
 
 
Hyvinvointikuntayhtymä Muistio 
 
Työvaliokunta 2020/8 30.10.2020 
 
Aika perjantai 30.10.2020 kello 14.07 - 16.10 
 
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 
Kunnanjohtaja Riku Rönnholm, Iitti 
Pormestari Markku Koskinen, Kärkölä 
Vs. kunnanjohtaja Juha Rehula, Pukkila 
Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, Sysmä 
Toimitusjohtaja Marina Erhola, PHHYKY 
 
Asiantuntijat 
Sari Lahti, hallintopäällikkö, PHHYKY  
Antti Niemi, talousjohtaja, PHHYKY 
Timo Louna, konserni- ja yhteyspäällikkö, PHHYKY 
Mikko Komulainen, hyvinvointijohtaja, osallisuus- ja hyvinvointipalvelut, Lahden kaupunki 
Pekka Virkkunen, kaupungin lakimies, Lahden kaupunki 
Sami Miettinen, toimialajohtaja, FCG 
Jouni Peltomaa, toimialajohtaja, yhtymäpalvelut, PHHYKY. Poistui kohdassa 8. 
 
Luottamushenkilöt 
Kari Lempinen, PHHYKY hallituksen puheenjohtaja 
Sari Niinistö, PHHYKY hallituksen varapuheenjohtaja 
Francis McCarron, PHHYKY, yhtymäkokouksen puheenjohtaja. Poistui kohdassa 7. 

 
 
 
 
ASIAT 
 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Pekka Timonen avasi kokouksen klo 14.07. 
 
2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Todettiin paikalla olevat ja etäyhteydellä kokoukseen osallistuvat.  

 

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 7.10.2020 muistio (liite 1) 

 



4. Korona – tilannekatsaus  
Toimialajohtaja Tuomo Nieminen esittelee asiaa kokouksessa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Infektioylilääkäri Ville Lehtinen esitteli asiaa kokouksessa. Työvaliokunta merkitsi esittelyn 
tiedoksi. 
 
 

5. Vuoden 2021 talousarvion valmistelutilanne 
 
Yhtymä on valmistellut vuoden 2021 talousarviota hallituksen antaman ohjeistuksen 
mukaisesti. Talousarvion valmistelu ja taloudelliset lähtökohdat on tarkemmin oheisessa 
materiaalissa (liite 2). Itse talousarviokirja valmistuu 6.11.2020. 
 
Talousarvioesitys on laadittu nolla tulokseen. Talousarvio vuodelle 2021 on erittäin 
haasteellinen. Yhtymään kohdistuvista kustannuspaineista noin puolet on huomioitu 
jäsenkuntalaskutuksen suuruudesta palvelusopimusneuvotteluissa kuntien 
kanssa. Talousarvion laadinnassa ei ole huomioitu koronaepidemian aiheuttamia 
ylimääräisiä kuluja millään tavoin. Kuntien peruspalveluihin saama koronakorotus 
valtionosuuksiin maksetaan suoriin kunnille. Mahdollisen alijäämän kattamisessa 
noudatetaan perussopimusta (§ 29). Muutosohjelmassa listatuilla keinoilla haetaan lisää 
toiminnallisia säästöjä vuodelle 2021. 
 
Jäsenkuntien maksuosuuksien kokonaismäärä talousarvioesityksessä on 676,0 miljoonaa 
euroa, joka tarkoittaa 2,1% kasvua vuoden 2020 talousarvioon nähden. Jäsenkuntien 
maksuosuuksien laskentaperiaatteet, arvioitu jakauma jäsenkunnittain kuten myös 
keskeisimmät vyörytysperiaatteet on kuvattu talousarviokirjassa. 
 
Perussopimuksen 21 § mukaisesti talousarvion keskeiset kohdat on lähetetty 
työvaliokunnalle lausuttavaksi työvaliokunnan kokoukseen 30.10. Työvaliokunnan lausunto 
on pyydetty 9.11. mennessä. Yhtymän hallitus päättää talousarviosta 16.11. ja se 
käsitellään yhtymäkokouksessa 14.12.  
 
Talousjohtaja Antti Niemi esittelee asiaa kokouksessa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi ja antaa lausuntonsa taloussuunnitelmasta 
yhtymän hallitukselle. 
 
Päätös 
Työvaliokunta merkitsi esittelyn tiedoksi ja toteaa lausuntonaan taloussuunnitelman 
vuodelle 2021 olevan hyvin laadittu. 
 
 

6. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimitilastrategia 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän muutosohjelmassa 2020-2024 kehityskärjen 
kohdan 1.4. tavoitteena on systemaattisesti johdetut ja toiminnan tarpeisiin vastaavat tilat. 
Sen mukaan tilajohtaminen systematisoidaan selkeyttämällä vastuunjako, roolitus ja 
laatimalla toimitilastrategia. Toimitilastrategiassa määritellään malli ja toimenpiteet, joiden 
avulla käytössä olevat tilat sopeutetaan toiminnan tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.  
 



Toimitilastrategian valmistelussa on tehty tiivistä yhteistyötä Maakuntien tilakeskus Oy:n 
kanssa. Maakuntien tilakeskuksen tavoitteena on luoda kuntataustaisten toimijoiden 
käyttöön valtakunnallinen toimitilastrategian runko ja käsikirja. Toimitilastrategian 
valmistelussa on otettu huomioon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän omistajakuntien 
valmistelussa oleva yhtymän omistajastrategia.  
 
Liitteenä luonnosversiot toimitilastrategiasta ja toimitilojen nykytilakuvauksesta, joihin voi 
vielä tulla pieniä muutoksia. 
 
Asiaa esittelee toimialajohtaja Jouni Peltomaa 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Työvaliokunta merkitsi esittelyn tiedoksi. 
 
 

7. 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 7.10.2020 päätettiin, että yhtymäkokouksen 
päätöksentekomenettelyn selkiyttämiseksi, pyydetään Kuntaliitolta pohjaesitys 
perussopimuksen kyseisten kohtien tarkistamisesta. Kaupunginlakimies Pekka Virkkunen 
on tiedustellut Kuntaliitolta mahdollisuutta tehdä esitys yhtymäkokouksen 
päätöksentekomenettelyn selkeyttämiseksi. Kuntaliitolla itsellään ei ole tällaiseen 
mahdollisuutta, joten asiaa tiedusteltiin myös entisiltä Kuntaliiton johtavilta lakimiehiltä Kari 
Prättälältä, Heikki Harjulalta ja Arto Suloselta, mutta kukaan heistä ei ollut kiinnostunut 
toimeksiannosta.  
 
Kuntaliitto on ehdottanut tehtävään entistä kunnanjohtajaa Sami Miettistä, joka työskentelee 
tällä hetkellä FCG:ssä, joka on ilmoittanut suostuvansa tehtävään. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee tilanteen tiedoksi ja käy keskustelun jatkotoimista. 
 
Päätös 
Työvaliokunta merkitsi tilanteen tiedoksi ja päätti tilata esitellyn selvitystyön FCG:ltä. Kunnat 
vastaavat selvityksen kustannuksista kuntien maksuosuuksien suhteessa.  
 
 

8. 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. Työvaliokunnan 
kokouksessa 7.10.2020 ohjausryhmän puheenjohtaja Päivi Rahkonen kävi läpi 
omistajastrategiaan tulleita kommentteja ja valmistelutilannetta. Työvaliokunta hyväksyi 
omistajastrategian luonnoksen (liite 3). Päätettiin, että mahdolliset kommentit tulee toimittaa 
Päivi Rahkoselle 18.10.2020 mennessä. Asian käsittelyä jatketaan työvaliokunnan 
seuraavassa kokouksessa.  
 
Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen käy läpi valmistelutilanteen. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta hyväksyy tarkennukset ja hyväksyy omistajastrategian. 
 
Päätös 
Työvaliokunta tarkentaa omistajastrategian muotoilua keskustelussa todetuilta osin ja tuo 
omistajastrategian hyväksyttäväksi seuraavaan työvaliokunnan kokoukseen.  
 
 

9. Soteuudistuksen edunvalvonta 
 

Työvaliokunnan kokouksessa 7.10.2020 päätettiin, että alueen kunnat ja yhtymä yhdessä 
tehostavat sote-uudistukseen liittyvää edunvalvontaa ja myös Päijät-Hämeen liitolta 
tiedustellaan halukkuutta osallistua. Valmistelussa käytetään ulkopuolista asiantuntijaa. 
Sovittiin, että puheenjohtaja ottaa yhteyttää mahdollisiin asiantuntijoihin. Edunvalvonnan 
tavoitteena on, että uudistuksen vaikutukset alueen kuntiin ovat esitettyä edullisemmat. 
 
Työvaliokunnan puheenjohtaja käy valmistelutilannetta läpi. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Työvaliokunta merkitsi esittelyn tiedoksi. 
 
 

10. Muut asiat 
 
Työvaliokunnalle tuotiin tiedoksi: 
- Vähävaraisten nenä-suusuojainten lisätilaustarve 
- Muistutus mahdollisuudesta lausua vanhus- ja vammaisneuvostojen perustamisesta 
- Asiakasmaksulain uudistuksen vaikutukset yhtymän talouteen 
 

 
11. Seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen 

Seuraava kokous pidetään perjantaina 18.12.2020 klo 9.00-11.00 
 
 
12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10. 
 
 
 

Pekka Timonen Sari Lahti 
puheenjohtaja sihteeri 


