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Hyvinvointikuntayhtymä     

Aika: Torstai 25.3.2021 kello 10 - 12.11 

Paikka: Teams-kokous 

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 
Pormestari Markku Koskinen, Kärkölä 
Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, Orimattila 
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, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, PHHYKY 
Mika Forsberg, toimialajohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut, 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 
Jari Salonen, PHHYKY, yhtymäkokouksen puheenjohtaja 

 

ASIAT 

1. Kokouksen avaus 

Työvaliokunnan varapuheenjohtaja Päivi Rahkonen avasi kokouksen. 

  

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Todettiin läsnäolijat.  
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3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

       Hyväksyttiin edellisen kokouksen 4.2.2021 muistio (liite 1) 

4. Tilannekatsaus rokotusten etenemisestä / pandemian tilanteesta Päijät-Hämeessä  

 

 Toimialajohtaja Tuomo Nieminen esittelee asiaa kokouksessa. 

 Ehdotus 

 Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 

Päätös 

Työvaliokunta merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.   

5. SOTE-uudistuksen valmistelu  

 

Hallintojohtaja Veli Penttilä esittelee sote-uudistuksen valmistelutilannetta kokouksessa. 

 

Ehdotus 

 

Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 

       Päätös 

Työvaliokunta merkitsi esittelyn tiedoksi (liite 1). Työvaliokunta kävi vielä läpi vapaaehtoisen 

valmistelun työryhmien kuntaedustajat. Kaikkiin työryhmiin on nimetty edustajat.  

 

6. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimitilahankkeiden ajankohtaiskatsaus 
 

Lyhyt esittely yhtymän käynnissä olevista ja suunnitelluista toimitilahankkeista ja niiden etenemisestä. 
Talousjohtaja Antti niemi esittelee asiaa kokouksessa. 
 

       Ehdotus 
        
       Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 
 
       Päätös 
 

Työvaliokunta merkitsi esittelyn tiedoksi (liite 3).  
 

7. Häme21 valmiusharjoitus  

 

Aluehallintovirasto järjestää Häme 21-valmiusharjoituksen 24. - 25.11.2021 Päijät-Hämeessä ja Kanta-

Hämeessä. Harjoituksen ennakkoseminaari järjestetään 14.4.2021 ja tilanneseminaari 5.10.2021. Osa 
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kuntaorganisaatioista järjestää ennen harjoitusta koulutusta henkilöstölleen yhdessä Pelastusopiston 

kanssa. 

Ennakkotiedot harjoituksesta viittaavat siihen, että Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja sen 

omistajakuntien välillä tulee harjoituksessakin olemaan tarve tiiviiseen yhteistoimintaan. 

Kuntayhtymän yhteyshenkilö harjoituksen valmistelussa on Timo Louna, joka osallistuu 

harjoitusohjelman tarkempaan suunnitteluun. 

 

Konserni- ja yhteyspäällikkö Timo Louna esittelee asiaa kokouksessa. 

 

Ehdotus 

 

Työvaliokunta käy keskustelun harjoituksen valmisteluun ja yhteistoimintaan liittyen. 

 

Päätös 

 

Työvaliokunta merkitsi esittelyn tiedoksi. Käytiin keskustelua harjoituksen ajankohdasta. Kuntien 

näkökulmasta tammikuu 2022 olisi ehdotettua ajankohtaa parempi.  

 

8. Jäsenen nimeäminen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamista valmistelevaan työryhmään 
 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan 
lainsäädännön voimaanpanosta annetun lakiehdotuksen (voimaanpanolaki) 8 §:n mukaan 
hyvinvointialueen valmistelua varten on asetettava hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin 
(Vate) välittömästi voimaanpanolain tultua voimaan. Ehdotuksen mukaan laki tulisi voimaan 1.7.2021. 
Vate vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, 
kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.  
Lakiehdotuksen mukaan hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon 
yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen (osapuolet) on 
sovittava välittömästi lain voimaan tultua Vaten kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaa 
valmistelutoimielimen. Osapuolten on tehtävä asiasta yhtäpitävät päätökset.  
Vaten jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa 
toiminnasta ja taloudesta.  

 
Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen Vaten asettamisesta kahden kuukauden kuluessa lain 
voimaantulosta, valtioneuvosto asettaa Vaten valtiovarainministeriön esityksestä. Tällöin 
sairaanhoitopiiri vastaa Vaten hallinnollisesta tuesta.  

 
Hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen toimeenpanon seuraamiseksi ja tueksi 
voidaan asettaa myös seurantaryhmä. Vaten tehtävät on määritelty lakiehdotuksen 10 §:ssä. Vate 
johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa 
päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden 
alkuun asti. Vate voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtää 
näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle.  
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Vaten tehtävänä on: 
 

1. selvittää hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön 
siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi; 
2.  osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen; 
3. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien 
selvittämiseen; 
4. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja 
viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen; 
5. valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa; 
6. päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta; 
7. osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen; 
8. valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät 
asiat.  

 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallitus päätti 15.3.2021 asettaa valmistelutyöryhmän, jonka 
tehtävänä on 16.4.2021 mennessä valmistella ehdotus viranomaisesta, joka asettaa hyvinvointialueen 
valmistelua varten asetettavan väliaikaisen valmistelutoimielimen. Lisäksi työryhmän tulee valmistella 
esitys väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenten lukumäärästä ja siitä, kuinka monta jäsentä kustakin 
osapuolena olevista organisaatioista toimielimeen asetetaan.  

 
Hallitus päätti nimetä työryhmään työvaliokunnan puheenjohtajan, kaupunginjohtaja Pekka Timosen, 
pelastusjohtaja Jari Hyvärisen, toimitusjohtaja Marina Erholan ja hallintojohtaja Veli Penttilän. Lisäksi 
hallitus päätti pyytää, että työvaliokunta ja Eteva kuntayhtymä nimeävät kumpikin yhden jäsenen.  

 
Ehdotus 

 
Työvaliokunta päättää jäsenen nimeämisestä väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamista 
valmistelevaan työryhmään. 

 
Päätös 
 
Työvaliokunta nimesi työryhmän jäseneksi kaupunginjohtaja Jari Parkkosen.  

 
 

9. Soteuudistuksen edunvalvonta 
 
       Työvaliokunnan puheenjohtaja käy valmistelutilannetta läpi.  

 
       Ehdotus 

 
       Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 

 
       Päätös 
 

Työvaliokunta merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi.  
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10. Palvelusopimusneuvottelu-prosessi vuonna 2021 

 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen 20 §:n mukaan palvelusopimus on yhtymän 
ja jäsenkunnan välinen vuotuinen sopimus siitä mitä palveluja yhtymä jäsenkunnalle tuottaa ja kuinka 
paljon jäsenkunta tästä maksaa. Palvelusopimuksessa tulee esittää keskeiset muutokset toiminnassa ja 
taloudessa ja henkilöstössä sekä yhtymälle asetettavat yhteiset toiminalliset ja taloudelliset tavoitteet 
palvelusopimusta koskevan vuoden osalta. Palvelusopimukset seuraavaa vuotta varten on solmittava 
kuluvan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. 

 
Kuntayhtymää koskevan omistajastrategian mukaan työvaliokunta käsittelee kaikki strategiset ja 
keskeiset asiat ennen yhtymähallituksen käsittelyä antaen niihin lausuntonsa. Näihin asioihin kuuluu 
mm. palvelusopimuspohja (yhteinen). Luonnos on lausuttavana seuraavassa työvaliokunnan 
kokouksessa. 
 
Palvelusopimusprosessin vastuuhenkilö kuntayhtymässä on Timo Louna. Mahdolliset 
palvelusopimuksen yleistä sisältöä koskevat esitykset pyydetään toimittamaan hänelle 19.4.2021 
mennessä. Kuntayhtymän johtoryhmä käsittelee asiaa 4.5.2021 ja kuntayhtymän hallitus 10.5.2021. 
Hallitus päättää vuoden 2022 talousarvioraamista 24.5.2021. Kuntayhtymän talousarviovalmistelusta 
vastaa Antti Niemi. 
 
Tärkeä osa palvelusopimuksen sisältöä on vuodesta 2020 alkaen ollut hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisestä sekä yhdyspintayhteistyöstä sopiminen. Käynnissä on kuntien ja kuntayhtymän yhteinen 
valmistelu, joka valmistuu 28.5.2021 mennessä. Tavoitteena on tuoda yhteisesti valmisteltu sisältö 
osaksi palvelusopimusta. Tästä on erillinen pykälä työvaliokunnan kokouksessa 25.3.2021. 
Kuntayhtymän edustajina valmistelussa ovat Mika Forsberg ja Risto Kuronen. 

 
Konserni- ja yhteyspäällikkö Timo Louna esittelee asiaa kokouksessa. 

 
Ehdotus 

 
Työvaliokunta merkitsee tiedoksi vuotta 2022 koskevan palvelusopimus-prosessin aikataulun. 

 
Päätös 
 
Työvaliokunta merkitsi aikataulun tiedoksi. Palvelusopimuspohja käsitellään kuntajohtajakokouksessa 
14.4.2021 ja päätös toimitetaan tiedoksi Timo Lounalle 19.4.2021 mennessä.  

 
 
11. Palvelusopimukset vuodelle 2022 ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
 

Kuntayhtymän perussopimukseen on kirjattu, että kuntayhtymä ja omistajakunnat laativat vuosittain 
palvelusopimuksen. Palvelusopimuksen sisältöä on kehitetty viimeisten parin vuoden aikana siten, että 
sopimukseen sisältyy kuntayhtymän ja kuntien yhteistoiminta sosiaali- ja terveydenhuollon 
kustannusten kasvun rajoittamiseksi ja palvelutuotannon turvaamiseksi. Vuoden 2021 
palvelusopimuksen liitteenä on erillinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen liite. 
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Vuoden 2022 palvelusopimukseen sisältyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä 
yhdyspintatyön toimenpiteiden valmistelu on käynnistetty. Valmistelussa osallistetaan hyte- ja 
yhdyspintaverkostoja ja valmistelua koordinoi kuntien hyte-koordinaattoriverkosto. Toimenpiteiden ja 
niitä koskevien mittarien pohdinta pohjautuu maakunnallisiin hyte-kärkiin ja kuntien mahdolliseen 
hyte-kertoimeen vaikuttavat tulosindikaattorit. Lisäksi toimenpiteissä on huomioitava 
koronapandemian vaikutukset sekä Hyte-koordinaatioverkoston vuodelle 2022 valitse hyte-teema 
terveelliset elintavat ja ylipaino. Toimeksianto on annettu seuraaville yhdyspintaverkostoille: LAPE-
yhteistyöryhmä, työllisyydenhoito, maahanmuutto ja kotouttaminen, ravitsemusterveyden edistämisen 
työryhmä ja ehkäisen työn työryhmä. Tavoite on, että toimenpiteet ja mittarit ovat valmiina 28.5.2021. 
Liitteenä valmisteluprosessi ja valmistelua ohjaavat periaatteet. 

 
Toimialajohtaja Mika Forsberg esittelee asiaa kokouksessa (liite 4). 

 
Ehdotus 

 
Merkitään tiedoksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä yhdyspintatyötä koskevien tavoitteiden, 
toimenpiteiden ja mittarien valmisteluprosessi vuoden 2022 palvelusopimuksiin. 

 
Päätös 
 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
12. Muut asiat 

 
Vanhus- ja vammaisneuvostojen perustaminen yhtymään/valmistelutilanne 

 
Hyvinvointikuntayhtymä on saanut kunnilta ja kunnallisilta neuvostoilta kannanotot liittyen vanhus- ja 
vammaisneuvostojen perustamiseen yhtymään. Kunnat ja kunnalliset neuvostot suhtautuvat asiaan 
pääosin myönteisesti. Hyvinvointikuntayhtymä järjestää seminaarin/työpajan kunnallisten neuvostojen 
ja kuntien edustajille 13.4.2021. Seminaarissa/työpajassa suunnitellaan yhtymän vanhus- ja 
vammaisneuvostojen toimintaa. Suunnitelmana on, että hallitus perustaa neuvostot kokouksessaan 
24.5. Neuvostot aloittaisivat toiminnan syksyllä 2021. 

 
Asiasta on mennyt kirje neuvostoille ja kunnille ja pyydetty ilmoittamaan edustajat 
seminaariin/työpajaan 1.4.2021 mennessä. 

 
Ehdotus 

 
Työvaliokunta merkitsee muut asiat tiedoksi. 

 
Päätös 
 
Työvaliokunta merkitsi asian tiedoksi.  
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13. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi torstaina 20.5.2021 klo 12 -14. 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.11. 

 

 

Pekka Timonen   Veli Penttilä 
puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 

 


