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Työvaliokunnan kokous 13.11.2019 MUISTIO 9/2019 
 
 13.11.2019 
 
Aika keskiviikko 13.11.2019 kello 15 – 16.42 
Paikka Lahden kaupungintalo, kaupunginvaltuuston esittelyhuone, 3. kerros 
 
Osallistujat 

Työvaliokunta 
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Lahti 
Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola 
Kunnanjohtaja, Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala 
Kunnanjohtaja Merja Olenius, Hartola 
Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, Heinola 
Kunnanjohtaja Riku Rönnholm, Iitti 
Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, Orimattila 
Kunnanjohtaja Petri Koivula, Padasjoki 
Toimitusjohtaja Marina Erhola, PHHYKY 
 
Asiantuntijat 
Veli Penttilä, hallintojohtaja, PHHYKY 
Antti Niemi, talousjohtaja, PHHYKY  
Jouni Peltomaa, toimialajohtaja, PHHYKY  
Juhani Sand, toimialajohtaja, PHHYKY 
Mikko Komulainen, hyvinvointijohtaja, osallisuus- ja hyvinvointipalvelut, Lahden kaupunki 
Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahden kaupunki 
 
Luottamushenkilöt 
Kari Lempinen, PHHYKY hallituksen puheenjohtaja 
Sari Niinistö, PHHYKY hallituksen varapuheenjohtaja 
Hannu Rahkonen, PHHYKY yhtymäkokouksen puheenjohtaja 
 

ASIAT 
 
1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja, Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen avasi kokouksen. 
 

2 Läsnäolijoiden toteaminen 
Todettiin läsnäolijat. 
 

3 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen 16.10.2019 kokouksen muistio. 
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4 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän muutosohjelman tilannekatsaus ja lähete-

keskustelu 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on käynnistänyt projektin, jolla valmistellaan  
strateginen muutosohjelma seuraavaksi viideksi vuodeksi. Muutosohjelmalla vastataan 
muuttuvaan toimintaympäristöön sekä omistajien, asiakkaiden ja henkilöstön toiveisiin ja 
haastavaan taloudelliseen tilanteeseen. 
 
Olennainen osa projektia on realistinen nykytilan analyysi, jonka tekemiseen osallistuvat 
johto, omistajat ja henkilöstö. Nykytila-analyysin perusteella luodaan muutama kehitys-
kärki, joiden ympärille ohjelma rakennetaan. Tarkoituksena on informoida työvaliokuntaa 
muutosohjelman etenemisestä, esitellä nykytila-analyysin havainnot sekä muutosohjel-
man keskeiset kärjet tavoitteineen. 
 
Hyvinvointiyhtymän muutosohjelman (liite 1, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 
muutosohjelman valmistelun tilannekatsaus) valmistelu on jatkunut suunnitelman mukai-
sesti. Yhtymän hallitukselle esiteltiin muutosohjelman valmisteluluonnos 30.9.2019 ja li-
säksi hallitus käsitteli muutosohjelmaa seminaarissaan 8.10.2019. Yhtymän johdossa ja 
tukena käytettävän konsulttitoimiston toimesta muutosohjelman valmistelua on käsitelty 
syksyn kuluessa jatkuvana prosessina eri sidosryhmien kanssa kyselyin sekä työpajojen 
avulla. Lisäksi muutosohjelman valmistelua on ohjattu toimitusjohtajan ja muiden johdon 
valmistelijoiden toimesta. Muutosohjelman valmistelun etenemisestä on raportoitu sään-
nöllisesti yhtymän johtoryhmässä. 
 
Yhtymän strategiaan perustuvan ja strategian käytännön toteutusta tukevaa Päijät-Hä-
meen hyvinvointikuntayhtymän muutosohjelma -ehdotusta on kuvattu liitteessä 1.  
Yhtymän muutosohjelma on integroitu vuoden 2019 yhteistoimintaneuvottelujen säästöta-
voitteiden toteuttamiseen ja lisäksi muutosohjelma huomioi yhtymän maakunnallisen sote-
palveluiden kokonaisuuden kehittämisen yhtymän kaikilla osa-alueilla. Muutosohjelman 
käytännön etenemisestä ja konkreettisista toimenpiteistä raportoidaan hallitukselle osa-
vuosikatsauksittain sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi muutosohjelman konkreetti-
sista toimenpiteistä ja toteutuksen etenemisestä raportoidaan yhtymän johtoryhmässä 
kuukausittain. Muutosohjelman tueksi toteutetaan viestintäsuunnitelma, jonka avulla tue-
taan kaikkien yhtymän sidosryhmien ymmärrystä muutosohjelman tavoitteista. Lisäksi 
viestintäsuunnitelman avulla edistetään muutosohjelman läpinäkyvyyttä sekä tuetaan oh-
jelman konkreettisten toimenpiteiden seurantaa. 
 
Muutosohjelman valmisteluprojekti toteutetaan alkusyksyn aikana niin, että muutosoh-
jelma on esiteltävissä yhtymän hallitukselle marraskuun aikana. 
 
Toimialajohtaja Jouni Peltomaa esittelee asiaa kokouksessa.  
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 

5 Omistajastrategian valmistelu 
Omistajastrategian valmisteluun nimetty ohjausryhmä on kokouksessaan käsitellyt 
KPMG:n tarjousta. KPMG:n edustaja esittelee työvaliokunnalle strategiavalmistelun kes-
keiset tavoitteet ja aikataulun. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
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Päätös 
Senior Manager Juha Sutelainen KPMG Oy:stä esitteli valmistelun tavoitteita ja aikatau-
lua. Tavoitteena on valmistella ehdotus 31.12.2019 mennessä. Käytiin läpi haastatteluky-
symykset ja sovittiin niihin tehtävistä tarkistuksista.  
 
Esittely merkittiin tiedoksi. 
 

6 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän talousarvioesitys 2020 
Yhtymän hallitus päätti talousarvion valmisteluohjeesta 26.8.2019 kokouksessaan. Val-
mistelun pohjana on ollut tammi-toukokuun toteuman pohjalta laadittu vuoden 2019 tilin-
päätösennuste. Valmistelussa on käytetty seuraavia taloudellisia taustaolettamuksia: 
 
• jäsenkuntatulot ja muut tulot kasvavat 1 % 
• palvelutarpeen kasvu +1,13 % (THL:n arvio Päijät-Hämeen sote-kulujen vuosittai-

sesta keskimääräisestä kasvusta) 
• henkilöstökulujen kasvu + 3,3 % (VM:n ennuste ansiotason noususta) 
• inflaatio 1,5 % (VM:n ennuste kuluttajahintaindeksin muutoksesta) 
• -15 miljoonan euron leikkaus toimintakuluihin yt-neuvotteluissa päätetyillä toimenpi-

teillä 
 

Talousarvioesitys muodostuu noin 3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Talousarvion erät ja 
niiden laadintaperiaatteet sisältävät kuitenkin riskiä vähintään 5-7 milj. €, jotka toteutues-
saan lisäävät alijäämää. Alijäämän kattamisessa noudatetaan perussopimusta  
(§ 29). Muutosohjelmassa listatuilla keinoilla haetaan lisää toiminnallisia säästöjä jo vuo-
delle 2020 alijäämää kattamaan. 
  
Jäsenkuntien maksuosuuksien kokonaismäärä talousarvioesityksessä on 661,9 miljoonaa 
euroa, joka käytännössä tarkoittaa 0-kasvua vuoden 2019 tilinpäätösennusteen nähden. 
Jäsenkuntien maksuosuuksien laskentaperiaatteet, arvioitu jakauma jäsenkunnittain kuten 
myös keskeisimmät vyörytysperiaatteet on kuvattu talousarviokirjassa. 
 
Talousarvioesitys ei mahdollista merkittävää toiminnan laajentamista, siinä ei ole varau-
duttu yllättäviin kuluihin tai lainsäädännön muutoksilla tuleviin lisävelvoitteisiin. 
 
Perussopimuksen 21 § mukaisesti talousarvio on lähetetty työvaliokunnalle lausuttavaksi 
4.11. Työvaliokunnan lausunto on pyydetty 11.11 mennessä. Yhtymän hallitus päättää  
talousarviosta 18.11.  
 
Lausunto pyydetään toimittamaan: kirjaamo@phhyky.fi ja veli.penttila@phhyky.fi. 
 
Talousjohtaja Antti Niemi esittelee hyvinvointikuntayhtymän talousarvioesityksen vuodelle 
2020. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta antaa lausuntonsa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2020 
talousarvioesityksestä. 
 
Päätös 
Työvaliokunta päätti lausuntonaan todeta, että vuoden 2020 talousarvioehdotuksen talou-
delliset ja toiminnalliset tavoitteet on valmisteltu työvaliokunnassa käsiteltyjen periaattei-
den ja tavoitteiden mukaisesti.  
 



4 
 

7 Muut asiat 
Merkittiin, että muita esille otettavia asioita ei ollut. 
 

8 Seuraava kokous 
Keskiviikkona 11.12.2019 kello 15 -17. 
 

9 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.42.  

 
 
 
Pekka Timonen Veli Penttilä 
puheenjohtaja sihteeri 


