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 MUISTIO 
 
 
Hyvinvointikuntayhtymä 
Työvaliokunta 2018/4 
 
 
Aika Keskiviikko 15.8.2018 kello 14.30 - 16.40 
 
Paikka Lahden 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 
Pormestari Markku Koskinen, Kärkölä 
Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen, Lahden kaupunki 
Vt. kunnanjohtaja Matti Latva-Pirilä, Myrskylä 
Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, Orimattila (kello 16 asti) 
Kunnanjohtaja Juha Myyryläinen, Pukkila 
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 
Salla Terho, talousjohtaja, PHHYKY 
Elina Vesterinen, muutosagentti, PHHYKY 
Risto Kuronen, tulosaluejohtaja, PHHYKY 
Mai-Brit Salo, aluejohtaja, PHLU 
Keijo Kylänpää, aikuisliikunnan kehittäjä, PHLU 
 

Luottamushenkilöt 
Sari Niinistö, hallituksen varapuheenjohtaja, PHHYKY 

 
ASIAT 
 
1 Kokouksen avaus 

 
2 Läsnäolijoiden toteaminen 
 
3 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen 27.4.2018 muistio. 
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Päätös 

 Hyväksyttiin kokouksen 27.4.2018 muistio. 
 
 

4 Elintapa- ja liikuntaneuvontatyön organisoinnista Päijät-Hämeessä v. 2019 
Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun aluejohtaja Mai-Brit Salo ja aikuisliikunnan kehittäjä 
Keijo Kylänpää esittelevät asian. 

  
Esittelymateriaali on liitteenä.  

 
 Ehdotus 

Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös 

 Esittely ja liitteenä oleva materiaali merkittiin tiedoksi.  
 
5 LAPE-muutosohjelmaa koskeva katsaus 

Päijät-Hämeen Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman kehittää Päijät-Hämeeseen 
tulevaisuuden toimintamallia lapsi- ja perhepalveluihin. Toimialajohtaja Mika Forsberg ja 
muutosagentti Elina Vesterinen esittelevät muutosohjelmaa koskevan tilannekatsauksen.  

 
 Ehdotus 

Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös 
Esittely ja liitteenä oleva materiaali merkittiin tiedoksi. 

 
6 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtajan katsaus 

Toimitusjohtaja Eetu Salunen esittelee Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 
ajankohtaisia asioita.  

 
Ehdotus 
Merkitään tiedoksi.  

  
Päätös 

 Esittely merkittiin tiedoksi. Toimitusjohtaja toi tiedoksi vuoden 2018 ylitysuhan 4,4 milj. 
euroa, mistä karkean arvion mukaan puolet on kertaluonteisia ja puolet pysyviä menoja. 
Tieto tarkentuu, kun osavuosikatsaus valmistuu 27.8.2018 hallituksen käsittelyyn. 
 

7 Sosiaalisen luoton käytön laajentaminen 
 Sosiaalinen luotto on tällä hetkellä käytössä Lahden kaupungin osalta. Vuoden 2018 

palvelusopimuksiin on kirjattu, että käyttö koko yhtymän alueelle selvitetään. Sosiaalisen 
luoton käytön laajentaminen edellyttää taloushallinnon järjestelmän laajentamista ja 
peruspääoman maksamista. Lahden osalta peruspääoma on tällä hetkellä 300.000 euroa. 
Järjestelmän laajentamisesta aiheutuva kustannus olisi arviolta noin 30.000 euroa.  

 
 Toimialajohtaja Mika Forsberg esittelee asian yhteydessä myös työllisyysasioita koskevan 

katsauksen.  
 
 Ehdotus 

Työvaliokunta käy Mika Forsbergin esityksen pohjalta keskustelun sosiaalisen luoton 
käytön laajentamisesta.  
 
Työvaliokunta merkitsee tiedoksi työllisyysasioita koskevan katsauksen.  
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Päätös 
Työvaliokunta suhtautuu myönteisesti sosiaalisen luoton käytön laajentamiseen. 
Jatkovalmistelussa tulee selvittää millä tavoin pääomaa ja lainoja käsitellään toiminnan 
mahdollisesti siirtyessä maakunnalle.  
 
Esittelymateriaalin liitteenä on työllisyysasioita koskeva katsaus.  
 

8 Vuotta 2019 koskevien palvelusopimusten valmistelu 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen 21 §:n mukaan palvelut ovat 
jäsenkuntien kesken perustasoltaan yhtäläiset ja ne laskutetaan yhtenäisillä 
suoritehinnoilla. Perussopimuksen 22 §:n mukaan talousarvio perustuu jäsenkuntien 
kanssa tehtyihin palvelusopimuksiin. 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus päätti 18.6.2018, että vuoden 2019 
talousarvion esivalmistelun ja palvelusopimusten neuvottelun lähtökohtana on 2,1 %:n 
kuntamaksuosuuksien kasvu sekä varautuminen 10 miljoonan euron kasvurahoituksen 
hankkimiseen. Lisäksi hallitus edellytti, että vuoden 2019 talousarvioesittelyssä selkeästi 
todetaan mihin rahoitus kohdennetaan.  
 
Ehdotus 
Merkitään tiedoksi.  
 
Päätös 
Kuntien tulopohja on edelleen heikko ja veropohja heikkenee vuonna 2018. Tästä johtuen 
paikalla olevat kuntajohtajat ilmoittivat yksimielisesti, että kunnat pitävät kiinni 
kuntamaksuosuuksien 1,4 %:n kasvusta vuoden 2018 talousarviosta vuoden 2019 
talousarvioon. 
 
Mahdollinen talousarvioon sisältyvä kasvurahoitus on kuvattava avoimesti. 
 
Palvelusopimusten ja talousarvion valmistelussa tulee pyrkiä kuntien ja yhtymän 
keskinäisen luottamuksen vahvistamiseen.  

 
9 Omistajakokouksen järjestäminen 

Pääministeri Juha Sipilä antoi 27.6.2018 eduskunnassa pääministerin ilmoituksen 
maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen voimaantulon siirtymisestä 
alkamaan 1.1.2021. 
 
Kun sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus järjestetään nykyisen järjestelmän pohjalta 
ainakin vuosina 2019 - 2020, on tarpeen käynnistää omistajakuntien kanssa keskustelu 
siitä miten kasvava palvelutarve ja taloudelliset resurssit voidaan sovittaa yhteen hallitusti 
ja niin, että toimintaa on mahdollista kehittää tehtyjen strategisten linjausten mukaisesti. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta käy keskustelun omistajakokouksen järjestämisestä.  
 
Päätös 
Omistajakokouksen järjestäminen nähtiin tarpeellisena.  

 
10 Osakkeiden ostoon liittyvät toimintaperiaatteet 

Kuntajohtajakokouksen pöytäkirjaan 13.6.2018 on tehty Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto 
Oy:n osakkeiden ostotarjoukseen liittyen seuraava kirjaus: ”Todettiin, että hyvä 
hallintotapa ja osakkaiden yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että kaikille osakkaille 
tehdään samansisältöinen tarjous. Kuntajohtajakokous esittää tätä hyvinvointiyhtymän 
johdolle. Samalla kuntajohtajakokous esittää, että työvaliokunta käsittelee osakkeiden 
ostoon liittyviä toimintaperiaatteita kokouksessaan.” 
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Ehdotus 
Työvaliokunta käsittelee osakkeiden ostoon liittyviä toimintaperiaatteita. 
 
Päätös 
Merkittiin tiedoksi, että ostotarjous on tehty niille organisaatioille, joilla ei ole ko. yhtiössä 
merkittävää asiakkuutta.  

 
11 Muut asiat 

 
 Iitin kunta on riitauttanut vuotta 2017 koskevan tasauslaskun, jonka eräpäivä oli 

kesäkuussa. Asiasta järjestetään neuvottelu 24.8.2018.  
 

Ehdotus 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös 
Merkittiin tiedoksi. 

 
12 Seuraava kokous 

Seuraava kokous päätettiin pitää keskiviikkona 26.9.2018 kello 14 - 16. 
 
13 Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.40 
 

 
 
 
 

 Päivi Rahkonen  Veli Penttilä 
 kunnanjohtaja, puheenjohtaja hallintojohtaja, sihteeri 


