
 

1 
 

i  
 
 

Työvaliokunnan kokous 9.6.2020 MUISTIO 
 
 9.6.2020 
 
Aika tiistai 9.6.2020 kello 14 – 16.35 
 
Paikka Teams-kokous 
 
Osallistujat 

Työvaliokunta 
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Lahti 
Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala 
Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola 
Kunnanjohtaja Merja Olenius, Hartola 
Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, Heinola, kello 15 asti 
Kunnanjohtaja Riku Rönnholm, Iitti 
Pormestari Markku Koskinen, Kärkölä 
Kunnanjohtaja Sam Vuorinen, Myrskylä 
Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, Orimattila 
Vs. kunnanjohtaja Juha Rehula, Pukkila 
Kunnanjohtaja Petri Koivula, Padasjoki 
Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, Sysmä 
Toimitusjohtaja Marina Erhola, PHHYKY 
 
Asiantuntijat 
Veli Penttilä, hallintojohtaja, PHHYKY 
Antti Niemi, talousjohtaja, PHHYKY 
Timo Louna, konserni- ja yhteyspäällikkö, PHHYKY 
Tuomo Nieminen, toimialajohtaja/terveys- ja sairaanhoitopalvelut, PHHYKY 
Mika Forsberg, toimialajohtaja/lapsi- ja perhepalvelut 
Ismo Rautiainen, hankejohtaja, PHHYKY 
Teemu Mäkelä, tietohallintojohtaja, 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 
 

ASIAT 
 
1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja, Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen avasi kokouksen. 
 

2 Läsnäolijoiden toteaminen 
Todettiin läsnäolijat. 
 

3 Edellisten kokouksien muistioiden hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 24.8.2020 muistio (liite 1). 
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4 Sote-keskushankinta ja yhteisyritys 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus päätti 20.1.2020 sosiaali- ja terveyskes-
kusten palvelutuotannon uudelleenjärjestelyn valmistelun käynnistämisestä.  Sote-keskus-
hankinta ja yhteisyritys -valmistelu on edennyt siihen vaiheeseen, että lopullinen tarjous-
pyyntö on lähtenyt tarjoajille. Tarjoukset saadaan 12.6. ja yhtymän hallitus käsittelee asiaa 
29.6. Yhtymähallitukselle valmistellaan esitys kilpailutuksen perusteella valittavasta palve-
luntuottajasta, jonka kanssa yhteisyritys esitetään perustettavan. Yhtymä hankkisi palvelut 
yhteisyritykseltä hankintasopimukseen perustuen. Varsinainen hankintapäätös ja päätös 
yhteisyrityksen perustamisesta tehtäisiin hallituksen esityksestä yhtymäkokouksessa 
7.8.2020. 
 
Hankejohtaja Ismo Rautiainen esittelee hankinnan tilannetta kokouksessa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Työvaliokunta merkitsi esittelyn tiedoksi.  
 

5 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärjet ja hyte-työn koordinointi Päijät-Hä-
meessä 
Sote- ja maakuntauudistuksen päättymisen jälkeen Päijät-Hämeessä on nähty tarpeelli-
sena jatkaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. 
 
Työvaliokunnan toimeksiannosta (16.10.2019) on valmisteltu hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen kärjet vuosille 2020-2025 sekä laadittu esitys hyte-työn koordinointivastuusta. 
Valmistelutyötä on koordinoinut Lahden kaupunki yhteistyössä hyvinvointiyhtymän edusta-
jien kanssa. Valmistelussa on kuultu eri maakunnallisia työryhmiä. Työryhmän työskente-
lyyn on osallistunut asiantuntijalääkäri Risto Kuronen, hyvinvointijohtaja Mikko Komulai-
nen, toimialajohtaja Mika Forsberg, kunnanjohtaja Merja Olenius, erityisasiantuntija Pia 
Haverinen, Päijät-Hämeen ehkäisevän työn seutukoordinaattori Susanna Leimio, lapsi- ja 
perhepalveluiden muutosagentti Elina Vesterinen ja alueellinen hyvinvointikoordinaattori 
Heli Lehtovaara.  
 
Maakunnalliset hyte-työn kärjet esiteltiin kokouksessa 28.4.2020 ja työvaliokunta hyväksyi 
ne yksimielisesti. Maakunnalliset hyte-työn kärjet ohjaavat osaltaan v. 2021 palvelusopi-
musten laadintaa kuntien ja hyvinvointiyhtymän välillä. 
 
Nimetty työryhmä on myös valmistellut esitystä liittyen maakunnalliseen hyte-työn koordi-
nointivastuuseen. HYTE-työn koordinoinnissa päätöksenteossa ja keskeisinä toimijoina 
ovat: Työvaliokunta 
Kaupunkien ja kuntien johtoryhmät 
Maakunnallinen hyte-työstä vastaava  
Hyte-yhteistyöryhmä 
Kaupunkien ja kuntien hyte-työryhmät 
 
Maakunnallinen hyte-työn kärkien eteenpäin vienti ja hyte-työn koordinointi edellyttää, että 
maakunnassa on hyte-työstä vastaava viranhaltija. Hyte-työstä vastaava toimisi hyte- yh-
teistyöryhmän puheenjohtajana ja olisi työvaliokunnan jäsen. Hyte-työstä vastaava viran-
haltija sijoittuisi joko kuntien tai hyvinvointikuntayhtymän organisaatioon ja kunnat rahoit-
taisivat toiminnan asukaslukuperusteisesti.  
 
Asiaa esittelevät kokouksessa hyvinvointijohtaja Mikko Komulainen ja toimialajohtaja Mika 
Forsberg. 



 

3 
 

 
Ehdotus 
Työvaliokunta käy asiasta keskustelun ja merkitsee esittelyn tiedoksi sekä päättää, että 
valmistelutyöryhmä selvittää maakunnallisen hyte-työn koordinoinnin toimintakustannuk-
set sekä mihin organisaatioon hyte-koordinointi sijoittuu. 
 
Päätös 
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi esittelyn ja käydyn keskustelun. Asia palautettiin valmiste-
lutyöryhmälle, joka valmistelee esityksen kunnille.  
 

6 Selviämishoitoaseman perustaminen 
Hyvinvointikuntayhtymän hallitus on kokouksessaan käsitellyt selviämishoitoaseman pe-
rustamista. Hyvinvointikuntayhtymän hallitus päätti merkitä selviämishoitoaseman perus-
tamista koskeva selvityksen tiedoksi. Hallitus suhtautui selviämishoitoaseman perustami-
seen myönteisesti. Selviämishoitoaseman edellytyksenä on, että sen perustamisesta ai-
heutuvat kustannukset kyetään sisällyttämään vuoden 2021 talousarvioon uutena ja erik-
seen budjetoitavana toimintana. Selviämishoitoaseman perustamista käsitellään vuotta 
2021 koskevissa palvelusopimusneuvotteluissa. 
 
Selviämishoitoaseman tarve Päijät-Hämeessä on todettu useissa eri selvityksissä. Sel-
viämishoitoasema tehostaa päihtyneiden potilaiden alkuvaiheen hoidon prosessia ja on 
tarpeellinen lisäys palvelujärjestelmään. Arvio on, että selviämishoitoasema tulee lisää-
mään katkaisuhoidon käyttöä nykyisestä, minkä myötä asiakkaita ohjautuu avun piiriin 
enemmän. Tätä tavoitetta tulee pitää myös toivottavana huomioiden Päijät-Hämeen päih-
deongelmatiikka ja tarpeet sekä arviot päihdepalvelujen alikäytöstä. Selviämishoitoasema 
lisää lyhyellä aikavälillä hyvinvointikuntayhtymän kustannuksia ja arvio on, että noin 30% 
selviämishoitoasematoiminnan kustannuksista (n. 1milj. euroa) voidaan kattaa nykyisistä 
kustannuksista. Selviämishoitoaseman toimintaa ja sen tilojen rakentamista varten tulee 
olla riittävä määrärahavaraus hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2021 talousarviossa. 
 
Oikea-aikaisempi ja tehokkaampi puuttuminen päihdeongelmiin ja hoidon prosessien te-
hostaminen tuo pitkällä aikavälillä kustannussäästöjä. Selviämishoitoasemasta aiheutu-
vien kustannusten kohdentumista kunnille ei ole arvioitu selvityksessä. Arvio on, että Lah-
den osuus kustannuksista on hieman korkeampi kuin keskimäärin kaikissa sote-palve-
luissa. 
 
Liitteenä hallituksen pykälä ja hyvinvointikuntayhtymän työryhmän tekemä selvitys ke-
väältä 2020. 
 
Toimialajohtaja Mika Forsberg esittelee asiaa kokouksessa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Työvaliokunta merkitsi esittelyn tiedoksi. 
 

7 Osavuosikatsaus I/2020 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen 22 pykälän mukaisesti hallituk-
selle ja jäsenkunnille toimitetaan talouden ja toiminnan kehitystä koskevat raportit kuukau-
sittain. Yhtymän osavuosikatsaus, jossa tarkastellaan tammi – huhtikuun 2020 talouskehi-
tystä ja toimintaa on liitteenä. 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tulos on tammi–huhtikuun osavuosikatsauksessa 13,4 
miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kirjanpidon tällä hetkellä osoittamasta ylijäämästä 



 

4 
 

huolimatta yhtymä ennustaa toimintavuoden talouden toteutuvan talousarvion mukaisena. 
Talous on toteutunut neljän ensimmäisen kuukauden aikana talousarvion rajoissa, joten 
viime vuonna valmistellut mittavat sopeuttamistoimet vaikuttavat onnistuneen. Kuluvan 
vuoden tulokseen liittyy kuitenkin edelleen poikkeuksellisen paljon epävarmuustekijöitä, 
sillä koronavirusepidemian vaikutukset toimintaan ja talouteen ovat vaikeasti ennakoita-
vissa. Talousarvio on kuluvalle vuodelle edelleen lähtötasoltaan 3 miljoonaa euroa alijää-
mäinen ja pitää sisällään 15 miljoonan euron säästötoimenpiteet. Koko vuoden toiminta-
tuottojen arvioidaan olevan noin 772 miljoonaa euroa ja jäävän hiukan alle talousarvion, 
johon vaikuttaa mm asiakasmaksujen ja ulkokuntamyynnin ennakoitua heikompi kertymi-
nen koronaviruksen vuoksi.  
 
Talousjohtaja Antti Niemi esittelee asiaa kokouksessa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 

 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 

8 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän talousarvion 2021 lähtökohdat 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2021 talousarvion valmistelu on aloitettu 
yhtymän johtoryhmän ja hallituksen toimesta. Valmistelun tavoitteena on saavuttaa realis-
tinen, mutta tavoitteellinen talousarvioraami. Oheisessa liitteessä on esitetty talouden ke-
hitykseen ja palvelutuotannon kuluihin vaikuttavia seikkoja ja sen perusteella tehtyä yhty-
män talousarvioraamin mallinnusta. Liitteessä on esitetty yhtymän toiminnan mahdollis-
tava realistinen talousraami. Minkä avainluvut valmistelun tässä vaiheessa ovat: toiminta-
kulut 776,8 miljoonaa euroa (kasvu +13 milj.€ eli 1,7 %, vuonna 2020: 763,8 miljoonaa eu-
roa) - jäsenkuntalaskutus 676,0 milj.€ (tulos nolla), vuonna 2020: 661,9 milj.€ (tulos -3 mil-
joonaa euroa). Jäsenkuntalaskutuksen kasvu 14,1 miljoonaa euroa eli 2,1%. 
 
Näissä oletuksissa ei ole arvioitu yhtymän toiminnassa tapahtuvan merkittävää toiminnan 
laajentamista ja siitä aiheutuvia lisäkuluja. Laskelmissa ei ole varaumaa yllättäviin kuluihin 
tai lainsäädännön muutoksilla tuleviin lisävelvoitteisiin. ICT-infravelan maksaminen pitää 
ottaa huomioon talousarvion valmistelussa. Laskelmissa ei ole huomioitu Koronan vaiku-
tuksia millään tavalla, esim. hoitojonojen purkua erityistoimilla, joista aiheutuisi lisäkuluja 
tai laajamittaista epidemiaa. Perussopimuksen 21 §:n mukaan talousarviossa ja -suunni-
telmassa hyväksytään yhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 
 
Talousarvio perustuu jäsenkuntien kanssa tehtyihin palvelusopimuksiin. Taloussuunnitel-
maa valmistellaan yhdessä jäsenkuntien kanssa. Työvaliokunta käsittelee taloussuunnitel-
maehdotuksen ja antaa lausunnon taloussuunnitelmasta yhtymän hallitukselle.  
 
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitoksen sitovaksi tavoitteeksi asetetaan (johto-
kunnan esityksen mukaan), että kertynyttä ylijäämää (Verson aikaisempien tilikausien ker-
tyneet ylijäämät ovat yhteensä 254 048,48) käytetään vuonna 2021 32 000 euroa Monia-
laisen lastensuojelun kehittämishankkeen omarahoitusosuuksiin ja lisäresurssin eli yhden 
työntekijän palkkaamiseksi Versoon 60 000 euroa. Siten Verson tulos olisi vuonna 2021 
92 000 euroa alijäämäinen. 
 
Talousjohtaja Antti Niemi esittelee asiaa kokouksessa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
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Päätös 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 

9 Palvelusopimus vuodelle 2021 
Perussopimuksen 20 § todetaan, että palvelusopimus on yhtymän ja jäsenkunnan välinen 
vuotuinen sopimus siitä mitä palveluja yhtymä jäsenkunnille tuottaa ja kuinka paljon jäsen-
kunta tästä maksaa.  
 
Palvelusopimuksissa tulee esittää keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa ja hen-
kilöstössä sekä yhtymälle asetettavat yhteiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet pal-
velusopimusta koskevan vuoden osalta. 1.8.2019 voimaan tulleessa perussopimuksessa 
todetaan, että palvelusopimukset seuraavaa vuotta varten on solmittava kuluvan vuoden 
kesäkuun loppuun mennessä. 
 
Konserni- ja yhteyspäällikkö Timo Louna esittelee vuoden 2021 palvelusopimuksen val-
mistelua. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee tiedoksi palvelusopimuksen valmistelun aikataulun ja etenemi-
sen.  
 
Päätös 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 

10 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ICT-infrastruktuuriin ja perustietotekniik-
kakokonaisuuteen liittyvät tärkeät kehitys- ja uudistamistarpeet 
Vuonna 2019 siirrettäessä perustietotekniikkapalvelut Provincialta Fujitsulle ja kesän 2019 
haittaohjelmaongelman seurauksena tunnistettiin PHHYKY:n ICT-infrastruktuuriin ja pe-
rustietotekniikkakokonaisuuteen liittyviä kriittisiä kehitys- ja uudistamistarpeita. Uudista-
miskohteisiin liittyy välittömiä korjaustarpeita. Kokonaisuuden uudistaminen alkoi 2019 ja 
jatkuu vuoteen 2021 saakka. Kevään 2020 Korona-pandemia on lisännyt ICT-ympäristö-
jen parannustarpeita, koska vahvasti ICT-ratkaisuihin nojaavat etätyö ja etävastaanotot 
ovat uusi normaali toimintatapa. Samaan aikaan kyberrikollisten aktiivisuus on noussut. 
 
Uudistamistarpeiden taustalla on vuosien kuluessa muodostunut korjausvelka ja toisaalta 
tarve hakea nykyaikaisia toimintaa tukevia uusia ratkaisuja. Vanhentuneen ICT-ympäris-
tön ylläpitäminen aiheuttaa toiminnallisia riskejä ja myös ylimääräisiä ylläpito- ja huolto-
kustannuksia. ICT-ympäristön uudistamisella ja modernisoinnilla voidaan alentaa jatku-
vien ICT-palveluiden yksikkökustannuksia. Myös digipalveluiden kehitys edellyttää hyvää 
tasoa perus ICT-infrastruktuurilta. 
 
Vuodelle 2019 myönnetystä lisärahoituksesta käytettiin noin 0,2 M€. Vuoden 2020 osuus 
(liite 1) on aiemman suunnitelman mukaisesti maksimissaan 2,1 M€, mikä toteutuessaan 
lisää ICT-kuluja vastaavasti suhteessa talousarvioon. Vuoden 2021 osuuden arvioidaan 
alustavasti olevan 1,0 M€. Rahoitustarve on 2,1 miljoonaa euroa. Rahoitus toteutetaan 
joko yhtymän sisäisenä talousarvion muutoksena (kustannusneutraali) talouden toteuman 
sen salliessa tai jäsenkuntalaskutukseen vaikuttavana raamin nostona. Toimenpiteitä ICT-
infravelan maksamiseksi on käynnistetty jo alkuvuonna voimassa olevan talousarvion puit-
teissa. Mikäli lisärahoitusta tai uudelleenkohdennusta ei tehdä, toimenpiteiden jatko on 
vaarassa. 
 
Tietohallintojohtaja Teemu Mäkelä esittelee asiaa kokouksessa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 



 

6 
 

 
Päätös 
Työvaliokunta merkitsi esittelyn tiedoksi.  
 

11 Muut asiat 
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi muutosohjelmaa koskevan tilannekatsauksen. 

 
 Sote-uudistusta koskeva lakiehdotus on tulossa lausunnolle kesäkuun aikana. Yhtymä toi-

mittaa kunnille tiedoksi lausuntovalmistelunsa, jota kunnat voivat hyödyntää omassa val-
mistelussaan.  

 
 Merja Olenius esitti huolensa nuorten kuntouttavan työtoiminnan järjestelyistä. Toiminta 

on ollut suljettuna pandemian ajan ja palveluita ei pystytä tarjoamaan myöskään kesällä. 
Todettiin, että toimintoja pitää pystyä suunnittelemaan paremmin yhdessä.  
 

12 Seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen 
Seuraava kokous pidetään tiistaina 1.9.2020 kello 8.30 alkaen. 
 

13 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.35. 

 
 

 
 Pekka Timonen Veli Penttilä 

puheenjohtaja sihteeri 
 


