
                                                      

 

Hyvinvointikuntayhtymä   MUISTIO 

Työvaliokunta 2021/6                         27.10.2021 

                                                                                            

Aika: Keskiviikko 27.10.2021 kello 10 - 11.23 

Paikka: Teams-kokous 

 

Osallistujat 

Työvaliokunta 

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Lahti 

Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola 

Kunnanjohtaja, Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala 

Vs. kunnanjohtaja Annika Blom, Hartola 

Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, Heinola 

Pormestari Markku Koskinen, Kärkölä 

Kunnanjohtaja Sam Vuorinen, Myrskylä 

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 

Erja Saari, henkilöstöjohtaja, PHHYKY 

Tuomo Nieminen, toimialajohtaja, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, PHHYKY 

Jukka Santala, toimialajohtaja, yhtymäpalvelut, PHHYKY 

Silja Mäkelä, toimialajohtaja, ympäristöterveyskeskus, PHHYKY 

Johanna Aitamurto, toimitilajohtaja, PHHYKY 

Päivi Pitkänen, erityisasiantuntija, Lahden kaupunki 



Luottamushenkilöt 

Sari Niinistö, PHHYKY hallituksen puheenjohtaja 

Maria Mäkynen, PHHYKY hallituksen varapuheenjohtaja 

Anneli Viinikka, PHHYKY, yhtymäkokouksen puheenjohtaja 

 

ASIAT 

1. Kokouksen avaus 

 

Varapuheenjohtaja Päivi Rahkonen avasi kokouksen. Puheenjohtaja Pekka Timonen ryhtyi johtamaan 

kokousta kello 10.10 alkaen asian 4 kohdalla.  

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

 

Todettiin läsnäolijat. 

 

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 29.9.2021 muistio (liite 1) 

4. Koronapandemian tilannekatsaus Päijät-Hämeessä  

 

Toimialajohtaja Tuomo Nieminen esittelee asiaa kokouksessa. 

 

 Ehdotus 

 

Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 

 

Päätös 

 

Työvaliokunta merkitsi esittelyn tiedoksi.  

 

5. Kuntien omistamat sote-toimitilat ja niiden vuokranmääräytymisperusteet 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän omistajakunnat ovat hyväksyneet omistajastrategian koskien 

kuntayhtymää. Omistajastrategiassa on todettu, että ’’Omistajakunnat määrittelevät yhtymälle 

vuokrattaville kiinteistöille yhtymän kanssa yhteistyössä yhtenäiset vuokran määräytymisperusteet 

pääoma- ja ylläpitovuokran osalta sekä yhtenäisen vuokran sisällön. Vuokran määräytymisperiaatteissa 

sovitaan myös periaatteet palvelutarpeen tai muun muutoksen myötä tiloihin tehtävien investointien 

periaatteiden kustannustenjaosta. Yhtenäiset vuokramääritysperiaatteet otetaan käyttöön 1.1.2021 

alkaen’’. 

Kuntayhtymän järjestämisvastuu ja tehtävät siirtyvät Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle 1.1.2023. 

       Ehdotus 

Työvaliokunta keskustelee kuntien omistamien sote-toimitilojen vuokranmääräytymisperusteista ja 

niiden valmistelusta liittyen erityisesti hyvinvointialueuudistukseen.  



Päätös 

Vuokrien yhtenäisiä määräytymisperusteita valmistellaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen väliaikaisen 

valmistelutoimielimen alaisessa taloustyöryhmässä. Valmistelun pohjana käytetään Suomen Kuntaliiton 

valmistelumateriaalia. Saadun tiedon mukaan vuokrien määräytymisperusteista ollaan antamassa 

asetus.  

 

6. Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen 1.1.2023 alkaen 

Ympäristöterveydenhuollon järjestämisvaihtoehdoista on työvaliokunnan antaman toimeksiannon 

perusteella valmisteltu selvitys. Selvityksen ovat valmistelleet Päijät-Soten 

ympäristöterveyskeskuksesta toimialajohtaja Silja Mäkelä, eläinlääkintäjohtaja Riikka Lasonen ja 

terveydensuojeluinsinööri Sanna Kousa (sihteeri) sekä Lahden kaupungista rakennus- ja 

ympäristövalvonnan johtaja Mika Kemppainen ja johtava terveystarkastaja Tomi Bondarew. 

Selvityksessä on kuvattu nykyisten valvontayksiköiden toimintaa mm. resurssien sekä valvonnan ja 

talouden tunnuslukujen osalta.  

Tulevaa järjestämismallia on arvioitu kolmen eri vaihtoehdon osalta: 1) Yksi valvontayksikkö, 

isäntäkunta, 2) Yksi valvontayksikkö, hyvinvointialue ja 3) Kaksi erillistä valvontayksikköä. Jokaisen 

vaihtoehdon osalta on arvioitu siihen liittyviä toiminnallisia heikkouksia ja hyötyjä. Eri vaihtoehtojen 

taloudellisia vaikutuksia ei käytettävissä olleessa ajassa pystytty selvittämään, koska selvitystyöryhmällä 

ei ollut selkeää näkemystä eri järjestämisvaihtoehtoihin liittyvistä yleiskustannuksista. Kustannusten 

osalta tukeudutaan vuonna 2017 tehtyyn selvitykseen Lahden kaupungin ympäristöterveyden ja 

silloisen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ympäristöterveyskeskuksen valvontayksikköjen 

yhdistämisestä. Selvitys tehtiin Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän esityksestä. Tuolloin 

todettiin, ettei yhdistämisellä saavuteta välitöntä säästöä, mutta pitkällä aikavälillä pienien säästöjen 

syntyminen on mahdollista.  

Nyt laadittuun selvitykseen on liitetty selvitystyöryhmän johtopäätökset, mutta selvitystyöryhmä ei tee 

esitystä minkään järjestämisvaihtoehdon valitsemisesta, koska tästä ryhmä ei päässyt yksimielisyyteen. 

Selvityksen on sovittu valmistuvan 23.10.2021 ja se toimitetaan kokouksen osallistujille erillisenä 

liitteenä. 

 

Ehdotus 

 

Työvaliokunta merkitsee selvityksen tiedoksi ja käy keskustelun asian jatkovalmisteluun liittyen. 

 

Päätös 
 
Merkittiin tiedoksi, että lahden kaupunginhallitus käsittelee asiaa 8.11.2021.  
 
Päätettiin selvittää olisiko mahdollista, että hyvinvointialue toimisi järjestäjänä, mutta Lahden kaupunki 
tuottaisi palvelun Lahden kaupungin alueella. Nimettiin asiaa selvittämään Silja Mäkelä, Päivi 
Rahkonen, Olli Alho ja Veli Penttilä.  

7. Koronatilanteen vaikutukset ja tilannearvio kevääseen 2022 

Koronapandemialla on myös pidempiaikaisia vaikutuksia yhteiskunnan toimintaan. Tähän liittyen on 
hyvä yhdessä hahmottaa ja keskustella ”uudesta normaalista” joka on erilaista ajoittaista 



kriisijohtamisen ja vähemmän kriisijohtamisen vuorottelua. Sillä on kiistämättömiä vaikutuksia mm. 
sotetyön kuormitukseen, kustannuksiin ja kuntien varautumiseen. 

Ehdotus 

Työvaliokunta käy keskustelun koronatilanteen vaikutuksista kuntien ja yhtymän toimintaan. 

Päätös 
 
Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.  

 
8. Muut asiat 

Merkittiin, että muita esille otettavia asioita ei ollut.  

9. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous pidetään perjantaina 17.12.2021 kello 9.30-11. 

 

 

Pekka Timonen  Veli Penttilä 
puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 

 

 

 


