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 MUISTIO 
Hyvinvointikuntayhtymä 
Työvaliokunta 2019/4 9.5.2019 
 
Aika Keskiviikko 8.5.2019 kello 14 – 16.06 
 
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 
Pormestari Markku Koskinen, Kärkölä  
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Lahti 
Kunnanjohtaja Sam Vuorinen, Myrskylä 
Talousjohtaja Päivi Suikkanen, Orimattila 
Kunnanjohtaja Juha Myyryläinen, Pukkila 
Kunnanjohtaja Heikki Jaakkola, Padasjoki 
Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, Sysmä 
Vt. toimitusjohtaja Veli Penttilä, PHHYKY 
 

Asiantuntijat Mikko Komulainen, johtaja, osallisuus- ja hyvinvointipalvelut, Lahden kaupunki 
Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahden kaupunki 
Jouni Peltomaa, toimialajohtaja, PHHYKY 
Mika Forsberg, toimialajohtaja, PHHYKY 
Anu Olkkonen-Nikula, vs. toimialajohtaja, PHHYKY 
Juhani Sand, toimialajohtaja, PHHYKY 
Timo Louna, strategiajohtaja, PHHYKY 
Asko Saari, muutosjohtaja, PHHYKY 
Paula Ryynänen, talousjohtaja, PHHYKY 
 

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

 
ASIAT 
 
1 Kokouksen avaus 

 
2 Läsnäolijoiden toteaminen 
 
3 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen 10.4.2019 muistio. 
 
Päätös 
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta. 
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4 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus 

 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee vt. toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. 
 
Päätös 
Merkittiin tiedoksi 
- toimitusjohtajan valintaprosessin aikataulu 
- RV7 urakkatarjoukset on saatu ja alustavan tiedon mukaan urakkatarjousten 
kokoissumma ei ylitä määrärahavarausta eikä STM:n lupaan sisältyvää enimmäismäärää 
- ensihoidon vuosien 2013-2016 maksuosuuksien oikaisua koskeva asia käsitellään 
hallituksen kokouksessa kesäkuussa ja asiasta pyydetään kuntien lausunnot 
 

5 Muutosjohtajan ajankohtaiskatsaus 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee muutosjohtajan ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. 
 
Päätös 
Merkittiin tiedoksi. 
 
Ensihoidon maksuosuuksia valmistelevaan työryhmään nimettiin puheenjohtajaksi Juhani 
Sand ja jäseniksi Anu Mäkelä (Lahti), Päivi Rahkonen (Hollola), Aapo Pispa (Asikkala). 
Lisäksi Sysmän kunta nimeää yhden jäsenen.   
 

6 Taloutta ja toimintaa koskeva katsaus 1-3/2019 
Talousjohtaja Paula Ryynänen esittelee liitteenä olevan talouskatsauksen 1-3/2019 sekä 
talousennusteen. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee katsauksen tiedoksi. 
 
Päätös 
Merkittiin tiedoksi. 
 
Kuntajohtajat totesivat, että kuntatalouden näkökulmasta kustannusten ja 
kuntamaksuosuuksien kasvu on kestämättömällä tasolla ja he edellyttävät 
lisäsopeutustoimien aloittamista. 
 
Lisäksi sovittiin, että aloitetaan tukipalveluyhtiöitä ja sote-kiinteistöjen omistusta koskeva 
selvitystyö.  
 

7 Pitkän aikavälin kehittämistoimenpiteet 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus on hyväksynyt liitteen mukaiset 
toimenpiteet pitkän aikavälin kehittämistoimenpiteiksi. Näiden pohjalta on valmisteltu 
yksityiskohtaisempia toteutussuunnitelmia, jotka käsitellään hallituksen kokouksessa 
6.5.2019.  
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee tiedoksi pitkän aikavälin kehittämistoimenpiteet.  
 
Päätös 
Merkittiin tiedoksi liitteenä olevat pitkän aikavälin kehittämistoimenpiteet. 
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8 LAPE-työ ja siltaustoimenpiteet 2020 - 
LAPE-kehittämistyö etenee Päijät-Hämeessä LAPE-hankekaudella 2017-2019 hyväksytyn 
suunnitelman mukaisesti. Toimintaa koordinoi maakunnallisella tasolla LAPE-
yhteistyöryhmä, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Yhtymä vastaa yhteistyöryhmän 
toiminnasta. Yhteistyöryhmässä on edustettuna yhtymän ja kuntien edustajien lisäksi 
järjestöjen, seurakuntien ja oppilaitosten edustaja. Kuntakohtaista kehittämistyötä tehdään 
kuntien LAPE-työryhmissä, joihin yhtymä on nimennyt edustajia. 
 
Perhekeskuskoordinaattori ja perhekeskusvastaavat ovat aloittaneet työnsä alkuvuodesta 
2019. Maakunnallinen LAPE-muutosagentti on keskeinen kehittämistyön resurssi, jonka 
valtio rahoittaa v. 2019 loppuun 100%. Päijät-Hämeessä LAPE-muutosagentti on sijoitettu 
sosiaalialan osaamiskeskus Versoon. 
 
Hyvinvointikuntayhtymän hallitus on käsitellyt 25.3.2019, § 47 LAPE-muutosohjelman 
toteutusta 2017-2018 ja vuoden 2019 siltaustoimenpiteitä. Hallitus edellyttää, että LAPE-
työ – ja rakenne jatkuu, jolla varmistetaan monialainen johtaminen ja kehittäminen sekä 
siltausrahat. Hallitukseen tuodaan pysyvän toimintamallin kuvaus ja asia otetaan esiin 
yhtymän ja kuntien välisissä palvelusopimusneuvotteluissa. 
 
Silta-toimenpiteitä koskevaa esitystä on valmisteltu perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialalla 
yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskus Verso –Liikelaitoksen kanssa. 
Siltaustoimenpiteistä on keskusteltu myös LAPE-yhteistyöryhmässä 24.4.2019. 
Yhteistyöryhmä on suhtautunut myönteisesti esitykseen, jossa muutosagenttiresurssi 
integroidaan pysyväksi osaksi maakunnallista LAPE-kehittämisrakennetta ja –resurssia. 
 
Nykyisen tiedon mukaan valtio ei rahoita 1.1.2020 alkaen maakunnallisia LAPE-
muutosagentteja. Valtakunnallisena siltaustoimenpiteenä toteutetaan v. 2019 LAPE-
akatemiatoimintaa. LAPE-akatemia on vuoden 2019 kestävä oppimis- ja 
valmennusprosessi, joka tukee lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamista. 
LAPE-akatemia toteutetaan siitä huolimatta, vaikka maakunta- ja sote-uudistuksen 
toimeenpanon valmistelu on tämän hallituskauden osalta lopetettu. 
 
Eteläisen Suomen maakuntien yhteinen LAPE-akatemia pidetään Lahdessa 24.5.2019  
klo 9-15.30. Liitteenä ohjelma. Seuraavat LAPE-akatemiapäivät ovat 7.10 ja 19.11. 
 
Toimialajohtaja Mika Forsberg esittelee asiaa kokouksessa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee asian tiedoksi.  
 
Päätös 
Merkittiin tiedoksi. 

Esitys rahoitusjärjestelystä siirrettiin käsiteltäväksi myöhemmin. 
 

9 Digi- ja ICT-katsaus 
Toimialajohtaja Jouni Peltomaa esittelee ajankohtaisia ICT-asioita koskevan katsauksen.  
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee asian tiedoksi.  
 
 



4 

 

Päätös 
Merkittiin tiedoksi. 
 

10 Ikääntyneiden palveluja koskevat skenaariolaskelmat 
Ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen toimialalla on valmisteltu kunnittaiset 
ikääntyneiden palveluja koskevat skenaariolaskelmat vuoteen 2025. Laskelmat ovat 
liitteenä. Kehitysjohtaja Anu Olkkonen-Nikula esittelee asiaa kokouksessa.  
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee skenaariolaskelmat tiedoksi.  
 
Päätös 
Merkittiin tiedoksi. 
 

11 Työllisyysasioita koskeva katsaus 
Toimialajohtaja Mika Forsberg esittelee työllisyysasioita koskevan katsauksen. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee tiedoksi työllisyysasioita koskevan katsauksen.  
 
Päätös 
Tilaston tiedot valmistuvat 15.5.2019 mennessä, jonka jälkeen ne toimitetaan tiedoksi 
kuntiin ja työvaliokunnalle. 
 

12 Muut asiat 
 
Ehdotus 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös 

 Merkittiin, että muita esille otettavia asioita ei ollut.  
 

13 Seuraava kokous keskiviikkona 12.6.2019 kello 14 – 16 Lahden kaupungintalolla, 
kaupunginvaltuuston esittelyhuoneessa. 

 
14 Kokouksen päättäminen 
 
 

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


