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 MUISTIO 
Hyvinvointikuntayhtymä 
Työvaliokunta 2019/1 18.2.2019 
 
Aika Keskiviikko 13.2.2019 kello 14 – 16.30 
 
Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen sali, Lahti  
 
Osallistujat 
 
Työvaliokunta Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola, puheenjohtaja 

Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, Heinola 
Pormestari Markku Koskinen, Kärkölä 
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Lahti 
Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Matti Latva-Pirilä, Myrskylä 
Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, Orimattila 
Hyvinvointipäällikkö Sanna Saarenkoski, Pukkila 
Kunnanjohtaja Heikki Jaakkola, Padasjoki 
Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, Sysmä 
Vt. toimitusjohtaja Veli Penttilä, PHHYKY 
 

Asiantuntijat Päivi Pitkänen, osallisuus- ja hyvinvointipalvelut, Lahden kaupunki 
Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahden kaupunki 
Anu Mäkelä, johtava controller, Lahden kaupunki 
Jouni Peltomaa, toimialajohtaja, PHHYKY 
Mika Forsberg, toimialajohtaja, PHHYKY 
Kimmo Kuosmanen, toimialajohtaja, PHHYKY 
Juhani Sand, toimialajohtaja, PHHYKY 
Timo Louna, strategiajohtaja, PHHYKY 
Paula Ryynänen, talousjohtaja, PHHYKY 
Petri Pekkala, tulosaluejohtaja/asiakasjärjestelmät, PHHYKY 
Erja Saari, henkilöstöjohtaja, PHHYKY 
 

Luottamushenkilöt 
Hannu Rahkonen, PHHYKY, valtuuston puheenjohtaja 

 
ASIAT 
 
 
1 Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja Päivi Rahkonen avasi kokouksen. 
 
2 Läsnäolijoiden toteaminen 
  Todettiin läsnäolijat. 
 
3 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen 14.11.2018 muistio. 
 
Päätös 
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta. 
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4 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtajan katsaus 
Toimitusjohtaja Eetu Salunen esittelee Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 
ajankohtaisia asioita.  

 
Ehdotus 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös 

 Merkittiin tiedoksi vt. toimitusjohtaja Veli Penttilän ajankohtaiskatsaus. 
 
5 Vuoden 2018 tilipäätöstä koskevat ennakkotiedot 

Vuoden 2018 tilipäätöksen ennakkotiedot valmistuvat siten, että ne käsitellään Päijät-
Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallituksessa maanantaina 11.2.2019. Ennakkotiedot 
lähetetään työvaliokunnalle hallituksen kokouksen jälkeen.  

 
 Ehdotus 

Työvaliokunta merkitsee tiedoksi vuoden 2018 tilipäätöstä koskevat ennakkotiedot.  
 
Päätös 

 Työvaliokunta merkitsi tiedoksi liitteenä olevat vuoden 2018 tilinpäätöksen ennakkotiedot. 
 
6 Henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulokset 

Henkilöstöjohtaja Erja Saari esittelee työhyvinvointikyselyn tuloksia ja kyselyn johdosta 
sovittuja toimenpiteitä.  

 
 Kyselyn keskeiset tulokset ovat liitteenä.  
 
 Ehdotus 

Työvaliokunta merkitsee tiedoksi työhyvinvointikyselyn keskeiset tulokset ja niiden 
johdosta sovitut toimenpiteet.  
 
Päätös 

 Työvaliokunta merkitsi tiedoksi liitteenä olevat työhyvinvointikyselyn tulokset.  
 
7 Vuoden 2019 talousarvion tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 
 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus käsittelee asiaa maanantaina 11.2.2019. 

Hallituksen päätös esitellään kokouksessa.  
 
 Ehdotus 

Työvaliokunta merkitsee tiedoksi vuoden 2019 talousarvion tasapainottamiseen liittyvät 
toimenpiteet. 

 
Päätös 

 Merkittiin, että Veli Penttilä esitti hallituksen päätöksen. Jatkovalmistelussa tulee tehdä 
laskelma siitä mitä ylityspaine tarkoittaa kuntakohtaisesti vuoden 2018 tilinpäätöslukujen 
mukaisella palvelukäytöllä. Mahdolliset palveluverkkomuutokset tulee tuoda 
keskusteltavaksi työvaliokunnassa.  

 
8 Lahden kaupungin sote-kustannusten kehityksen arviointi 

Lahden kaupunki on tilannut BDO Oy:ltä selvityksen Lahden kaupungin sote-
kustannusten kehityksestä vuodelta 2018. Lahden kaupunginhallitus on käsitellyt 
selvitystä 4.2.2019. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus käsittelee asiaa 
osaltaan 11.2.2019. Selvitys on liitteenä.  

 
 Ehdotus 

Työvaliokunta merkitsee selvityksen tiedoksi.  
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Päätös 

 Merkittiin tiedoksi. 
 
9 Yksityisten hoitolaitosten valvonta 

Yhtymässä on valmisteltu selvitys Päijät-Hämeen alueella toimivien yksityisten 
hoitolaitosten valvonnasta ja valvonnan tuloksista ikääntyneiden palveluissa. Selvitys on 
liitteenä. Toimialajohtaja Kimmo Kuosmanen esittelee selvityksen.  

 
 Toimialajohtaja Mika Forsberg esittelee kokouksessa tietoja sosiaali- ja perhepalvelujen 

osalta.  
 
 Ehdotus 

Työvaliokunta merkitsee selvitykset tiedoksi.  
 

Päätös 
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi Kimmo Kuosmasen ja Mika Forsbergin esitykset. Jatkossa 
tehdään myös omaa toimintaa koskevat arviot. 
 

10 Työllisyysasioita koskeva katsaus 
Toimialajohtaja Mika Forsberg esittelee työllisyysasioita koskevan katsauksen. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee tiedoksi työllisyysasioita koskevan katsauksen.  
 
Päätös 

 Merkittiin tiedoksi liitteenä oleva Mika Forsbergin esitys.  
 
11 Perussopimuksen uudistamista koskeva valmistelu 

Perussopimuksen uudistamista on käsitelty 6.2.2019 puheenjohtajafoorumissa (Hyky-
omistajakuntien kv pj:t, kh pj:t ja kj:t). Kokouksessa todettiin, että perussopimuksen 
muutostarpeet ovat liittyneet erityisesti talouspykäliin, mutta Lahti on koonnut kuntien 
näkemyksiä ja näkemysten pohjalta lopputulos on se, että yhteinen näkemys laajasti 
löytyy seuraavista asioista:  
- perussopimuksen muutokselle koetaan tarve 
- maksuperusteiden tarkennukset (yleislinjan pohjalta/aiheuttamisperiaate) 
- työvaliokunnan aseman vahvistaminen 
- yhtymäkokousmalli 

 
 Foorumissa todettiin seuraavaa: Tämän pohjalta jatketaan valmistelua perussopimuksen 

muuttamiseksi tavoitteena vahvempi omistajapoliittinen ohjaus, yhtymäkokousmalli, oma 
tarkastustoimen resurssi, työvaliokunnan vahvempi asema ja resurssi. Lahti valmistelee 
pohjaesitystä työvaliokunnan kanssa. Päätökset kunnissa ja lopputulos noin toukokuussa 
(ennen yhtymävaltuuston kokousta 27.5.2019). 

 
 Ehdotus 
 Merkitään tiedoksi. 
 
 Päätös 
 Merkittiin tiedoksi. Lahden kaupungin ja yhtymän edustajat käyvät ennen esityksen 

tekemistä yhdessä läpi maksuosuuksia koskevat kohdat. 
 
12 Toimintayksiköistä käytettävä nimi 
 Hollolan hyvinvointiasemahankkeen ohjausryhmä on pyytänyt yhtymältä lausuntoa mitä 

nimitystä uudesta asemasta tulisi käyttää. Kotimaisten kielten keskus ei suosittele 
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hyvinvointiasema tai –keskus nimityksen käyttöä. Suositeltavia nimityksiä ovat sosiaali- ja 
terveysasema, sosiaali- ja terveyskeskus ja terveyskeskus. 

 
 Ehdotus 
 Työvaliokunta käy keskustelun asiasta. 
 
 Päätös 
 Merkittiin tiedoksi. Yhtymä valmistelee lausunnon Hollolan kunnalle.  

 
13 Muut asiat 

 
- ensihoidon kuntamaksuosuuksia koskevan selvityksen tilannekatsaus 

 
 Ehdotus 

Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös 

 Merkittiin tiedoksi. Työryhmän seuraava kokous on 8.3.2019. 
 

14 Seuraava kokous 13.3.2019 
 
15 Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.30. 
 
 
 

Päivi Rahkonen 
Hollolan kunnanjohtaja, puheenjohtaja 
 


