
                                                      

 

Hyvinvointikuntayhtymä   MUISTIO 

Työvaliokunta 2022/1                        16.2.2022 

                                                                                            

Aika: Perjantai 11.2.2022 kello 9.00 - 10.39 

Paikka: Teams-kokous 

 

Osallistujat 

Työvaliokunta 

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen, puheenjohtaja, Lahti 

Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola 

Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala 

Kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, Hartola 

Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, Heinola 

Kunnanjohtaja Jarkko Salonen, Iitti 

Pormestari Markku Koskinen, Kärkölä 

Kunnanjohtaja Sam Vuorinen, Myrskylä 

Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, Orimattila 

Kunnanjohtaja Katarina Helander, Pukkila 

Kunnanjohtaja Petri Koivula, Padasjoki 

Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, Sysmä 

Asiantuntijat 

Veli Penttilä, hallintojohtaja, PHHYKY  

Tuomo Nieminen, toimialajohtaja, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, PHHYKY 

Mika Forsberg, toimialajohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut, PHHYKY 

Timo Louna, konserni- ja yhteyspäällikkö, PHHYKY 

Päivi Pitkänen, erityisasiantuntija, Lahden kaupunki 

Luottamushenkilöt 

Sari Niinistö, PHHYKY hallituksen puheenjohtaja 



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 20.12.2021 pidetyn kokouksen muistio.  

4. Koronapandemian tilannekatsaus Päijät-Hämeessä  

 

Toimialajohtaja Tuomo Nieminen esittelee asiaa kokouksessa. 

 

 Ehdotus 

 

Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 

 

Päätös 

 

Työvaliokunta merkitsi esittelyn tiedoksi.  

 

5. Tulkkikeskuspalvelut ja tulkkauspalvelut 

 

Päijät-Hämeen tulkkikeskus siirtyi 1.1.2017 alkaen Lahden kaupungin organisaatiosta Päijät-Hämeen 

hyvinvointikuntayhtymään. Tulkkikeskuksen tehtävänä on ollut tulkkien välitys sekä valtionkorvausten 

koordinointi ja hakeminen sekä laskuttaminen. Tulkkikeskus on välittänyt tulkkauspalveluja yhtymän eri 

toimintayksiköihin ja halukkaille yhtymän jäsenkunnille sekä Heinolan kaupungille in house-järjestelyllä. 

Palveluja ovat vuonna 2021 hankkineet yhtymältä Heinola, Lahti, Hollola, Orimattila, Asikkala, Iitti, 

Kärkölä, Myrskylä -kunnat.  Yhtymän tulkkikeskuksen henkilöstöön kuuluu tällä hetkellä 4 henkilöä.  

 

Tulkkauspalvelut on yhtymän toimesta kilpailutettu siten, että sopimuskausi läsnäolotulkkauksen, 

puhelintulkkauksen ja käännöspalvelujen osalta on 31.12.2022 asti (ja mobiilitulkkauksen osalta 

31.8.2022). 

 

Tulkkikeskuksen toiminnassa ei ole kyse sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta vaan kyse on 

tukipalvelusta. Kunnat eivät voi enää hankkia 1.1.2023 alkaen palvelua hyvinvointialueelta in house -

periaatteella. Osana hyvinvointialueen valmistelua on selvitetty vaihtoehtoisia malleja.  

 

Vaihtoehtoisia malleja ovat 

 

1) Hyvinvointialue ja kunnat ostavat vuoden 2022 aikana jo toiminnassa olevan tulkkauspalveluita 

tarjoavan ja täysin julkisomisteisen yrityksen osakkeita sekä varmistavat muutoin sidosyksikköaseman 

toteutumisen. 



2) Hyvinvointialue ja kunnat järjestävät vuonna 2022 yhteishankinnan hankintain (1397/2016) 

säännösten mukaisesti.  

3) Hyvinvointialue ja kunnat perustavat vuoden 2022 aikana täysin julkisomisteisen yrityksen, joka 

tarjoaa tulkkauspalveluita Päijät-Hämeen alueelle. 

4) Hyvinvointialue sekä kunnat järjestävät tulkkauspalvelut itse parhaalla katsomallaan tavalla. 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Mika Forsberg esittelee asiaa kokouksessa.  

 

Ehdotus 

 

Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. Yhtymän esityksenä on, että työvaliokunta pitää 

ensisijaisena ratkaisuna vaihtoehdon 1 mukaista ratkaisua ja päättää käynnistää valmistelutyö 

vaihtoehto 1:n toteuttamiseksi 

 

Päätös 

 

Työvaliokunta hyväksyi esityksen. Valmistelutyö käynnistetään vaihtoehto 1:n pohjalta.  

 

6. Talouden toteuma 2021 

Päättynyt vuosi 2021 muodostuu valmistuneiden alustavien tilinpäätöstietojen perusteella Päijät-

Hämeen hyvinvointiyhtymän omistajille pääosin ennakoitua paremmaksi. Yhtymän tulos (ilman 

liikelaitoksia) ennen kuntamaksuosuuksien täsmäytystä on noin 9,7 miljoonaa euroa positiivinen. Sekä 

yhtymän toimintatuotot, että toimintakulut ylittivät hyväksytyn muutostalousarvion kuitenkin 

merkittävästi. Kuntakohtaiset laskelmat palvelunkäytöstä valmistuvat helmikuun puoliväliin mennessä, 

jolloin selviää mitkä kunnat saavat palautusta ja lähteekö johonkin kuntaan vielä ennakoitua 

suuremman käytön perusteella lisälasku. Talouden seuranta ja ennakointi on kokonaisuudessaan ollut 

vaikeaa koronapandemian muutosvaikutusten vuoksi. Yhtymälle aiheutui viime vuonna 

koronapandemiasta merkittäviä lisäkustannuksia kaikilla toimialoilla, joihin saatiin valtioavustusta 

yhteensä 38,9 miljoonaa euroa. Yhtymän kustannuskehityksessä oli vuonna 2021 osin huolestuttavia 

piirteitä.  

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perustuen on vuoden 2018 ensihoidon kustannusten jaosta 

tehty kirjaukset vuoden 2021 kirjanpitoon (kustannusneutraali yhtymän kannalta) ja tulee 

yhtymäkokouksen käsittelyyn toukokuussa 2022. Oikaisu jäsenkuntien kesken on tarkoitus toteuttaa 

siten vuoden 2021 lopullisten maksuosuuksien laskutuksen yhteydessä. 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen 22 pykälän mukaisesti hallitukselle ja 

jäsenkunnille toimitetaan talouden ja toiminnan kehitystä koskevat raportit kuukausittain. Talouden ja 

toiminnan tiedot julkaistaan Kuntaportissa. Linkki Kuntaporttiin: NHG Raportointi 

(kmbi.azurewebsites.net) 

Talousjohtaja Antti Niemi esittelee asiaa kokouksessa. 

Ehdotus 

 

Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 

 

Päätös 

 



Työvaliokunta merkitsi tiedoksi vuoden 2021 talouden toteutumaa koskevat tiedot. 

 

7. Ensihoidon jäsenkuntaosuudet vuosilta 2017 ja 2019 

Työvaliokunnan kokouksessa 17.12.2021 käsiteltiin ensihoidon kuntamaksuosuuksien oikaisua vuodelta 

2018. Kokouksessa esitettiin uusi laskelma kustannusten jaosta siten, että oikaisu toteutetaan vuoden 

2021 lopullisten maksuosuuksien laskutuksen yhteydessä. Työvaliokunta merkitsi asian tiedoksi.  

Työvaliokunnan kokouksen jälkeen Sysmän kunnanjohtaja lähetti sähköpostin, jossa pyydetään 

oikaisemaan ensihoidon maksuosuuksia myös vuosilta 2017 ja 2019. Viestissä viitataan myös 

ylimääräisen muutoksenhaun mahdollisuuteen.  

Vuosi 2017 

Sysmän kunta ja Hartolan kunta esittivät Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle vaatimuksen 

ensihoidon kuntamaksuosuuksien takautuvasta oikaisemisesta, Sysmä vuosilta 2015-2017 ja Hartola 

vuosilta 2015-2016. Oikaisemista koskevaa asiaa valmisteltiin työryhmässä, jossa oli edustajia Hartolan 

kunnasta, Sysmän kunnasta, Lahden kaupungista, Heinolan kaupungista ja hyvinvointiyhtymästä. 

Työryhmän selvitystyön perusteella hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous päätti 16.12.2019, § 17 oikaista 

vuosien 2013-2017 ensihoidon kuntamaksuosuuksia takautuvasti. Yhtymäkokouksen päätös jäi 

lainvoimaiseksi. 

Vuosi 2019 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimusta muutettiin siten, että uudistettu 

perussopimus tuli voimaan 1.8.2019. Kun aiemmassa perussopimuksessa oli määritelty, että jäsenkunta 

maksaa asukkaidensa käyttämät palvelut yhtenäisillä suoritehinnoilla, uudistetussa perussopimuksessa 

todettiin (24 §), että ”ensihoidon kustannukset kohdistetaan erillisen työryhmän esityksen mukaan, 

joka käsitellään työvaliokunnassa ja hyväksytään yhtymäkokouksessa.” Näin ollen vuonna 2019 ei enää 

ollut ensihoidon osalta voimassa vaatimus suoritepohjaisesta laskutuksesta.  

Hallintojohtaja Veli Penttilä esittelee asiaa kokouksessa. 

Ehdotus 

Työvaliokunta käy keskustelun ensihoidon vuosien 2017 ja 2019 kuntalaskutuksen muuttamista 

koskevasta vaatimuksesta.   

Päätös 

 

Työvaliokunta päätti, että seuraavaan työvaliokunnan kokoukseen valmistellaan asian ratkaisemista 

koskeva ehdotus. Sysmän kunnassa on valmisteltu asiaa koskevia selvityksiä, joita voidaan käyttää 

ehdotuksen valmistelussa.   

 

8. Henkilöstöstrategian toimeenpano 

Päijät-Soten henkilöstöstrategian toimeenpanon tilannekatsaus. 

Henkilöstöjohtaja Erja Saari esittelee asiaa kokouksessa. 

Ehdotus 

 

Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi. 



 

Päätös 

 

Asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.  

 

9. Muut asiat 

Työvaliokunta päätti 29.9.2021 käynnistää työllisyysasioita koskevan selvityksen siten, että 

kuntajohtajat valmistelevat selvityksen käynnistämistä. 

Sovittiin, että toimialajohtaja Mika Forsberg käynnistää valmistelua ja asia tuodaan seuraavaan 

työvaliokuntaan.  

10. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous päätettiin pitää keskiviikkona 30.3.2022 kello 14-15.30. 

 

Muistion vakuudeksi 

 

 

Pekka Timonen   Veli Penttilä 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 

 


