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  MUISTIO 
Hyvinvointikuntayhtymä 
Työvaliokunta 2018/5 27.9.2018 
 
Aika Keskiviikko 26.9.2018 kello 14 – 16.20 
 
Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen sali, Lahti  
 
Osallistujat 
 
Työvaliokunta Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola, puheenjohtaja 

Kunnanjohtaja Merja Olenius, Hartola 
Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, Heinola 
Kunnanjohtaja Riku Rönnholm, Iitti 
Pormestari Markku Koskinen, Kärkölä 
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Lahti (kello 14-16.15) 
Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Matti Latva-Pirilä, Myrskylä 
Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, Orimattila (kello 14-15.15) 
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 Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahden kaupunki 
Pekka Virkkunen, kaupunginlakimies, Lahden kaupunki 
Jouni Peltomaa, toimialajohtaja, PHHYKY 
Mika Forsberg, toimialajohtaja, PHHYKY 
Kimmo Kuosmanen, toimialajohtaja, PHHYKY 
Juhani Sand, toimialajohtaja, PHHYKY 
Timo Louna, strategiajohtaja, PHHYKY 
Salla Terho, talousjohtaja, PHHYKY 
Paula Ryynänen, talouspäällikkö, PHHYKY 
Anu Olkkonen-Nikula, I&O kärkihankkeen muutosagentti 
 

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

 
ASIAT 
 
1 Kokouksen avaus 

Työvaliokunnan puheenjohtaja, kunnanjohtaja Päivi Rahkonen avasi kokouksen.  
 

2 Läsnäolijoiden toteaminen 
Todettiin läsnäolijat.  

 
3 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen 15.8.2018 muistio. 
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Päätös 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 15.8.2018 muistio. 
 

4  Vuotta 2019 koskevien palvelusopimusten valmistelu ja vuoden 2018 
palvelusopimusten tarkistamista koskevat neuvottelut 
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 käsittelee kuntamaksuosuuksien 
kokonaismäärää 1.10.2018. Kuntakohtaiset palvelusopimusneuvottelut pidetään 4.10.- 
2.11.2018 välisenä aikana. Jokaiselle kunnalle toimitetaan näkemys tarvittavasta 
kuntamaksuosuudesta viimeistään 2.10.2018.  
 
Niiden kuntien osalta, joille ennustetaan osavuosikatsauksen 1-8/2018 perusteella vuoden 
2018 talousarvion mukaisen kuntamaksuosuuden ylitystä, käydään samassa yhteydessä 
vuotta 2018 koskevan palvelusopimuksen tarkistamista koskevat neuvottelut. 
 
Palvelusopimusmalli on liitteenä.  
 
Ehdotus 
Työvaliokunta käy keskustelun esitetystä palvelusopimusmallista sekä merkitsee 
tiedokseen palvelusopimusneuvottelujen aikataulun ja prosessin. 
 
Päätös 
Toimitusjohtaja Eetu Salunen esitteli palvelusopimusneuvottelujen prosessin ja 
aikataulun.  
 
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi palvelusopimusmallin sekä neuvotteluprosessin ja 
aikataulun.  
 
Työvaliokunta totesi vuoden 2019 talousarviopohjan olevan laadittu tosiasiallisesti 
alijäämäisenä ja edellytti, että toimenpiteet alijäämän kattamiseksi tulee kuvata osana 
talousarviota ja näiden toimenpiteiden toteutumista seurata ja raportoida kunnille. 
Kuntajohtajien kanta on, että kertatuottoja voidaan käyttää vain kertamenojen katteeksi. 
 

5 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtajan katsaus 
Toimitusjohtaja Eetu Salunen esittelee Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 
ajankohtaisia asioita.  

 
Ehdotus 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös 
Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan katsaus. Esittelymateriaali on liitteenä.  
 

6 Suunnitelma ja tarveselvitys perusterveydenhuollon vuodeosastopalveluverkon 
kehittämiseksi (liite), I&O kärkihankkeen muutosagentti Anu Olkkonen-Nikula. 

 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee tiedokseen suunnitelman ja käy keskustelun esityksen 
vaikutuksista. 
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Päätös 
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi suunnitelman ja tarveselvityksen perusterveydenhuollon 
vuodeosastopalveluverkon kehittämiseksi.  
 

7 Osavuosikatsaus 1-8/2018 
 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän osavuosikatsaus ajalta 1-8/2018 valmistuu 

26.9.2018. Osavuosikatsaus esitellään kokouksessa.  
 

Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee tiedokseen osavuosikatsauksen ja yhtymän toimenpiteet 
tilanteeseen liittyen sekä käy keskustelun toimenpiteiden vaikutuksista palvelutuotantoon. 
 
Päätös 
Talousjohtaja Salla Terho esitteli ennakkotietoja osavuosikatsauksesta, joka valmistuu 
26.9.2018 aikana ja kuntamaksuosuuksia koskeva osuus on käytettävissä 1.10.2018. 
Esittelymateriaali on liitteenä.  
 
Osavuosikatsausta koskevat ennakkotiedot merkittiin tiedoksi.  
 
Osavuosikatsauksesta käytiin laaja keskustelu, missä tuotiin esille suuri huoli talouden yli 
10 milj. euron alijäämästä. 

 
8 Perussopimuksen uudistaminen 
 Työvaliokunnalle on annettu tehtäväksi tarkastella perussopimusta. 
 
 Ehdotus 

Työvaliokunta käy lähetekeskustelun perussopimuksen tarkastelutarpeiden esiin 
nostamisesta ja etenemisestä. 
 
Päätös 

 Työvaliokunta päätti asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella perussopimuksen 
muutosta. Työryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginlakimies Pekka Virkkunen. 
Jäseniksi nimettiin Päivi Rahkonen, Riku Rönnholm ja Rinna Ikola-Norrbacka, jolta 
pyydetään suostumus. Lisäksi hyvinvointiyhtymä nimeää työryhmään yhden jäsenen.  

 
 Tunnistettuja selvitys- ja muutostarpeita liittyy ainakin seuraaviin pykäliin: 7§ 

(valtuusto/yhtymäkokous), 14§ (hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta), 19§ 
(muutosjohtaja), 20§ (omistajaohjaus), 21§ (palvelusopimukset), 22§ (talousarvio, 
seuranta, raportointi), 25 § (rahoitus).  
 

9 Kuntalaskutuksen ja -raportoinnin nykytila ja kehittäminen 
Talousjohtaja Salla Terho ja talouspäällikkö Paula Ryynänen esittelevät kuntalaskutuksen 
ja kuntaraportoinnin tämän hetkisen tilanteen ja kehittämislinjaukset. 
 
Kuvaus kuntaraportoinnin laskentaperusteista ja muu esittelymateriaalia toimitetaan 
alkuviikon 39 aikana.  
 
Ehdotus 
Merkitään tiedoksi.  
 
Päätös 

 Esittelymateriaali on liitteenä. Talousjohtaja Salla Terho esitteli tilannekatsauksen 
toimenpiteistä, joihin on ryhdytty BDO:n asiasta tekemän raportin johdosta.  
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 Esittely ja esittelymateriaali merkittiin tiedoksi. 
 
 

10 Ensihoidon maksuosuuksia koskevan selvityksen tilannekatsaus 
 Selvityksen tilannekatsaus esitellään kokouksessa. Esittelymateriaali toimitetaan 

alkuviikon 39 aikana.  
 
Ehdotus 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös 

 Asian käsittely päätettiin siirtää. Asiaan palataan sen jälkeen kun selvitys on käyty läpi 
Sysmän kunnan kanssa.  
 
 

11 Työllisyysasioita koskeva katsaus 
 Toimialajohtaja Mika Forsberg esittelee työllisyysasioita koskevan katsauksen. 

 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee tiedoksi työllisyysasioita koskevan katsauksen.  
 
Päätös 

 Asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. Esittelymateriaali on liitteenä.  
 
 

12 Työvaliokunnan rooli 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus, 20 § omistajaohjaus: 
 
”Kuntayhtymän johdolla ja jäsen kunnilla on neuvottelumenettely, jossa sovitaan 
kuntayhtymän talouden ja toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua ja tavoitteita koskevista 
periaatteista ottaen huomioon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, palvelutavoitteet, 
omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, palvelujen käyttäjien osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuudet.  
 
Toimitusjohtajan ja muutosjohtajan työskentelyn tukena erityisesti yhtymän taloudellisten 
toimintaedellytysten suunnittelussa toimii jäsenkuntien kuntajohtajista muodostuva 
työvaliokunta. Tällä pyritään varmistamaan peruskuntien tehtävien yhteensovittaminen 
yhtymän palvelujen kanssa.” 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta käy keskustelun työvaliokunnan rooliin liittyvistä odotuksista/toimintamallin 
muutokseen liittyvistä keskeisistä toiveista. 
 
 

 Päätös 
 Toivomus on, että työvaliokunnan kokouksissa käsitellään strategisesti keskeisiä asioita 

eikä keskitytä pelkästään talouden kysymyksiin, vaan käsitellään myös palvelutuotantoon 
liittyviä asioita. Kokouksissa käsiteltävä materiaali tulee mahdollisuuksien mukaan 
toimittaa etukäteen.  
 
 

13 Työvaliokunnan kokoonpano 
Perussopimuksen 20 §:n mukaan toimitusjohtajan työskentelyn tukena erityisesti yhtymän 
taloudellisten toimintaedellytysten suunnittelussa toimii jäsenkuntien kuntajohtajista 
muodostuva työvaliokunta. 
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Ehdotus 
Työvaliokunta päättää työvaliokunnan kokouksiin kuntajohtajien ja toimitusjohtajan lisäksi 
kutsuttavista henkilöistä.  
 
Päätös 

 Työvaliokunta päätti, että työvaliokunnan kokouksiin kutsutaan hyvinvointiyhtymän 
valtuuston puheenjohtaja. Hyvinvointiyhtymä päättää omien asiantuntijoidensa 
kutsumisesta.  
 
 

14 Muut asiat 
 
Ehdotus 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös 

 Kaupunginjohtaja Jari Parkkosen esityksestä todettiin kuntajohtajakokouksen pöytäkirjaan 
13.6.2018 tehty Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy:n osakkeiden ostotarjoukseen liittyvä 
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.” Tähän 
perustuen työvaliokunta kiinnittää hyvinvointiyhtymän johdon huomiota siihen, että 
hyvinvointiyhtymä ja tekstiilihuolto sitoutuvat lunastamaan muidenkin kuntien osakkeet 
samalla hinnalla, kun lainsäädäntö tekee sen mahdolliseksi. 
 

15 Seuraavat kokoukset 
 Sovitaan syksyn 2018 kokoukset.  
 
 Sovittiin, että seuraava kokous pidetään 17.10.2018 kello 14-16. 
 
16 Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.20 
 
 
 
 

Päivi Rahkonen   Veli Penttilä 
Hollolan kunnanjohtaja, puheenjohtaja  hallintojohtaja, sihteeri 
 


