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Työvaliokunnan kokous 18.9.2019 MUISTIO 7/2019 
 
 18.9.2019 
 
 
Aika keskiviikko 18.9.2019 kello 14 – 16.30 
Paikka Lahden kaupungintalo, KH Sali, 2. kerros 
 
Osallistujat 

Työvaliokunta 
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Lahti 
Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola 
Kunnanjohtaja Merja Olenius, Hartola 
Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila, Heinola 
Kunnanjohtaja Riku Rönnholm, Iitti 
Pormestari Markku Koskinen, Kärkölä 
Hallintojohtaja Matti Latva-Pirilä, 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 
Timo Louna, strategiajohtaja, PHHYKY (pykälä 5) 
Juhani Sand, toimialajohtaja, PHHYKY (pykälä 9) 
Sampo Syrjäläinen, vt. tulosaluejohtaja, PHHYKY (pykälä 8) 
Jouni Peltomaa, toimialajohtaja, PHHYKY (pykälä 10) 
Mikko Komulainen, hyvinvointijohtaja, osallisuus- ja hyvinvointipalvelut, Lahden kaupunki 
Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahden kaupunki 
Anu Mäkelä, johtava controller, Lahden kaupunki 
Annikki Niiranen, toimitusjohtaja, Kymsote (pykälä 4) 
 
Luottamushenkilöt 
Kari Lempinen, PHHYKY hallituksen puheenjohtaja 
Sari Niinistö, PHHYKY hallituksen varapuheenjohtaja 
Hannu Rahkonen, PHHYKY, valtuuston 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 14.8.2019 kokouksen muistio. 
 

4 Tutustuminen KymSote:n tilanteeseen 
Toimitusjohtaja Annikki Niiranen käy läpi talouden tasapainottamis- ja tuottavuuden 
parantamisen näkökulmia Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Merkittiin toimitusjohtaja Annikki Niirasen esittely tiedoksi. 
 

5 Vuoden 2020 palvelusopimusneuvottelun sisältö, prosessi ja aikataulu 
 
Perussopimuksen 20 § todetaan, että palvelusopimus on yhtymän ja jäsenkunnan välinen 
vuotuinen sopimus siitä mitä palveluja yhtymä jäsenkunnille tuottaa ja kuinka paljon 
jäsenkunta tästä maksaa.  
 
Palvelusopimuksissa tulee esittää keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa ja 
henkilöstössä sekä yhtymälle asetettavat yhteiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
palvelusopimusta koskevan vuoden osalta. 1.8.2019 voimaan tulleessa 
perussopimuksessa todetaan, että palvelusopimukset seuraavaa vuotta varten on 
solmittava kuluvan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Vuoden 2019 osalta 
työvaliokunnassa on sovittu, että neuvottelut käydään syyskuun loppuun mennessä.  
 
Strategiajohtaja Timo Louna esittelee palvelusopimuksen valmistelun prosessia.  
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee tiedoksi palvelusopimuksen valmistelun aikataulun ja 
etenemisen. 
 
Päätös 
Merkittiin tiedoksi strategiajohtaja Timo Lounan esittely.  

 
Sovittiin, että palvelusopimuksille avataan yhteinen työtila. 
 

6 Vuoden 2019 palvelusopimuksen tarkistaminen 
Perussopimuksen 24 § todetaan, että yhtymän tulee järjestää palvelusopimuksen 
mukaiset palvelut sopimusten perusteella talousarvioon sisällytettyjen tulojen puitteissa 
eikä jäsenkunnilta perittävien maksujen määrää voi talousarviovuoden aikana muuttaa, 
ellei jäsenkunnan kanssa siitä erikseen sovita. 
 
Toiminnassa ja palvelutarpeessa tapahtuvien olennaisten muutosten johdosta 
palvelusopimuksiin voidaan tehdä talousarviovuoden aikana molempien osapuolten 
hyväksymiä muutoksia. Jos palvelusopimuksen toteuttamisessa on nähtävissä, että on 
syntymässä merkittävää poikkeamaa hyväksyttyyn palvelusopimukseen nähden, on 
yhtymän järjestettävä jäsenkunnan kanssa viipymättä neuvottelu palvelusopimuksen 
mahdollisesta tarkistamisesta. Ensisijaisena tavoitteena on, että mahdolliset ylitykset ja 
alitukset voidaan tasata palvelusopimusvuoden aikana (24 §). 
 
Ehdotus 
Vuoden 2019 palvelusopimuksen tarkistamiseen liittyvät kuntakohtaiset neuvottelut 
käydään vuoden 2020 palvelusopimusta koskevan neuvottelun yhteydessä syksyn 
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kuluessa, viimeistään kuitenkin lokakuun aikana. 
 
Päätös 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

7 Kuntayhtymän talouden tavoitteita koskeva omistajaohjaus 
Perussopimuksen 21 § todetaan, että talousarviossa ja – suunnitelmassa hyväksytään 
yhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.  
 
Taloussuunnitelma valmistellaan yhdessä jäsenkuntien kanssa. Työvaliokunta käsittelee 
taloussuunnitelmaehdotuksen ja antaa lausunnon taloussuunnitelmasta yhtymän 
hallitukselle. Hallituksen hyväksyttyä ehdotuksen seuraavan kalenterivuoden 
talousarvioksi ja – suunnitelmaksi tai sen muuttamiseksi se on lähetettävä viivytyksettä 
jäsenkunnille tiedoksi.  
 
Edellisessä työvaliokunnassa sovittiin, että pidetään kuntien talousjohdon neuvottelu, joka 
koskee Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän vuoden 2020 talouden valmistelun lähtökohtia. 
Kokouksessa 19.8.2019 kuntien talousjohdon kantana kirjattiin, että kuntien 
maksuosuudet kasvavat toukokuun ennusteesta 1 %. Edelleen sovittiin, että esityksestä 
tulee vielä tarkastella palkkaratkaisun ja muiden kuin jäsenkuntien maksutulojen 
kasvuprosentit.  
 
Ehdotus 
Konsernipalvelujohtaja käy läpi kuntien talousjohdon kokouksessa sovittuja linjauksia. 
 
Päätös 
Käytiin läpi linjaukset. Sovittiin, että vuoden 2020 talousarvion valmistelua jatketaan 661,9 
miljoonan euron kuntamaksuosuuksien kokonaismäärän pohjalta.  
 

8 UNA KAARI -hankkeeseen osallistuminen 
KAARI-hankkeen tavoite on alueellisesti yhtenäisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- 
ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden hankkiminen ja käyttöönotto Päijät-Hämeen 
hyvinvointikuntayhtymän alueella. Kiila-yhteistyönä käynnistynyt UNA KAARI -hanke on 
edennyt pisteeseen, jossa yhteiskilpailutus voidaan käynnistää. 
 
Kilpailutuksen käynnistämistä edeltää liittymissopimuksen tekeminen UNA Oy:n asiakas- 
ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö) kanssa. UNA on julkisomisteinen 
osakeyhtiö, jossa omistajina ovat sairaanhoitopiirit, kunnat, kuntayhtymät ja omistajien 
strategiset kumppanit.  
 
Liittymissopimuksella sitoudutaan yhteishankintaan ja sovitaan UNA Kaarta koskevasta 
päätöksenteosta, kustannusjaosta sekä uusien sitoutuneiden sopimusosapuolten mukaan 
tulosta ja uusien osapuolten liittymisen ehdoista ennen lopullisen tarjouspyynnön 
julkaisemista.  
 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on jo mukana UNA Ydin -hankkeessa, jossa 
toteutetaan uuden sukupolven modulaarisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäarkkitehtuurin edellyttämää yhteistä perustaa, UNA-ydintä. 
 
Vt. tietohallintojohtaja Sampo Syrjäläinen esittelee asiaa kokouksessa.  
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi.  
 
Päätös 
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 Työvaliokunta merkitsi esittelyn tiedoksi. 
 
9 Ensihoidon kuntamaksuosuustyöryhmän raportti 

Työvaliokunta esitti kokouksessaan 8.5. perustettavaksi työryhmän, minkä tehtävänä olisi 
valmistella esitys uudeksi malliksi ensihoidon kuntamaksuosuuksien jaolle. Työvaliokunta 
valitsi työryhmään edustajikseen Aapo Pispan Asikkalasta, Päivi Rahkosen Hollolasta, 
Anu Mäkelän Lahdesta ja Mika Järvisen Sysmästä. Vt. toimitusjohtaja Veli Penttilä nimesi 
em. henkilöt ao. tehtävään ja puheenjohtajaksi ryhmälle toimialajohtaja Juhani Sandin. 
 
Ryhmä selvitti muiden maakuntien/sairaanhoitopiirien kustannustenjakoperusteet ja 
tarkasteli vaihtoehtoisia jakoperusteita ja niiden ennakoitavia vaikutuksia 
kuntamaksuosuuksiin Päijät-Hämeessä. 
 
Ryhmä tunnisti ensihoidon päätehtäviksi valmiuden ylläpidon sekä yksittäisten 
ensihoitotehtävien suorittamisen. Edelleen ryhmä oli yksimielinen siitä, että nykyinen 
kustannustenjako malli mikä perustuu pääosin ensihoitoyksiköiden sijoittumiseen 
maakunnassa ja vain pieneltä osin kapitaatioon, ei ole kaikin osin tasapuolinen eikä tue 
maakunnallista järjestämistä ja tuottamista. Sen sijaan työryhmä ei löytänyt kaikkia 
tyydyttävää uutta kustannustenjakomallia. 
 
Työryhmän työskentelyn pohjalta virkamiesesityksenä työvaliokunnan arvioitavaksi 
esitetään seuraavaa: 
 
Ensihoidon kokonaiskustannuksista (mukaan lukien yhtymän vyörytykset ao. yksikölle) 
vähennetään ensihoidosta yhtymälle kertyvät Kela-tuotot ilman kuntakohtaista 
kohdentamista sekä tilaavalta yksiköltä perittävät siirtokuljetustuotot. Näin muodostuva 
ensihoidon nettokustannus jaetaan kuntamaksuosuuksiksi 50/50 suhteessa valmiuden 
ylläpitoa edustavan kapitaation ja ao. kunnan alueelle kohdistuvan tehtävien lukumäärän 
perusteella. Tämä malli mahdollistaa ensihoidon tuottamisen optimoinnin ja edustaa 
maakunnallista ajattelua palvelun tuottamisessa. 
 
Kokouksessa esitetään valtakunnallinen tilanne ensihoidon kustannustenjakoperiaatteista 
sekä esitetyn mallin kuntakohtaiset odotetut vaikutukset nykylaskutukseen verrattuna.  
 
Toimialajohtaja Juhani Sand esittelee asiaa kokouksessa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi ja käy asian jatkovalmistelusta keskustelun. 
 
Päätös 
Asiaa valmistelleen työryhmän esitys ei ole yksimielinen ja Juhani Sand esitteli 
virkamiesesityksen. Anu Mäkelä kävi läpi vaihtoehtoisen kuntamaksuosuusmallin (liite).  

 
 Todettiin, että nykyiseen malliin on tarpeen saada muutos. Asiasta käydään kuntien välillä 

poliittiset neuvottelut.   
 

10 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän strateginen muutosohjelma 
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 osallistetaan 
omistajia ja henkilöstöä johdon lisäksi. Nykytila-analyysin perusteella luodaan muutama 
kehityskärki, joiden ympärille ohjelma rakennetaan.  
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Projekti toteutetaan alkusyksyn aikana niin, että muutosohjelma on esiteltävissä yhtymän 
hallitukselle marraskuun aikana.  
 
Toimialajohtaja Jouni Peltomaa käy lyhyesti läpi keskeiset muutosohjelman asiat 
kokouksessa. Muutosohjelman tarkempaa käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi.  
 
Päätös 
Esittely merkittiin tiedoksi. Asian käsittelyä jatketaan työvaliokunnan kokouksessa 
16.10.2019.  
 

11 Omistajastrategian valmistelu 
P-H puheenjohtajafoorumissa on sovittu Hyky:n omistajastrategian laatimisesta. 
Omistajastrategia on omistajien yhteinen näkemys siitä, mitä he yhtymältä odottavat.  
 
Hyky:n omistajastrategian avainkohtia ovat mm. yhtymän toiminnan keskeiset tavoitteet, 
yhtymän palvelujen yleinen tavoitetaso, yhtymän rakenne: toimialat, yhtiöt ja liikelaitokset, 
kumppanuusperiaatteet, tukipalvelujen järjestämisen periaatteet, investointipolitiikka ja 
henkilöstöpolitiikka. Tavoitteena on omistajastrategian valmistuminen vuoden 2019 
aikana. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta käy keskustelun omistajastrategian painopisteistä. Lisäksi päätetään 
konsultin ottamisesta omistajastrategian laadintaan ja konsultin kustannukset jaetaan 
kuntien kesken kuntayhtymien maksuosuuksien suhteissa.  
 
Päätös 
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen esitteli asiaa. Esittely merkittiin tiedoksi ja ehdotus 
hyväksyttiin. 
 

12 Muut asiat 
Muita esille otettavia asioita ei ollut.  
 
 

13 Seuraava kokous 
Keskiviikkona 16.10.2019 kello 14 -16. 
 
 

14 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.30. 
 
 
 
 
Pekka Timonen Veli Penttilä 
puheenjohtaja sihteeri 


