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 MUISTIO 
 
Hyvinvointikuntayhtymä 
Työvaliokunta 2018/3 
 
 
Aika Perjantai 27.4.2018 kello 9 – 11.23 
 
Paikka Päijät-Hämeen keskussairaala, kokoustila Heikki yhteispäivystyskeskuksen 

alakerrassa  
 
Osallistujat 
 
Työvaliokunta Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola, puheenjohtaja, kello 9-10.40 

Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala 
Kunnanjohtaja Merja Olenius, Hartola, puheenjohtaja kello 10.40 alkaen 
Vs. kaupunginjohtaja, hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, Heinola 
Kunnanjohtaja Riku Rönnholm, Iitti 

 Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahden kaupunki 
Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, Orimattila 
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 Forsberg, toimialajohtaja, PHHYKY 
Jouni Peltomaa, toimialajohtaja, PHHYKY 
Kimmo Kuosmanen, toimialajohtaja, PHHYKY 
Juhani Sand, toimialajohtaja, PHHYKY 
Salla Terho, talousjohtaja, PHHYKY 
 

Luottamushenkilöt 
Hannu Rahkonen, PHHYKY, valtuuston puheenjohtaja (kello 9-10.25) 

 
ASIAT 
 
1 Kokouksen avaus 

 
2 Läsnäolijoiden toteaminen 
 
3 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen 14.3.2018 muistio. 
 
Päätös 

 Hyväksyttiin edellisen kokouksen 14.3.2018 muistio.  
 
4 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtajan katsaus 

Toimitusjohtaja Eetu Salunen esittelee Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 
ajankohtaisia asioita.  
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Päätös 
 Esittely merkittiin tiedoksi. Esittelyssä käytiin läpi vuoden 2017 tilinpäätöksen 

valmistuminen, NHG:n tekemä selvitys vuoden 2017 kustannuksista verrattuna vuoteen 
2016, THL:n tuottavuutta koskeva selvitys vuodelta 2016, hallituksen päätös 
laboratorioiden yhdistymistä (Fimlab) koskevan selvityksen aloittamisesta, hallituksen 
päätös keskussairaalaa koskevan ns. sale and lease back ratkaisua koskevan valmistelun 
lopettamisesta, keskussairaalan RV7 tilannekatsaus sekä ostotarjousten valmistelu 
Työterveys Wellamo Oy:n ja Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy:n osakkeista.  

 
5 Talouden toteutumaennuste 1-3/2018 

Vuoden 2018 kolmen ensimmäisen kuukauden talousraportti valmistuu 25.4.2018. 
Toimitusjohtaja Eetu Salunen esittelee raportin ja mahdolliset toimenpiteet, joita raportti 
edellyttää.  
 
Osana raportointia esitellään kasvurahoitusta koskeva tilannekatsaus.  
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee tiedoksi talouden seurantatiedot 1-3/2018 ja muun saadun 
selvityksen. 
 
Päätös 
Talousjohtaja Salla Terho esitteli talouden seurantatiedot 1-3/2018. Esitys on liitteenä.  
 
Kasvurahoituksen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.  
 

6 Vuoden 2019 palvelusopimusten valmistelu 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus on 11.12.2017 päättänyt, että vuodelle 
2018 ja 2019 kuntien kanssa tehdään palvelusopimukset, joihin kuntamaksuosuuden 
lisäksi sisällytetään seuraavia yhteisesti sovittavia linjauksia: 

- hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät toimenpiteet 
- työllisyyden hoitoon liittyvät toimintalinjaukset ja työnjako 
- ikääntyneiden asumiseen liittyvät ratkaisut 
- LAPE-muutosohjelma 
- yhteisten tukipalveluita tuottavien yhtiöiden tuottavuuden parantaminen 
- yhtymän taloutta koskevat periaatelinjaukset, sisältäen käyttötalouden ja investoinnit 
- tehostamistoimenpiteet, jotka keskeisesti liittyvät palveluverkkoon ja uusiin tapoihin 

tuottaa palveluita 
 
Palvelusopimukset tehdään kaikkien kuntien osalta samalla rakenteella, mutta 
sopimukseen voidaan liittää kuntakohtaisia kehittämislinjauksia.  
 
Vuotta 2019 koskevat sopimusneuvottelut käydään ja sopimukset valmistellaan 15.5.2018 
mennessä.  
 
Palvelusopimusten valmistelun kannalta keskeistä on linjata kuntamaksuosuuksien 
perusteet vuodelle 2019.  
 
Perussopimuksen 20 §:n mukainen kuntayhtymän johdon ja jäsenkuntien neuvottelu on 
sovittu pidettäväksi 14.5.2018 kello 9. Työvaliokunnassa tulisi linjata kokouksessa 
käsiteltävät asiat ja osallistujat kunnista.  
 
Ehdotus 
Työvaliokunta käy keskustelun kuntamaksuosuuksien perusteista vuodelle 2019 ja 
sopimuksiin sisällytettävistä yleisistä linjauksista  
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Työvaliokunta käy keskustelun 14.5.2018 pidettävässä neuvottelussa käsiteltävistä 
asioista ja neuvotteluun kutsuttavista. 
 
Päätös  
Merkittiin, että Päivi Rahkonen poistui asian käsittelyn aikana kello 10.40 ja 
varapuheenjohtaja Merja Olenius ryhtyi johtaman kokousta.  
 
Salla Terhon esittelemä pohjaesitys on liitteenä. Toimitusjohtaja Eetu Salunen esitti, että 
kuntamaksuosuuksien kasvu yhtymätasolla arvioidaan haarukassa 1,4 - 2,1 %.  
 
Käydyssä keskustelussa korostettiin palvelutarpeiden arviointia yhdessä kuntien kanssa ja 
toimenpideohjelmaa toiminnan edelleen kehittämiseksi sekä arvioita siitä millä tavoin 
toimenpiteet vaikuttavat kansalaisten arkeen.  
 
Yhtymän esitys on, että kuntien maksuosuudet tulisi valmistella yhtymätasolla 2,1 % 
vaihtoehdon mukaan ja asiasta pitäisi päättää lopullisesti vasta elokuussa sote-
uudistuksen aikataulujen varmistuttua 
 
Kuntien edustajien esitys on, että kuntamaksuosuuksien kasvu yhtymätasolla on 1,4 % ja, 
että kuntamaksuosuudet on määritelty 31.5.2018 mennessä. Asia esitellään 
reunaehtoineen ja kehittämistoimenpiteineen 14.5.2018 pidettävässä kokouksessa.  
 
Jos maakunta- ja soteuudistus ei toteudu, on elokuussa 2018 tarpeen pitää 
omistajakokous, jossa selkiytetään omistajien tahtotila suhteessa yhtymään.  
 
Perussopimuksen tarkoittama yhteistyökokous pidetään 14.5.2018 kello 8-10. 
Neuvotteluun kutsutaan kolme edustajaa/kunta.  
 

7 Muut asiat 
 
Ehdotus 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös 
Merkittiin tiedoksi, että Sysmän kunta tekee selvityspyynnön ensihoidon 
kuntamaksuosuuksien määräytymisestä.  

 
 Merkittiin tiedoksi, että Lahden aluetaksin edustajat ovat olleet yhteydessä kuntiin Kela-

matkojen kilpailutukseen liittyen.  
 

8 Seuraava kokous 
Sovitaan erikseen. 
 

9 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.23. 
 
 
Päivi Rahkonen Merja Olenius  
Hollolan kunnanjohtaja, puheenjohtaja Hartolan kunnanjohtaja, puheenjohtaja 
 

 
 
 Veli Penttilä  
 hallintojohtaja, sihteeri 


