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 MUISTIO 
Hyvinvointikuntayhtymä 
Työvaliokunta 2019/5 12.6.2019 
 
Aika Keskiviikko 12.6.2019 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 
Hallintojohtaja Matti Latva-Pirilä, Myrskylä 
Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, 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 
Ismo Rautiainen, toimialajohtaja, PHHYKY 
Juhani Sand, toimialajohtaja, PHHYKY 
Timo Louna, strategiajohtaja, PHHYKY 
Asko Saari, muutosjohtaja, PHHYKY 
Paula Ryynänen, talousjohtaja, PHHYKY 
 

Luottamushenkilöt 
Kari Lempinen, PHHYKY hallituksen puheenjohtaja 
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 8.5.2019 muistio. 
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Päätös 
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta. 
 

4 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee vt. toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. 
 
Päätös 
Vt. toimitusjohtaja esitteli seuraavat asiat: 
- Lahden kaupungin tietoverkossa 11.6.2019 havaittu haittaohjelma, joka vaikuttaa 

myös hyvinvointikuntayhtymän toimintaan 
- yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen 
- vuosien 2013-2017 ensihoidon maksuosuuksien selvityksen käsittely 
-  toimitusjohtaja Marina Erhola aloittaa työt 1.8.2019 
 
Kirjattiin kuntajohtajien yhteinen kannanotto: 
• Omistajakunnat edellyttävät, että PHHyky pysyy vuoden 2019 talousarviossa tai 

esittää elokuun loppuun mennessä mahdolliset muutosesitykset perusteluineen. 
• Kuntajohtajat edellyttävät, että yt-neuvottelut käynnistetään välittömästi ja niiden 

tavoitteena on sopeuttaa toiminta pitkäjänteisesti kuntien hyväksymien 
talousarvioiden ja yleisen kantokyvyn mukaiseksi. 

• Vuosien 2018 - 2019 poikkeuksellisen voimakkaasta menokasvut johtuen 
kuntamaksuosuuden nousu on vuosina 2020 - 2023 oltava alle valtakunnallisen tason 
ja verrokkiryhmää alhaisempi. 

 
Merkittiin tiedoksi ajankohtaiskatsaus ja kuntajohdon kannanotto.  
 

5 Muutosjohtajan ajankohtaiskatsaus 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee muutosjohtajan ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. 
 
Päätös 
Muutosjohtaja Asko Saari esitteli käynnistetyn palveluverkkoselvityksen tavoitteet ja 
aikataulun.  
 
Merkittiin tiedoksi muutosjohtajan ajankohtaiskatsaus.  
 

6 Osavuosikatsaus 1/2019 
Osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta 2019 on valmistunut ja julkaistu 6.6.2019. 
Osavuosikatsaus on toimitettu kunnille 6.6.2019. Talousjohtaja Paula Ryynänen esittelee 
osavuosikatsauksen. Osavuosikatsaus on liitteenä. 
 
Osavuosikatsauksen pohjalta esitetään yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä.  
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi. 
 
Päätös 
Osavuosikatsaus merkittiin tiedoksi.  
 

7 Vuoden 2020 talousarvion valmistelun lähtökohdat 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus käsittelee vuoden 2020 talousarvion 
lähtökohtia kokouksessaan 17.6.2019. 
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 Esittelymateriaali lähetetään viimeistään 11.6.2019. 

 
Ehdotus 
Työvaliokunta käy keskustelun vuoden 2020 talousarvion valmistelun lähtökohdista.  
 
Päätös 
Esittelymateriaali on liitteenä. 
 
Merkittiin tiedoksi. Kuntien puolesta ilmoitettiin, että valmistelun lähtökohtana tulee pitää 
kohdassa 4 todettuja periaatteita.  
 

8 Tukipalveluyhtiöiden omistajastrategia ja toimitilakehitys-ohjelma 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä esitti työvaliokunnan kokouksessa 8.5.2019, että 
tukipalveluyhtiöille laaditaan omistajastrategia ja toimitiloille kehitysohjelma. Esitys 
hyväksyttiin. Tavoitteena on alentaa tukipalveluiden ja toimitilojen kustannuksia. 
Tarkastelussa on yhtiö- ja toimitilarakenne, sekä niiden omistus. Tukipalveluissa 
suunnitellaan optimaalinen työnjako oman tuotannon, sidosyksikköasemassa olevien 
yhtiöiden ja markkinoilla toimivien yhtiöiden kesken. Toimitilojen osalta sovitaan 
menettelytavat, joilla tilojen käyttöä tehostetaan. 
 
Asiaa esiteltiin kuntayhtymän ja kuntien yhteisessä seminaarissa 9.5.2019. 
Työvaliokunnan kokouksessa 12.6.2019 on tarkoitus sopia tarkemmin valmistelun ja 
päätöksenteon aikatauluista. Alustavan suunnitelman mukaan tarkempi sisältö 
valmistellaan elokuussa pidettävässä työpajassa ja päätöksiä tehtäisiin 30.9.2019 
mennessä. Linjauksia toteutetaan siten, että 31.12.2020 mennessä tukipalvelujen ostot on 
suunnattu edullisimpien tuottajien vastuulle ja toimitilakehitys on alkanut tuottaa 
taloushyötyjä. Kulujen alennustavoite on 1 prosentti vuosittain vuoden 2020 alusta alkaen. 
 
Alustava suunnitelma on liitteenä. 
 
Strategiajohtaja Timo Louna esittelee asiaa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta päättää omistajastrategian ja toimitilakehitysohjelman valmistelu- ja 
päätösaikataulun. 
 
Päätös 
Kaikki kunnat ovat mukana valmistelussa. Strategiajohtaja Timo Louna toimittaa kunnille 
nimeämispyynnön ja aikatauluehdotuksen. 
 

9 Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaiheen 7 (RV7) urakkatarjoukset 
Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaiheen 7 (RV7) hankesuunnitelmassa 
rakennuskustannuksiksi on arvioitu 97,2 miljoonaa euroa. Valtuusto teki 
rakentamispäätöksen 25.6.2018. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut hankkeelle 
poikkeusluvan 17.5.2018. Hallitus päättää urakoista 17.6.2019. 
 
Urakkatarjoukset esitellään kokouksessa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee tiedoksi RV7 urakkatarjoukset. 
 
Päätös 
Urakkatarjoukset merkittiin tiedoksi. 
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Merkittiin huomioon otettavaksi ja selvitettäväksi investoinnin käyttöönoton ajoitus vs. 
sote-uudistus ja kuntien tasevaikutteiset kirjaukset. 
 

10 Muut asiat 
- hallitusohjelma ja alueellinen valmistelu 
 
Ehdotus 
Merkitään tiedoksi.  
 
Päätös 
Merkittiin tiedoksi kaupunginjohtaja Pekka Timosen hallitusohjelmaa ja alueellista 
valmistelua koskeva puheenvuoro. 
 
Vuotta 2020 koskevat palvelusopimusneuvottelut käydään sovitusti syyskuun aikana. 
Neuvottelut järjestetään kunnissa ja voidaan järjestää harkinnan mukaan useamman 
kunnan yhteisenä neuvotteluna.  
 

11 Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 14.8.2019 kello 14 alkaen. Jos perussopimuksen 
muutos hyväksytään jäsenkunnissa, se tulee voimaan 1.8.2019, jolloin myös 
työvaliokuntaa koskevat säännökset muuttuvat.  
 

12 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.04. 

 
 
 

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


