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 MUISTIO 
Hyvinvointikuntayhtymä 
Työvaliokunta 2018/2 
 
 
Aika Keskiviikko 14.3.2018 kello 14 – 16.05 
 
Paikka Kaupungintalo, valtuuston esittelyhuone, Lahti  
 
Osallistujat 
 
Työvaliokunta Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola, puheenjohtaja 

Vs. talousjohtaja Ville Rajahalme, Asikkala 
Kunnanjohtaja Merja Olenius, Hartola 
Va. kaupunginjohtaja, hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, Heinola 
Kunnansihteeri Anja Vitie, Kärkölä 
Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Lahti 
Kunnanjohtaja Sabah Samaletdin, Myrskylä 
Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, Orimattila 
Kunnanjohtaja Juha Myyryläinen, Pukkila 
Kunnanjohtaja Heikki Jaakkola, Padasjoki 
Toimitusjohtaja Eetu Salunen, PHHYKY 
Hallintojohtaja Veli Penttilä, PHHYKY, sihteeri 
 

Asiantuntijat Mikko Komulainen, johtaja, osallisuus- ja hyvinvointipalvelut, Lahden kaupunki 
Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahden kaupunki 
Anu Mäkelä, johtava controller, Lahden kaupunki 
Ari Juhanila, asuntoasianpäällikkö, Lahden kaupunki 
Anu Olkkonen- Nikula, I&O kärkihankkeen muutosagentti, PHHYKY 
Leila Kankainen, tulosaluejohtaja, PHHYKY 
Jouni Peltomaa, toimialajohtaja, PHHYKY 
Juhani Sand, toimialajohtaja, PHHYKY 
Petri Pekkala, tulosaluejohtaja/asiakasjärjestelmät, PHHYKY 
 

Luottamushenkilöt 
Hannu Rahkonen, PHHYKY valtuuston puheenjohtaja 
Sari Niinistö, PHHYKY hallituksen varapuheenjohtaja 

 
ASIAT 
 
1 Kokouksen avaus 

 
2 Läsnäolijoiden toteaminen 
 
3 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen 24.1.2018 muistio. 
 
Päätös 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 24.1.2018 muistio. 
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4 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtajan katsaus 
Toimitusjohtaja Eetu Salunen esittelee Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 
ajankohtaisia asioita.  

 
Päätös 
Esittely merkittiin tiedoksi.  
 

5 Kasvurahoituksen tilannetta koskeva päivitys 
Toimitusjohtaja Eetu Salunen esittelee kasvurahoitusta koskevan tilannekatsauksen 

 
 Ehdotus 
 Työvaliokunta merkitsee tiedoksi saadun selvityksen. 
 
 Päätös 

Selvitys merkittiin tiedoksi. 
 

6 RV 7 valmistelua koskeva tilannekatsaus 
Päijät-Hämeen keskussairaalan investointipäätöstä valmistellaan 16.4.2018 pidettävään 
valtuuston kokoukseen.  

 Toimitusjohtaja Eetu Salunen esittelee kokouksessa valmistelutilanteen. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee tiedoksi saadun selvityksen. 
 
Päätös 
Toimialajohtaja Juhani Sand esitteli tilannekatsauksen. 
Selvitys merkittiin tiedoksi.  
 

7 RV 7 rahoitusta koskeva tilannekatsaus 
Toimitusjohtaja Eetu Salunen esittelee kokouksessa valmistelutilanteen. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee tiedoksi saadun selvityksen. 
 
Päätös 
Selvitys merkittiin tiedoksi. 
 

8 Ikääntyneiden asumiseen varautuminen kunnissa 
I&O kärkihankkeen muutosagentti Anu Olkkonen-Nikula ja asuntoasianpäällikkö Ari 
Juhanila esittelevät asian. Esittelymateriaali on liitteenä. 
 
Ehdotus 

 Työvaliokunta merkitsee tiedoksi saadun selvityksen. Anu Olkkonen-Nikula ja Ari Juhanila 
ovat varautuneet esittelemään asiaa kunnissa.  
 
Päätös 
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi liitteenä olevat selvitykset.  
 

9 Tilannekatsaus työllisyysasioista 
Työvaliokunnan kokouksessa 15.11.2017 on sovittu, että yhteistyöstä ja työnjaosta 
työllisyydenhoidon kysymyksissä raportoidaan kuntajohtajille. Kuntien puolesta esitettiin 
24.1.2018 kokouksessa toivomus, että työllisyysasioita koskeva katsaus esitellään 
jokaisessa työvaliokunnan kokouksessa. 
 
Tulosaluejohtaja Leila Kankainen esittelee asiaa kokouksessa.  
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Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee asian tiedoksi.  
 
Päätös 
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi liitteenä olevan selvityksen. 
 
Yhteistoimintamuotoina ovat vastuuhenkilökokoukset ja työntekijäkokoukset kunnittain 
sekä tapaamiset TE-palvelujen edustajien kanssa.  
 
Työntekijätilanne on edelleen vaikea, mutta kolmen sosiaaliohjaajan rekrytointi on 
käynnissä ja yhtymän hallitus käsittelee lisäresursseja 26.3.2018.  

 
10 Ensihoidon kuntalaskutuksen perusteet 

Työvaliokunnan kokouksessa 24.1.2018 päätettiin, että ensihoidon kuntalaskutuksen 
perusteita käsitellään seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa. 
 
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän valtuusto teki 17.12.2012 päätöksen 
ensihoidon kuntalaskutuksesta 1.1.2013 alkaen. Laskutuksen perusteisiin ei ole sen 
jälkeen tehty muutoksia. Ennen päätöksen tekemistä jäsenkunnilta pyydettiin lausunnot ja 
pyrittiin löytämään yhteinen näkemys jakoperusteesta.  
 
Valtuuston päätöksen mukaan kuntamaksuosuudet määräytyvät seuraavasti: 
 

Lopullisten kuntaosuuksien muodostuminen 
Ensihoidon bruttokustannukset jaetaan talousarvion perusteella kunnille siten, että 
15 % kustannuksista kohdennetaan kapitaation (asukasluvun) ja 85 % 
aiheuttamisperusteen (yksiköiden ensisijaisen sijainnin) perusteella. Kuntakohtaisia 
bruttokustannuksia aiheuttamisperusteella laskettaessa otetaan lisäksi huomioon 
palvelutasopäätökseen sisältyvät ja valtuuston päättämät erityisjärjestelyt Hartolan, 
Sysmän ja Padasjoen osalta. Orimattilan seudulla (Orimattila, Pukkila, Myrskylä) 
kustannusten jako perustuu alueella pitkään noudatettuun asukaslukupohjaiseen 
jakoon.  
 
Näin muodostuneiden kuntakohtaisten bruttomenojen perusteella lasketaan kunkin 
kunnan laskennallinen prosenttiosuus bruttomenoista. Lopullinen ensihoidon 
kustannusten laskutus perustuu ensihoitokeskuksen tilinpäätöksen mukaan 
toteutuneeseen bruttomenojen kokonaissummaan, joka jaetaan edellä mainitulla 
tavalla laskettavia prosenttiosuuksia käyttäen. Näistä laskennallisista 
kuntakohtaisista bruttomenojen osuuksista vähennetään kullekin kunnalle 
kohdistuvat todelliset Kela-tulot. 

 
Perussopimuksen 25 §:n mukaan valtuusto vahvistaa talousarvion hyväksymisen 
yhteydessä palvelusopimusten mukaiset palvelujen hinnoitteluperusteet. Vuoden 2018 
talousarviossa (kohta 2.3.2) on todettu, että ensihoidon osalta noudatetaan vakiintunutta 
käytäntöä. Ensihoidon ennakkolaskutus perustuu valtuuston vuonna 2012 hyväksymään 
hinnoitteluperusteeseen.  
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee selvityksen tiedoksi.  
 
Päätös  
Selvitys merkittiin tiedoksi. 
 
Merkittiin lisäksi tiedoksi, että kunnanjohtaja Riku Rönnholm on lähettänyt 
sähköpostiviestin, jossa katsoo, että ensihoidossa ei noudateta perussopimuksen 
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mukaista suoritepohjaista laskutusta. Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki on lähettänyt 
sähköpostiviestin, jossa ilmoittaa, että Sysmän kunta pyytää selvitystä vuoden 2017 
ensihoidon laskutuksen perusteista.  
 

11 Tietojärjestelmien tilannekatsaus 
Tulosaluejohtaja Petri Pekkala esittelee tietojärjestelmien kehittämistä koskevan 
tilannekatsauksen kokouksessa. Esitys on liitteenä.  
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esityksen tiedoksi.  
 
Päätös  

 Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.  
 
12 Muut asiat 

 
Ehdotus 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös 
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi liitteenä olevan selvityksen vuoden 2018 
palvelusopimusten käsittelystä.  

 
13 Seuraava kokous 

perjantai 27.4.2018 kello 9 – 11 Päijät-Hämeen keskussairaala, kokoustila Heikki 
 
14 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.05 
 
 
 

Päivi Rahkonen 
Hollolan kunnanjohtaja, puheenjohtaja 
 


