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Työvaliokunnan kokous 20.2.2020 MUISTIO 1/2020 
 
 20.2.2020 
 
Aika torstai 20.2.2020 kello 9 – 12.20 
 
Paikka Sibeliustalo/Haapa-kabinetti 
 
Osallistujat 

Työvaliokunta 
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Lahti 
Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola 
Talousjohtaja Aapo Pispa, Asikkala 
Kunnanjohtaja Merja Olenius, Hartola 
Hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, Heinola 
Hallinto- ja talousjohtaja Jarkko Salonen, Iitti 
Pormestari Markku Koskinen, Kärkölä 
Kunnanjohtaja Sam Vuorinen, Myrskylä 
Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, Orimattila 
Kunnanjohtaja Petri Koivula, Padasjoki 
Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, Sysmä 
Toimitusjohtaja Marina Erhola, PHHYKY 
 
Asiantuntijat 
Veli Penttilä, hallintojohtaja, PHHYKY 
Mika Forsberg, toimialajohtaja/perhe- ja sosiaalipalvelut, PHHYKY 
Jouni Peltomaa, toimialajohtaja/yhtymäpalvelut, PHHYKY 
Antti Niemi, talousjohtaja, PHHYKY 
Kim Lehto, johtaja, KPMG 
Mikko Komulainen, hyvinvointijohtaja, osallisuus- ja hyvinvointipalvelut, Lahden kaupunki 
Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahden kaupunki 
 
Luottamushenkilöt 
Kari Lempinen, PHHYKY hallituksen puheenjohtaja 
 

ASIAT 
 
1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja, Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen avasi kokouksen. 
 

2 Läsnäolijoiden toteaminen 
Todettiin läsnäolijat. 
 

3 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen 11.12.2019 kokouksen muistio. 
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4 Vanhus- ja vammaisneuvostojen perustaminen hyvinvointikuntayhtymään 

Hollolan vanhus- ja vammaisneuvoston on lähettänyt hyvinvointikuntayhtymälle kirjeen 
marraskuussa 2019 ja esittää Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle, että neuvoston 
tulee jatkossa päästä vaikuttamaan toiminnan suunnitteluun niiltä osin, joilla on merkitystä 
ikääntyneen väestön hyvinvointiin, terveyteen ja heidän palveluihinsa. Neuvosto ehdottaa 
lisäksi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle maakunnallisen vanhus- ja vammaisneu-
voston perustamista, jossa olisi edustajat jokaisesta kunnasta. 
 
Hyvinvointikuntayhtymässä on pohdittu Hollolan vanhus- ja vammaisneuvoston kirjeen 
johdosta asiaa ja todettu vanhus- ja vammaisneuvostojen perustaminen yhtymään kanna-
tettavaksi. Yhtymään perustettaisiin erilliset vanhus- ja vammaisneuvostot seuraavan val-
tuustokauden aluksi. Erilliset neuvostot turvaavat sekä ikääntyneen väestön että vam-
maisten henkilöiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuudet sekä tiedontuottamisen 
em. ryhmien tarpeista ja asioista. Yhtymän neuvostot eivät korvaisi kunnallisia vanhus- ja 
vammaisneuvostoja. Kunnat ja kuntayhtymä voivat sopia neuvostojen järjestämismallista 
paikallisesti. Yhtymän neuvostojen roolina olisi edistää ja seurata erityisesti sosiaali- ja 
terveydenhuollon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vanhusten ja vammaisten henkilöiden 
kannalta sekä tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vanhus-
ten ja vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa jokapäiväisessä elämässä. 
Jatkovalmistelussa työnjako ja yhteistyö kunnallisten ja yhtymän neuvostojen välillä on so-
vittava ja kuvattava tarkemmin. 
 
Neuvostojen perustaminen edellyttää neuvostojen toimintaedellytyksistä huolehtimista. 
Teknisten toimintaedellytysten (kokousvalmistelut, sihteeritehtävät) ja koordinaatiovastuun 
lisäksi toimintaa varten on varattava määräraha vuoden 2021 talousarvioon. Yhtymän hal-
litus päättää neuvostojen perustamisesta, valintatavasta, kokoonpanosta ja sen laajuu-
desta sekä kokouspalkkioista ja matkakorvauksista. Myös hallintosääntöä joudutaan tar-
kistamaan. 
 
Yhtymän hallitus käsittelee neuvostojen perustamista kevään aikana. Kuntien vanhus- ja 
vammaisneuvostoilta tullaan pyytämään lausunnot asiasta.   
 
Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Mika Forsberg esittelee asian lyhyesti kokouk-
sessa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Esittely merkittiin tiedoksi. Työvaliokunnan kanta esitykseen on myönteinen.  
 

5 Sote-keskuksen palvelutuotannon vaihtoehdot ja valmistelutilanne 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallitus on päättänyt 20.1.2020, että yhtymä alkaa val-
mistella sosiaali- ja terveyskeskusten palvelutuotannon uudelleenjärjestelyitä. Päätös kyt-
keytyy hyvinvointiyhtymän muutosohjelman toimeenpanoon. Muutosohjelman tavoitteena 
on luoda Päijät-Hämeen asukkaiden palvelutarvetta vastaava, kustannustehokas ja vai-
kuttava palvelutuotanto, joka on kuntien maksukyvyn mukainen. Tasapainoisen ja kustan-
nustehokkaan palvelurakenteen mahdollistamiseksi siirrytään vaiheittain laaja-alaisen, di-
gitaalisia kanavia hyödyntävän sote-keskusmallin mukaiseen toimintaan. 
 
Vahvistaakseen maakunnan väestön palvelujen saatavuutta sekä hoidon jatkuvuutta, so-
siaali- ja terveyskeskusten toimintaedellytyksiä sekä henkilöstön voimavarojen tarkoituk-
senmukaista käyttöä, hallitus on päättänyt, että sote-keskuspalvelujen tuottamiseksi käyn-
nistetään kilpailutus, jonka tavoitteena on tuottaa palvelut perustettavan yhteisyrityksen 
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kautta kuntayhtymän alueella vuoden 2022 loppuun mennessä. 
 
Hankinta toteutetaan maakunnallisena kokonaisuutena, mutta uuteen toimintamalliin siir-
rytään asteittain. Ensimmäisessä vaiheessa hankinta koskee Lahden, Nastolan ja Kärkö-
län ja Iitin sote-keskusten palveluiden palveluja vuoden 2021 alusta. Loput yhtymän alu-
een sote-keskusten palveluista on tavoitteena siirtää yhteisyrityksen tuotantovastuulle 
31.12.2022 mennessä. Hankinnan vaiheistuksen aikana on mahdollisuus arvioida yhteis-
yrityksen toimintaa. 
 
Hankinnan valmistelu on käynnistynyt. Hankinta tehdään käänteisenä hankintana neuvot-
telumenettelyllä, jossa hankinnan arvon lähtökohtana ovat nykykustannukset Vertailupe-
rusteena on laatu. Hankinnassa hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita. Hankintaa joh-
taa hankejohtaja Ismo Rautiainen.  
 
Hankintailmoitus ja osallistumispyyntö on julkaistu 14.1.2020. Hankintapäätös on tavoit-
teena tehdä juhannusviikolla 2020. 
 
Hankinnasta viestitään henkilöstölle, asukkaille, päättäjille ja medialle. Kuntakierros on 
käynnistynyt. Hankkeelle on perustettu henkilöstöryhmä ja asiaa käsitellään henkilöstön 
kanssa. Myöhemmin keväällä järjestetään ensimmäisen vaiheen kunnissa asukastilai-
suuksia. 
 
Toimitusjohtaja Marina Erhola esittelee asiaa kokouksessa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Esittely merkittiin tiedoksi.  
 

6 Phhykyn omistajakuntien omistajastrategian valmistelutilanne 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän omistajastrategian ohjausryhmä on käsitellyt 
KPMG:n luonnosta viimeksi 4.2.2020. Kokouksessa sovittiin, että ohjausryhmä kommentoi 
ja täydentää uutta ehdotusta. Mahdollinen omistajastrategian loppuraportti lähetetään työ-
valiokunnan jäsenille viimeistään 19.2.2020 ennen työvaliokunnan kokousta katsottavaksi. 
 
KPGM:n johtaja Kim Lehto esittelee omistajastrategian loppuraportin kokouksessa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta käy keskustelua loppuraportista ja hyväksyy omistajastrategian linjaukset. 
 
Päätös 
KPMG:n johtaja Kim Lehto esitteli luonnosta. Sovittiin luonnokseen tehtävistä tarkistuk-
sista, jotka KPMG valmistelee ohjausryhmälle. Esitys viedään puheenjohtajafoorumin kä-
siteltäväksi. Tavoite on, että kunnat käsittelevät asian kesään 2020 mennessä.  
 

7 Tilinpäätös 2019 ja kuukausiraportoinnin uudistukset talousjohtamisen tukena 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alustavan vuoden 2019 tilinpäätöksen tuloksen 
esittely. Yhtymän lopullinen tulos on kuitenkin perussopimuksen mukaisesti nolla. 
 
Hyvinvointiyhtymän haasteellinen taloustilanne edellyttää sitä, että johdon ja omistajien 
käytössä on riittävä taloudellinen informaatio. Informaation pitää olla johtamista tukevaa, 
luotettavaa, riittävän tarkkaa, analysoitua ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Johdon 
taloudellisen vastuun kasvattaminen ja vastuun toteutumisen seuranta on askel talouden 
tasapainoon. Osana tätä tavoitetta johdon raportointia uudistetaan. Lisäksi esimiesten 
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käyttöön luodaan esimiehen työpöydälle taloudellisen raportoinnin itsepalvelut. Johdon ja 
esimiesten taloudellisia valmiuksia lisätään yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa koulutuk-
sella. Jäsenkuntaraportointia uudistetaan vastaamaan paremmin omistajakuntien tarpeita 
seurata yhtymän talouden kehittymistä. 
 
Talousjohtaja Antti Niemi esittelee asiaa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Esittely merkittiin tiedoksi.  
 

8 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän muutosohjelman tilannekatsaus 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä käynnistettiin syksyllä 2019 noin viidelle vuodelle 
ulottuvan ja yhtymän strategiaa täydentävän muutosohjelman valmistelu. 
 
Hyvä elämä tehdään yhdessä – ohjelmalla vastataan muuttuvaan toimintaympäristöön 
sekä omistajien, asiakkaiden ja henkilöstön toiveisiin ja haastavaan taloudelliseen tilan-
teeseen. 
 
Yhtymähallitus hyväksyi muutosohjelman 18.11.2019. Muutosohjelman tavoitteena on yh-
tymän toiminnan ja talouden parempi yhteensovittaminen ja kustannusvaikuttavuuden li-
sääminen. 
 
Muutosta toimeenpannaan neljän kehityskärjen ympärille muodostuneiden kokonaisuuk-
sien kautta. Ohjelmalle on asetettu selkeät mittarit ja aikataulut sekä vastuuhenkilöt. 
 
Tarkoituksena on informoida työvaliokuntaa muutosohjelman etenemisestä kevään aikana 
sekä esitellä toteutussuunnitelmien sekä toimeenpanon tilanne. 
 
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, tilinpäätöksen yhteydessä sekä erillisseminaareissa. Lisäksi muutos-
ohjelman konkreettisista toimenpiteistä ja toteutuksen etenemisestä raportoidaan yhtymän 
johtoryhmässä kuukausittain. 
 
Strategisten seurantafoorumien lisäksi yhtymässä on käynnistetty operatiiviset seuranta-
foorumit, joita koordinoi vuoden alussa perustettu Kehittämishanketoimisto. 
 
Muutosohjelman tueksi on laadittu viestintäsuunnitelma, jonka avulla tuetaan kaikkien yh-
tymän sidosryhmien ymmärrystä muutosohjelman tavoitteista. Lisäksi viestintäsuunnitel-
man avulla edistetään muutosohjelman läpinäkyvyyttä sekä tuetaan ohjelman konkreettis-
ten toimenpiteiden seurantaa.  
 
Toimialajohtaja Jouni Peltomaa antaa lyhyen tilannekatsauksen kokouksessa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 
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9 Muut asiat 
Infektiolääkäri Ville Lehtinen esitteli koronaviruksen leviämistä koskevan ajankohtaiskat-
sauksen ja toimenpiteet, joilla varaudutaan laajamittaiseen epidemiaan.  
 

10 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.20. 

 
 

Pekka Timonen Veli Penttilä 
puheenjohtaja sihteeri 
 


