.2018 myönnetty lupa Salpakankaan hankkeen toteuttamiseksi. Lahden kaupunki on 
käynnistänyt lupaprosessin Nastolan osalta. 
 
Kiinteistöhankkeiden toteuttaminen edellyttää yhtymäkokouksen lainvoimaista päätöstä. 
Hallituksen alkuvuoden 2020 kokouksiin on mahdollista valmistella päätöksenteossa tar-
vittavat asiakirjat. Maakunnallisen sosiaali- ja terveyskeskuksen Salpakankaan ja Nasto-
lan toimipisteiden hankesuunnittelussa ja lupahakemuksissa voidaan tukeutua olemassa 
olevaan aineistoon. Vuoden 2020 talousarvion investointi- ja rahoitusosan muutoksen val-
mistelu voidaan käynnistää 16.12.2019 yhtymäkokouksessa käsittelyssä olevan talousar-
viokirjaan perustuen. Valmistelun vastuuhenkilöt nimetään toimitusjohtajan viranhaltija-
päätöksillä.  
 
Strategiajohtaja Timo Louna esittelee asiaa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Työvaliokunta merkitsi esittelyn tiedoksi.  
 

6 Hyte-työn organisointi maakunnassa 
Työvaliokunnan kokouksessa 16.10.2019 päätettiin jatkaa Hyte-työn valmistelua siten, 
että kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän kesken sovitaan rajattu määrä (enintään 4-5) 
hyte-työn kärkiä, joihin sitoudutaan ja joille luodaan mittarit. Koordinaatio- ja valmistelu-
vastuu on Lahden kaupungilla ja hyvinvointikuntayhtymä avustaa osaltaan. Yhtymästä ni-
mettiin Risto Kuronen ja Heli Lehtovaara työryhmään. Lahden kaupungista nimettiin vas-
taavasti Mikko Komulainen ja Pia Haverinen työryhmään. Kunnanjohtajista nimettiin Merja 
Olenius työryhmään. 
 
Työryhmä on valmistellut hyte-kärkiä, joita esitellään ja käydään läpi maakunnallisessa 
hyte-työryhmässä, seudullisessa hyvinvointikoordinaattorien työryhmässä ja seudullisessa 
sivistyksen työryhmässä. Eri aikataulujen yhteensovittaminen on tuonut haasteita, mutta 
tavoitteena on saada työvaliokunnalle esitys helmi- maaliskuun vaihteessa. Työryhmiltä 
saatujen kommenttien ja ehdotusten pohjalta laaditaan tarkempi esitys, miten hyte-työssä 
edetään ja mitkä ovat hyte-työn kärjet maakunnassa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee tilanteen tiedoksi. 
 
Päätös 
Työvaliokunta merkitsi esittelyn tiedoksi.  
 

7 Kuntien omistajaohjeet yhtymäkokousta varten 
Yhtymäkokouksessa 16.12.2019 on käsiteltävänä pykälät, joista alla yhteenveto: 
 
16 § Muutostalousarvio I/2019 
17 § Ensihoidon jäsenkuntalaskutuksen oikaisu vuosilta 2013 – 2017 
18 § Perhehoidon jäsenkuntalaskutuksen oikaisu vuosilta 2017 ja 2018 
19 § Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän talousarvio 2020 ja toiminta- ja taloussuun-
nitelma 2020 – 2022 
20 § Hallintosäännön hyväksyminen 
21 § Varajäsenen valitseminen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitukseen 
22 § Vastine Kärkölän valtuutettujen tekemään valtuustoaloitteeseen 
23 § Vastine Pertti Laaksosen tekemään yhtymäkokousaloitteeseen 
24 § Vastine Pertti Laaksosen tekemään valtuustoaloitteeseen 
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Yhtymäkokouksen yhtenä tärkeimpänä asiana on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 
talousarvio 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 – 2022. 
 
Yleistä hyvinvointiyhtymän talousarviosta 
Hyvinvointiyhtymän vuoden 2020 talousarvio perustuu kuntien maksuosuuksiin 661,9 M€, 
joka tarkoittaa kasvua vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon nähden 6,5 %. Vuoden 
2019 syyskuussa annetun tilinpäätösennusteen mukaan kuntien maksuosuudet vuonna 
2019 tulevat olemaan 661,4 M€ eli maksuosuudet ylittävät alkuperäisen talousarvion 39,9 
M€.  Yhtymän vuoden 2020 talousarvioesitys sisältää talouden tasapainottamisen muu-
tosohjelman, joilla talousarvion nettokustannukset saataisiin vastaamaan kunnilta saatavia 
maksuosuuksia. Muutoshanke koostuu neljästä kehityskärjestä: yhtymän johtaminen, vuo-
rovaikutus omistajakuntien kanssa, palvelurakenne ja palvelutuotannon kustannustehok-
kuus. 
 
Yhtymän talousarvion keskeiset asiat 
Yhtymän talousarvio 2020 on laadittu 3 M€ alijäämäisenä ja siihen sisältyy mittavat inves-
tointiohjelmat (rakennusvaihe 7 ja 8). Talousarviossa kuntien maksuosuudet ovat lähes 
samalla tasolla kuin vuoden 2019 tilinpäätösennuste, mikä aiheuttaa erityisiä muutospai-
neita Yhtymän asettaman muutosohjelman toteuttamiseen. 
 
Merkittävin investointi on keskussairaalan rakennusvaihe 7, joka on alkanut 2018 ja ulot-
tuu vuoteen 2022. Investointisuunnitelma vuodelle 2020 on kokonaisuudessaan 45,6 M € 
ja keskussairaalan uudisrakentamisen (RV7 ja RV8) kokonaiskustannusarvio on 215,6 
M€. 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus on 30.9.2019 hyväksynyt ensihoidon las-
kutusperiaatteeksi (50% kapitaatio ja 50% aiheutuneet tehtävät). Päätös pohjautuu erilli-
sen työryhmän esitykseen. Hallituksen päätöksessä todetaan, että työryhmä ei ole ollut 
esityksessään yksimielinen. Ensihoidon kustannuksista suurin osa muodostuu yksiköiden 
valmiudesta, mikä vaihtelee merkittävästi maantieteellisen aluerakenteen myötä. Esitetty 
kuntalaskutuksen peruste ei huomioi aiheuttamisperiaatetta. 
 
Hallintosääntö 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän uusi perussopimus tuli voimaan 1.8.2019. Tämä 
aiheutti muutoksia hallintosääntöön, kun esim. valtuusto korvattiin yhtymäkokouksella. Li-
säksi hallintosääntöön on tehty muita korjauksia esim. muutosjohtajaa koskevat säännök-
set on poistettu hallintosäännöstä ja toimitusjohtajan ja toimialajohtajien välisestä tavoite-
/tuloskeskustelusta ja raportoinnista on sääntöehdotukseen sisällytetty uusi kohta. 
 
Muutostalousarvio I/2019 
Yhtymän muutostalousarvio on valmisteltu syyskuun tilinpäätösennusteen pohjalta. Kun-
tien maksuosuuksiin esitetään kasvua alkuperäiseen talousarvioon nähden 39.859.480 
euroa (+ 6,4 %).  
 
Ensihoidon jäsenkuntalaskutuksen oikaisu 2013-2017 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus on pyytänyt 30.8.2019 mennessä kuntien 
lausuntoa ensihoidon vuosien 2013- 2017 jäsenkuntalaskutuksen oikaisusta, jota ovat 
vaatineet Sysmän ja Hartolan kunnat. Laskutuksen oikaisua vuosilta 2013 – 2016 on käsi-
tellyt työryhmä, jossa on ollut mukana edustajat Hartolan ja Sysmän kunnista sekä lahden 
ja Heinolan kaupungeista sekä hyvinvointikuntayhtymästä.  
 
Perhehoidon jäsenkuntalaskutuksen oikaisu 
Vammaisten pitkäaikaisen perhehoidon kuntalaskutuksessa on tapahtunut vuosien 2017 
ja 2018 osalta virheitä, jotka koskevat Hollolan, Lahden ja Asikkalan kuntia. Tilannetta on 
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selvitetty yhtymän perhe- ja sosiaalipalvelujen, talouspalvelujen ja Provincia Oy:n kanssa. 
Virhe havaittiin vuoden 2018 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen tehdyissä selvityksissä. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta käy lyhyesti läpi kuntien antamat omistajaohjeet yhtymäkokousedustajille. 
 
Päätös 
Työvaliokunta kävi kunnittain läpi kuntien antamat ohjeet.  
 
Yhtymän hallitus on päättänyt 9.12.2019, että ensihoidon tuottamisesta tehdään selvitys 
ja, että toimitusjohtaja hyväksyy toimeksiannon. Kuntajohtajat hyväksyivät menettelyn. 
 

8 Muut asiat 
Muita esille otettavia asioita ei ollut.  
 

9 Seuraava kokous 
Vuoden 2020 työvaliokunnan kokoukset sovitaan erikseen. 
 

10 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.33 

 
 
 
Pekka Timonen Veli Penttilä 
puheenjohtaja sihteeri 


