
Hyvinvointikuntayhtymä MUISTIO

Työvaliokunta 2022/3 6.5.2022

Aika: Torstai 12.5.2022 kello 15-16.18

Paikka: Teams-kokous

Osallistujat

Työvaliokunta

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen, 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

Vt. kaupunginjohtaja Päivi Suikkanen, Orimattila

Kunnanjohtaja Petri Koivula, Padasjoki

Vs. toimitusjohtaja Timo Louna, PHHYKY

Asiantuntijat

Antti Niemi, talousjohtaja, PHHYKY

Tuomo Nieminen, toimialajohtaja, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, PHHYKY

Jukka Santala, toimialajohtaja, yhtymäpalvelut, PHHYKY

Anu Olkkonen-Nikula, toimialajohtaja, ikääntyneiden ja kuntoutuksen palvelut, PHHYKY

Ismo Rautiainen

Tomi Toivonen, hallintolakimies, PHHYKY

Päivi Pitkänen, erityisasiantuntija, Lahden kaupunki

Hallinnon asiantuntija, kunnan lakimies Rauno Maaninka, Pukkila



Marisa Roiha, hallintosihteeri, PHHYKY, sihteeri

Luottamushenkilöt

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 30.3.2022 muistio.

4. Koronapandemian tilannekatsaus Päijät-Hämeessä

Toimialajohtaja Tuomo Nieminen esittelee asiaa kokouksessa.

 Ehdotus

Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös

Työvaliokunta merkitsi esittelyn tiedoksi.

5. Työterveyspalvelujen kilpailutus

Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue ovat kumpikin tahoillaan päättäneet
työterveyspalvelujen kilpailuttamisesta siten, että kilpailutukseen kytketään Työterveys Wellamon
myynti. Hyvinvointialueella on työterveyshuollon järjestämisvastuu 1.1.2023 alkaen

Hyvinvointialueella on velvollisuus järjestää työterveyshuoltopalvelut omalle henkilöstölleen
työterveyshuoltolain (1383/2001) 4 §:n mukaisesti. Lisäksi hyvinvointialueella on terveydenhuoltolain
(1326/2010) 18 §:n mukaan velvollisuus järjestää alueellaan sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville
työntekijöille ja yrittäjille työterveyshuoltolain 12 §:ssä tarkoitettuja ehkäiseviä
työterveyshuoltopalveluita. Tämä järjestämisvastuu siirtyy alueen kunnilta hyvinvointialueelle. Kunnille
jää edelleen velvollisuus järjestää työterveyspalvelut omalle henkilöstölleen.

Sekä Lahden kaupunki että Hyvinvointialue ovat halukkaita etenemään yhteishankinnan valmisteluun,
johon kytketään työterveys Wellamon myynti. Alustavasti on sovittu, että kilpailutus valmistellaan
Phhykyssä yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa. Valmisteluvastuussa Lahden kaupungin osuus
painottuu työterveys Wellamon myyntiin ja Phhykyn työterveyshuollon sisältöön ja hankinnan



toteutukseen. Työterveys Wellamon omistajat saavat yhtiön myynnistä parhaan hyödyn osallistuessaan
yhteishankintaan. Phhyky tulee esittämään Työterveys Wellamon omistajille sitoutumista
yhteishankintaa. Hyvinvointialueen osalta päätökset työterveyspalvelujen sisällöstä ja hankinnasta
tehdään aluehallituksessa.

Ostopalvelujohtaja Ismo Rautiainen esittelee hankinnan valmistelua kokouksessa.

Ehdotus

Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös

Työvaliokunta merkitsi esittelyn tiedoksi.

6. Talousarvion toteuma 2022

Vs. toimitusjohtaja Timo Louna ja talousjohtaja Antti Niemi antavat tilannekatsauksen vuoden 2022
talousarvion toteumasta.

Ehdotus

Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös

Työvaliokunta merkitsi esittelyn tiedoksi.

7. Muutostalousarvio 2022/2

Hyvinvointiyhtymässä on valmisteltu toinen muutostalousarvio vuodelle 2022. Muutoksia esitetään
käyttötalousosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan. Muutosten vuoksi myös tuloslaskelmaosa on
päivitetty. Liitteet: MTA22 II muutokset

Käyttötalousosaan esitetään seuraavat muutokset:

Käyttötalousosaan on päivitetty olennaisin osin toimintatuottojen ja toimintakulujen lisäykset.
Muutokset on kuvattu lyhyesti alla olevassa tekstissä.

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus -toimialalla toimintakuluihin esitetään 2,1 miljoonan euron
lisäystä. Talousarvion valmistelun jälkeen ostopalveluna tuotettavan tehostetun palveluasumisen
kustannukset kasvoivat merkittävästi. Korotus johtuu lakisääteisestä henkilömitoituksen kasvusta ja
korotus on 17 euroa per hoitovuorokausi, joka oli vain osittain huomioitu talousarviossa 2022.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa toimintatuottoihin esitetään 0,2 miljoonan euron lisäystä johtuen Harjun
palvelukodin toiminnan siirtymisestä omaksi toiminnaksi 1.5.2022 alkaen. Toimintakuluihin esitetään
0,6 miljoonan euron lisäystä. Toimintakulujen kasvu perustuu alaikäisten perustason mielenterveys- ja
perheneuvolapalveluiden lisäresurssista hoitoon ja palveluihin pääsyn parantamiseksi, hoitotakuun
toteutumiseksi ja jonojen purkamiseksi, ja vammaispalveluiden Harjun palvelukodin toiminnan
siirtymisestä omaksi toiminnaksi.



Yhtymän johdossa toimintatuottoihin esitetään 2,7 miljoonan euron lisäystä, johon on huomioitu
sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19 kustannuksiin osoitettua valtionavustusta 2,0 miljoonaa euroa
vuoden 2021 korvauksia, Terveystalon osakkeiden myyntivoittoa 0,25 miljoonaa euroa ja työpanoksen
myyntiä hyvinvointialueelle 0,32 miljoonaa euroa. Toimintakuluihin esitetään 0,9 miljoonan euron
vähennystä johtuen toimialojen tehtävien välisistä sisäistä siirroista.

Yhtymäpalveluissa toimintatuottoja lisäys 12,7 miljoonaa euroa perustuu pääosin hyvinvointialueen
ict:n valmistelurahoitukseen (7,7 miljoonaa euroa) ja hankkeiden rahoituspäätöksiin (4,7 miljoonaa
euroa). Toimintakulujen muutokseen sisältyy vastaavat lisäykset sekä varhe-eläkemaksujen nousu 0,4
miljoonaa euroa ja toimialojen välisistä tehtäväsiirroista johtuvia yhtymätasolla kustannusneutraaleja
muutoksia.

Yhteensä toimintatuottoihin esitetään 15,6 miljoonan euron lisäystä ja toimintakuluihin 15,6 miljoonan
euron lisäystä. Toimintakate ei muutu. Kokonaisuutena esitettyjen muutosten nettovaikutus tilikauden
tulokseen on +/- 0 euroa.

Yhtymäpalveluiden ja yhtymän johdon sisäisen kaupan eriä ei lasketa uudelleen muutostalousarvioon.
Tilinpäätöksessä näiden toimialojen vyörytykset oikaistaan vastaamaan toimialojen toteutuneita
nettokustannuksia.

Toiminnallisista muutoksista johtuen esitetään toimialojen välisiä määrärahojen siirtoja, joilla ei ole
vaikutusta tulokseen.

Rahoitusosaan esitetään muutettavaksi tulorahoituksen korjauserien ja pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovutustulojen osalta vastaamaan tämän hetken tilannetta.

Investointiosaan esitetään Terveystalon osakkeiden myynnin tuloarvio 0,25 miljoonaa euroa.

MTA II

Kustannusneutraalit

Kesänuorten palkat johdosta HR:ään 250 000 toimialojen välinen siirto

Linjakadun toimisto yms tarvikkeet määrärahasiirto 60 000 toimialojen välinen siirto

Takaisinsoittojärjestelmän henkilö Iku/Peso/Tesa maksavat
asiakastietojärjestelmille 75 000 toimialojen välinen siirto

ICT HVA valmistelurahoitus 7 020 000 tuottoihin ja kuluihin, netto 0

ICT HVA valmistelurahoitus, HVA päätös 19.4.2022 715 521 tuottoihin ja kuluihin, netto 1

Tulevaisuuden sote-hanke 3 200 000 tuottoihin ja kuluihin, netto 0

Yhden fysioterapeutin palkkarahan siirto Tesasta Ikuun 52 000 nämä päikseen, ei tehdä

Osastofarmasien myynti Tesasta Ikuun 52 000 nämä päikseen, ei tehdä

KELA kanta ja e-resepti 475 000

toimialojen välinen siirto Johto -A

 as.järj.



HR-strategia uusia työntekijöit 3,5 htv 205 000

toimialojen välinen siirto Johto ->

 HR

Kestävän kasvun hanke -ohjelma, päätös 26.4 1 458 000 tuottoihin ja kuluihin, netto 0

Toimintatuottojen lisäykset

Työpanoksen myynti HVAlle 758 110 lisää tuottoja

Terveystalon osakkeiden myyntivoitto 249 323 lisää tuloja

Koronakorvaus vuodelta 21 1 981 000 lisää tuloja

2 988 433

Toimintakulujen lisäykset

Alaikäisten perustason mielenterveys- ja
perheneuvolapalvelujen ruuhkautuminen ja toimenpiteet
palveluihin ja hoitoon pääsyn parantamiseksi 262 000 lisää kuluja

Harjun palvelukodin toiminnan siirtyminen omaksi
toiminnaksi 1.5.2022 146 400 lisää kuluja

Eläkemaksujen korkeampi taso (Varhe) 400 000 lisää kuluja

Asiakasohjaus budjettivaje 2 180 000 lisää kuluja.

2 988 400

Nettovaikutus talousarvion loppusummaan 33

Talousjohtaja Antti Niemi esittelee muutostalousarvio 2022 /2.

Ehdotus

Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös

Työvaliokunta merkitsi esittelyn tiedoksi.

8. Tilannekatsaus, ensihoidon maksuosuudet vuodet 2017 ja 2019.

Ensihoidon kustannusten jaosta on olemassa yhtymäkokouksen tekemät vuosittaiset päätökset, jotka
perustuvat yhtymän perustamissopimukseen. Vuoden 2018 yhtymäkokouksen päätöksestä on valitettu
hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeus muutti ratkaisussaan kustannustenjakoa kyseisen vuoden osalta.



Yhtymäkokous on 26.4.2022 päättänyt muuttaa vuoden 2018 maksuosuuksia hallinto-oikeuden
ratkaisun mukaisesti.

Sysmän kunta on toimittanut Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle 21.3.2022 päivätyn Sysmän
kunnan kunnanhallituksen laatiman asiakirjan, mikä on nimetty ”Ensihoidon kustannusten jaon
oikaisuvaatimus Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle vuosilta 2017 ja 2019
viivästyskorkovaatimuksineen vuosilta 2017 - 2019”. Sysmän kunta on 30.3.2022 päivätyllä asiakirjalla
täydentänyt oikaisuvaatimustaan ja täsmentänyt, että Sysmän kunta vaatii, että Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymä tekee itseoikaisun hyvän hallintotavan mukaisesti vuosilta 2017 ja 2019 ja
oikaisee maksuosuuksien laskutuksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti.
Viivästyneelle maksusuoritukselle on maksettava viivästyskorko korkolain säännösten ja
hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti.

Iitin kunta on toimittanut Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle 14.3.2022 päivätyn otteen pöytäkirjasta,
jonka mukaan Iitin kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Sysmän kunnan oikaisuvaatimuksen Päijät-
Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle ensihoidon kustannusten jaosta vuosilta 2017 ja 2019
viivästyskorkovaatimuksineen ja päättää ilmoittaa Sysmän kunnalle ja Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymälle yhtyvänsä oikaisuvaatimukseen.

Padasjoen kunta yhtyy 28.3.2022 päivätyn pöytäkirjanotteen mukaan Sysmän kunnan vaatimukseen ja
vaatii Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää oikaisemaan vuosien 2017-2019 ensihoidon
maksuosuuksien laskutuksen vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Viivästyneille suorituksille tulee maksaa
korkolain mukainen viivästyskorko.

Orimattilan kaupunki vaatii 28.3.2022 päivätyn pöytäkirjanotteen mukaan, että Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymä tekee itseoikaisun hyvän hallintotavan mukaisesti vuosilta 2017 ja 2019 ja
oikaisee maksuosuuksien laskutuksen hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti. Viivästyneelle
maksusuoritukselle on maksettava viivästyskorko korkolain ja hyvinvointikuntayhtymän
perussopimuksen mukaisesti.

Pukkilan kunnan kunnanhallitus vaatii 28.3.2022 päivätyn pöytäkirjanotteen mukaan, että Päijät-
Hämeen hyvinvointikuntayhtymä oikaisee vuosien 2017-2019 maksuosuudet hallinto-oikeuden
päätöksen mukaisesti. Viivästyneelle maksusuoritukselle on maksettava viivästyskorko korkolain
säännösten ja hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti.

Asikkalan kunnan kunnanhallitus vaatii 28.3.2022 päivätyn pöytäkirjanotteen mukaan, että Päijät-
Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tulee oikaista vuosien 2017 ja 2019 maksuosuudet hallinto-oikeuden
päätöksen mukaisesti. Viivästyneelle maksusuoritukselle on maksettava viivästyskorkoa korkolain
säännösten ja hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti.

Hartolan kunnan kunnanhallitus on 30.3.2022 päivätyn pöytäkirjanotteen mukaan päättänyt merkitä
tiedoksi Sysmän kunnan oikaisuvaatimuksen ja päätti yhtyä Sysmän kunnan oikaisuvaatimukseen.

Heinolan kaupungin kaupunginhallitus on 31.3.2022 päivätyn pöytäkirjanotteen mukaan päättänyt
esittää Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle, että se tekee itseoikaisun vuosien 2017 ja 2019
maksuosuuksiin hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti. Viivästyneelle maksusuoritukselle on
maksettava viivästyskorko korkolain säännösten mukaan.

Myrskylän kunnanhallitus vaatii 4.4.2022 päivätyn pöytäkirjanotteen mukaan, että Päijät-Hämeen
hyvinvointiyhtymä oikaisee vuosien 2017-2019 maksuosuudet hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti.
Viivästyneille maksusuorituksille on maksettava viivästyskorkoa korkolain mukaisesti.



Työvaliokunta on 30.3.2022 päättänyt, että hyvinvointikuntayhtymä kutsuu jäsenkunnat neuvotteluun
liittyen ensihoidon maksuosuuksia vuosien 2017 ja 2019 osalta.

Vs. toimitusjohtaja Timo Louna, talousjohtaja Antti Niemi ja hallintolakimies Tomi Toivonen antavat
tilannekatsauksen valmistelusta.

Ehdotus:

Työvaliokunta merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja päättää jäsenkuntien neuvottelun ajankohdan.

Päätös

Työvaliokunta merkitsi esittelyn tiedoksi.
Jäsenkuntien neuvottelu liittyen ensihoidon maksuosuuksiin vuosien 2017 ja 2019 osalta pidetään ti
24.5.2022 klo 11. Virallinen kokouskutsu lähetetään viikon 20 alussa liitteineen.

9. Muut asiat

1. TE2024 – uudistuksen järjestämisaluetarkastelu/ Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen kunnat.
Valmisteludiat ja Päijät-Hämeen kuntakyselylomake ovat liitteenä. Tämä esitys täydentyy ja Mikko
Kesä esittelee sen 6.6.2022 työvaliokunnan kokouksessa.

2. Konesalipalvelun kilpailutus ja toimittajan valinta.

Ehdotus

Työvaliokunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Työvaliokunta merkitsi muut asiat tiedoksi.

10. Seuraavan kokouksen ajankohta

Maanantai 6.6.2022 klo 13 – 14.30


