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 MUISTIO 
Hyvinvointikuntayhtymä 
Työvaliokunta 2019/2 13.3.2019 
 
Aika Keskiviikko 13.3.2019 kello 14 – 16.45 
 
Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston esittelyhuone, Lahti  
 
Osallistujat 
 
Työvaliokunta Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola, puheenjohtaja 

Talousjohtaja Aapo Pispa, Asikkala 
Kunnanjohtaja Merja Olenius, Hartola 
Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, Heinola 
Kunnanjohtaja Riku Rönnholm, Iitti 
Kansliapäällikkö Jouni Nieminen, Kärkölä  
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Lahti 
Kunnanjohtaja Sam Vuorinen, Myrskylä 
Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, Orimattila 
Kunnanjohtaja Heikki Jaakkola, Padasjoki 
Vt. toimitusjohtaja Veli Penttilä, PHHYKY 
 

Asiantuntijat Mikko Komulainen, johtaja, osallisuus- ja hyvinvointipalvelut, 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 
 

Luottamushenkilöt 
Ville Skinnari, PHHYKY hallituksen puheenjohtaja, kello 15.30 alkaen 
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 13.2.2019 muistio. 
 
Päätös 
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta. 



2 

 

 
 

4 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtajan katsaus 
Vt. toimitusjohtaja Veli Penttilä esittelee Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 
ajankohtaisia asioita. 
 
Ehdotus 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös 
Merkittiin tiedoksi vt. toimitusjohtaja Veli Penttilän ajankohtaiskatsaus. 
 
Sovittiin, että järjestetään kuntien ja yhtymän johdon yhteinen seminaari huhti-toukokuun 
vaihteessa.  

 
5 Muutosjohtajan valinta 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallitus päätti 11.2.2019, että yhtymään valitaan 
määräaikainen muutosjohtaja. Hallitus päättää muutosjohtajan valinnasta 11.3.2019. 
 
Ehdotus 
Merkitään tiedoksi hallituksen päätös ja muutosjohtajan keskeiset tehtävät. 
 
Päätös 
Veli Penttilä esitteli hallituksen päätöksen. Hallituksen puheenjohtaja esitteli tarkemmin 
muutosjohtajan tehtävän painopisteitä, joihin sisältyi mm. sisäisten prosessien ja 
integraation kehittäminen, muutoksen johtaminen, organisaatiorakenteen kehittäminen ja 
omistajayhteistyön kehittäminen.  

 
 Merkittiin tiedoksi. 
 
6 Vuoden 2019 talousarvion tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus käsittelee vuoden 2019 talouden näkymiä 
ja tasapainottamista seminaarissa 11.3.2019. Ylitysennusteen pohjalta on tehty arvioita 
siitä mitä ylityspaine tarkoittaa kuntien maksuosuuksiin vuoden 2018 mukaisella 
palvelukäytöllä.  
 
Tavoitteena on, että yhdessä kuntien kanssa luodaan yhteinen tilannekuva ja sen pohjalta 
luodaan pitkäjänteinen suunnitelma vuodesta 2020 eteenpäin.  
 
Työvaliokunnalle toimitetaan seminaarin jälkeen hallituksen valmistelulinjaukset ja arvio 
vuoden 2019 talouden ylityspaineista kuntien maksuosuuksiin.  
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee tiedoksi vuoden 2019 talousarvion tasapainottamiseen liittyvät 
hallituksen 11.3.2019 tekemät linjaukset. 
 
Päätös 
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi talousjohtaja Paula Ryynäsen liitteenä olevan esityksen. 
 
Puheenjohtaja esitteli kokouksessa työvaliokunnan kannanoton, joka otettiin muistion 
liitteeksi. 

 
 Keskustelussa korostui kuntien taloudellinen tilanne; kuntien tulokehitys oli vuodelta 2018 

niukka tai negatiivinen; edellytykset merkittävälle lisärahoitukselle ovat heikot. 
Paineisessa tilanteessa kunnat pohtivat erilaisia ratkaisuja. 



3 

 

 
 Keskustelussa esiin nostettiin myös se seikka, että viestintä 40 milj. euron sotemenojen 

puuttuvasta rahoituksesta on ollut edunvalvonnallista, lähinnä maakunnasta ulospäin 
tarkoitettua viestintää. Päijät-Hämeen palvelurakenne on huomattavasti muita alueita 
virtaviivaisempi (mm. yksi sairaala), mikä on mahdollistanut alhaisemmat kustannukset. 
 

7 Palveluverkko 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus on 16.10.2017 hyväksynyt perustason 
palveluverkkoa koskevat periaatelinjaukset. Hallituksen päätöksen mukaisesti jokaisessa 
kunnassa on joko perustason tai laajan palvelun hyvinvointiasema. Päätöksen mukaan 
toiminnot pyritään kokoamaan mahdollisimman pitkälle samaan toimintakokonaisuuteen ja 
kiinteistöön ja mahdolliset sivutoimipisteet hoidetaan tehokkaammissa tiloissa. 
 
Periaatelinjausta on toteutettu siten, että toimintoja on keskitetty samoihin 
toimintakokonaisuuksiin mm. hyödyntämällä tyhjäksi jääneitä vuodeosastoja. Lisäksi 
sivutoimipisteitä on lakkautettu ja siirretty tehokkaampiin tiloihin. 
 
Lahdessa toimintoja on keskitetty peruskorjatun LKS:n tiloihin, jonka lisäksi on lähiklinikka 
Ahtialassa ja Launeella sekä terveysasema Nastolassa. 
 
Perusterveydenhuollon vuodeosastoverkon kehittämisestä on tehty selvitys, joka on 
esitelty työvaliokunnassa 26.9.2018. 
 
Palveluverkkoa koskevia linjauksia käsitellään Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 
hallituksen seminaarissa 11.3.2019. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee tiedoksi palveluverkkoa koskevat mahdolliset linjaukset.  
 
Päätös 
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi liitteenä olevan esityksen.  

 
 Keskustelussa nousi esiin aiheuttamisperiaatteen mukaisen laskutuksen ja säästöjen 

kohdentumisen välinen kytkentä; palveluverkon karsinnan kustannussäästöjen hyöty 
kohdentuu pääosin karsinnan kohteena olevaan kuntaan, jolla kuitenkin voi olla halu 
rahoittaa lähipalvelua. 

 
8 Vuoden 2020 palvelusopimusneuvottelujen käynnistäminen 

Yhtymän perussopimuksen 22 §:n mukaan talousarvio perustuu jäsenkuntien tehtyihin 
palvelusopimuksiin. 25 §:n mukaan yhtymä rahoittaa toimintansa jäsenkunnilta 
palvelusopimusten mukaisesti perittävillä maksuosuuksilla ja asiakkailta perittävillä 
asiakasmaksuilla ja muilla tuloilla. Palvelusopimuksiin perustuvien ennakkomaksujen 
perusteena ovat kunnan asukkaiden ennakoidut palvelujen käytöstä aiheutuneet 
suoritteet. Yhtymän tulee järjestää palvelusopimusten mukaiset palvelut sopimusten 
perusteella talousarvioon sisällytettyjen tulojen puitteissa.  
 
Tavoitteena on, että palvelusopimusneuvottelut on käyty kesäkuun loppuun mennessä, 
jotta niitä voidaan käyttää talousarviovalmistelun pohjana.  
 
Vuosien 2018 ja 2019 palvelusopimuksissa on käytetty samaa sopimuspohjaa, johon on 
vuosittain määritelty maksuosuuden lisäksi yhteiset ja kuntakohtaiset toiminnalliset 
tavoitteet.  
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Ehdotus 

 Työvaliokunta käy keskustelun palvelusopimusprosessista ja aikataulusta. 
 
Päätös 
Työvaliokunnan linjaus oli, että palvelusopimusneuvottelut käydään syyskuun loppuun 
mennessä. 

 
9 Ensihoidon maksuosuuksia koskeva selvitys 

Työvaliokunnan asettaman työryhmän seuraava kokous on 8.3.2019. 
 
Ehdotus 

 Työvaliokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavan selvityksen. 
 
Päätös 
Merkittiin tiedoksi, että valmistelu on vielä kesken. Seuraava kokous on 29.3.2019.  

 
10 Työllisyysasioita koskeva katsaus 

Toimialajohtaja Mika Forsberg esittelee työllisyysasioita koskevan katsauksen. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee tiedoksi työllisyysasioita koskevan katsauksen.  
 
Päätös 
Merkittiin tiedoksi liitteenä oleva esitys. 
 

11 Muut asiat 
 
Ehdotus 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös 
Merkittiin tiedoksi, että Päijät-Hämeen puheenjohtajafoorumin kokous on 23.3.2019 ja 
kokouksessa käsitellään Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän asioita. Tapaamisessa 
olisi tärkeä olla mukana myös yhtymän johtoa. 
 

12 Seuraava kokous keskiviikkona 10.4.2019 kello 14 – 16 Lahden kaupungintalolla, 
kaupunginhallituksen salissa. 

 
13 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.45. 
 
 
 

Päivi Rahkonen Veli Penttilä 
Hollolan kunnanjohtaja, puheenjohtaja vt. toimitusjohtaja, sihteeri 
 
 


