
                                                      

 

Hyvinvointikuntayhtymä   MUISTIO 

Työvaliokunta 2021/5                         29.9.2021 

                                                                                            

Aika: Keskiviikko 29.9.2021 kello 10 - 12.05 

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 

Kunnanjohtaja Jarkko Salonen, Iitti 

Pormestari Markku Koskinen, Kärkölä 

Kunnanjohtaja Sam Vuorinen, Myrskylä 

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 

Erja Saari, henkilöstöjohtaja, PHHYKY 

Tuomo Nieminen, toimialajohtaja, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, PHHYKY 

Jukka Santala, toimialajohtaja, yhtymäpalvelut, PHHYKY 

Leila Kankainen, työikäisten palvelujen tulosaluejohtaja, PHHYKY 



Pirkko Valtanen, vs. toimialajohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut, PHHYKY 

Sami Kuikka, työllisyysjohtaja, Lahden kaupunki 

Luottamushenkilöt 

Sari Niinistö, PHHYKY hallituksen puheenjohtaja 

Maria Mäkynen, PHHYKY hallituksen varapuheenjohtaja 

Anneli Viinikka, PHHYKY, yhtymäkokouksen puheenjohtaja 

ASIAT 

1. Kokouksen avaus 

Työvaliokunnan puheenjohtaja Pekka Timonen avasi kokouksen. 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Todettiin läsnäolijat.  

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

       Hyväksyttiin edellisen kokouksen 25.8.2021 muistio (liite 1) 

4. Työllisyysasioita koskeva tilannekatsaus 

 

Työikäisten palvelujen tulosaluejohtaja Leila Kankaisen esityksen sisältönä on Yhtymän sosiaali- ja 

terveyspalvelujen työllistymistä tukevan toiminnan ja työllisyyspalveluihin liittyvän monialaisen 

yhteistyön tilannekatsaus. Katsauksessa käsitellään mm.  kuntouttavaa työtoimintaa, 

aktivointisuunnitelma-aloitteiden määrän kehitystä ja monialaisen yhteistyön tilannetta yhtymän 

näkökannalta sekä lyhyesti työ- ja toimintakyvyn selvittelyn kehittämistä.  

Lahden kaupungin työllisyysjohtaja Sami Kuikka kertoo työllisyyden kuntakokeilun etenemisestä ja 

ajankohtaisista asioista. 

Ehdotus 

Työvaliokunta merkitsee esittelyt tiedoksi. 

Päätös 

Tulosaluejohtaja Leila Kankainen ja työllisyysjohtaja Sami Kuikka esittelivät asiaa. Liitteenä olevat 

esitykset merkittiin tiedoksi (Liite 2 ja 3). 

 

Työvaliokunta päätti käynnistää asiaa koskevan selvityksen. Kuntajohtajat valmistelevat selvityksen 

käynnistämistä.  

 

5. Koronapandemian tilannekatsaus Päijät-Hämeessä  

 

 Toimialajohtaja Tuomo Nieminen esittelee asiaa kokouksessa. 

 Ehdotus 

Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 



Päätös 

Työvaliokunta merkitsi esittelyn tiedoksi. 

6. PHHYKY:n henkilöstöstrategian esittely 

Henkilöstöstrategiaa vuosille 2021 - 2023 on valmisteltu alkuvuoden 2021 aikana. Strategiatyötä on 

ohjannut toimitusjohtajan nimeämä koko organisaation kattava ohjausryhmä. Lisäksi strategiatyötä on 

koko prosessin ajan valmistelut työryhmä. 

 Työryhmän asettamispäätöksen mukaisesti henkilöstöstrategiassa määritellään henkilöstöjohtamisen 

periaatteet, jotka tukevat yhtymän strategian ja muutosohjelman toteutumista. Henkilöstöstrategian 

valmistelu toteutti osaltaan yhtymän vuodelle 2021 asettamaa erillistavoitetta, jonka mukaan 

henkilöstön kokemus hyvästä työnantajasta vahvistuu.  

 Tavoitteena on hyvinvoiva henkilöstö tekemässä yhdessä tuloksellisuutta, tuottavuutta ja laatua. 

Strategia linjaa yhtymän henkilöstön johtamista ja koko työyhteisön kehittämistä sekä vahvistaa 

työnantajakuvaa. Strategia sisältää painopistealueet ja tavoitteet henkilöstövoimavarojen 

suunnittelulle, henkilöstöjohtamiselle, osaamisen kehittämiselle sekä työhyvinvoinnin ja työkyvyn 

johtamiselle. Henkilöstövisiona on olla Suomen paras sote-työpaikka, jolla on hyvinvoivat työntekijät ja 

asiakkaat - me kaikki yhdessä.  

 Henkilöstöstrategiaa on valmistelu laajasti ja avoimesti niin, että kaikilla työntekijöillä on ollut 

mahdollisuus osallistua strategian valmisteluun eri kanavien kautta. Valmistelussa on myös 

hyödynnetty keskeisiä yhtymän toimintaa ohjaavia suunnitelmia kuten yleistä strategiaa, 

muutosohjelmaa ja työhyvinvointitutkimuksen tuloksia sekä henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja.  

Valmistelun etenemisestä on viestitty henkilöstöä suunnitelmallisesti. Henkilöstöstrategia on esitelty 

yhtymän johtoryhmälle 15.6.2021 ja hallitus hyväksyi 21.6.2021 henkilöstöstrategian vuosille 2021 – 

2023 edellyttäen sen toimeenpanoa. 

Henkilöstöstrategian yksityiskohtaisten toteuttamissuunnitelmien laadinta on käynnistetty. 

Suunnitelman laadintaan liittyy olennaisesti myös strategian toteutumisen seuranta ja mittaaminen 

sekä laaja viestintä. Henkilöstöstrategian toteuttaminen on jokaisen Päijät-Soten työntekijän asia - me 

kaikki yhdessä. 

Toimialajohtaja Jukka Santala esittelee asiaa kokouksessa. Liitteenä yhtymän henkilöstöstrategia (Liite 

4). 

Ehdotus 

Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 

Päätös 
 
Työvaliokunta merkitsi esittelyn tiedoksi.  
 

7. Phhyky osavuosikatsaus 1- 8/ 2021 
 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen 22 pykälän mukaisesti hallitukselle ja 
jäsenkunnille toimitetaan talouden ja toiminnan kehitystä koskevat raportit kuukausittain. Yhtymän 
osavuosikatsaus (sekä jäsenkuntien raportointi), jossa tarkastellaan tammi – elokuun 2021 
talouskehitystä ja toimintaa valmistuu 27.9.2021. Talouden ja toiminnan tiedot julkaistaan myös 
Kuntaporttiin 27.9. Linkki Kuntaporttiin: NHG Raportointi (kmbi.azurewebsites.net), 



https://kmbi.azurewebsites.net/home/run?reportid=411947d9-8656-4a2e-acc5-
2fbf909c6882&groupid=42921352-9e80-4a26-b052-66d76cc6b496 
 
 
Osavuosikatsaus pyritään toimittamaan kokouksen osallistujille ennen kokousta. 
Talousjohtaja Antti Niemi esittelee asiaa kokouksessa. 
 
Ehdotus 

Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 

Päätös 
 
Merkittiin tiedoksi, että osavuosikatsaus on toimitettu kuntiin 29.9.2021. 
 
Esittely merkittiin tiedoksi.  

 

8. Yhtymäkokouksen puheenjohtajistoa koskeva valmistelukehotus 
 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyi 13.9.2021 seuraavan 
valmistelukehotuksen: 
 
”Yhtymäkokous antaa hallitukselle valmistelukehotuksen ryhtyä tarvittaviin toimiin yhtymän 
perussopimuksen ja hallintosäännön muuttamiseksi siten, että vastaisuudessa yhtymäkokoukselle 
valittaisiin kaksi (2) varapuheenjohtajaa.” 
 
Kun perussopimuksen muuttaminen edellyttää kuntien valtuustojen päätöksiä, valmistelun tulisi 
tapahtua kuntien johdolla. Lisäksi perussopimuksessa on aiemmin todettu mm. päätöksentekoon ja 
maksuosuuksien määrittelyyn liittyviä muutostarpeita. Perussopimuksen voimassaolo päättyy vuoden 
2022 lopussa kun hyvinvointialueuudistus tulee voimaan. 
 
Ehdotus 
 
Työvaliokunta käy keskustelun perussopimuksen muutostarpeista. 
 
Päätös 
 
Työvaliokunta kävi asiaa koskevan keskustelun. Kuntajohtajat jatkavat asian valmistelua.  

 
9. Muut asiat 

Käytiin keskustelu ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestämistä koskevan selvityksen 

valmistelutilanteesta. Selvitys on sovittu valmisteltavaksi 15.10.2021 mennessä ja se käsitellään 

seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa. Kuntajohtajat käyvät järjestämisvaihtoehtoja koskevia 

keskusteluja.  

Merkittiin tiedoksi, että Päijät-Hämeen hyvinvointialue on ostamassa pienen määrän Provincia Oy:n 

osakkeita Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä.  

10. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous pidetään sovitusti keskiviikkona 27.10.2021 klo 10 - 12.  

Muistion vakuudeksi 



 

Pekka Timonen   Veli Penttilä 
puheenjohtaja   sihteeri 


