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• Tulevien kokouksien aikataulusuunnitelmaa

• Yhtymäkokous 26.4.2022

• Kuntayhtymällä menee muuten hyvin, mutta toimintaympäristössä on muutamia 

kriisejä…

• Työtaisteluun varautuminen

• Kansainvälisen tilanteen vaikutukset kuntayhtymän toimintaan

• Henkilöstön rakenteellinen saatavuusongelma ->asiakaspalvelujen saatavuus

• SARS-CoV-2 –virus-pandemia ->henkilöstön saatavuus ->asiakaspalvelujen saatavuus

• Kustannusinflaatio ->vaikutus talouteen

• Ensihoidon kustannukset 2017 ja 2019

Ajankohtaista



Yhtymähallitus Yhtymäkokous

- Ti 29.3. klo 12.30, Linjakatu 5 - ti 26.4. klo 12.30, Keskussairaalankatu 7

- Ma 11.4. klo 9.30, Linjakatu 5 - ti 31.5. klo 9.30, Keskussairaalankatu 7

- Ti 26.4. klo 9.30, Keskussairaalankatu 7

- Ma 9.5. klo 9.30, Linjakatu 5

- Ma 23.5. klo 9.30, Linjakatu 5

- Ti 7.6. klo 9.30, Linjakatu 5

- Ma 20.6. klo 9.30, Linjakatu 5

Kuntayhtymän hallituksen ja 

yhtymäkokouksen kokoukset kevät 2022



• Ensihoidon maksuosuudet 2018

• Talousarvion muutos: osakkeiden hankintaan lisää 1,5 M €

Yhtymäkokous 26.4.2022



• TA2022 osakkeiden hankintaan

• Coxa-osakkeet

• HC-viikkolomaosakkeet

• Käytetty yhteensä

• Talousarviossa jäljellä

• Fimlab-osakkeet

• Lisärahoitustarve

• Esitys (29.3.2022) yhtymäkokoukselle (26.4.2022): 
osakkeiden ostamiseen varattuun määrärahaan lisää 
1,5 M €

• 4.500.000 €

• 3.456.000 €

• 360.080 €

• 3.816.080 €

• 683.920 €

• 1.320.000 €

• 636.080 €

• 4.500.000 ->6.000.000 €

TA2022 investointiosa



• PHHYKYn omistusosuus nyt

• PHHYKYn osuus yhtiön liikevaihdosta

• Omistusosuus, jos ostetaan osakkeita

• Pshp: osakkeita myynnissä

• Hinta

• Kauppahinta

• Talousvaikutus (osinkotuottoja)

• 9,4 %

• 13,4 %

• 12,3 %

• 165 kpl

• 8.000 €/kpl

• 1.320.000 €

• +xxx.xxx euroa

Fimlab Laboratoriot oy:n osakkeiden ostaminen





Tilannekatsaus - työtaisteluun 

varautuminen

Kevät 2022



17.3.2022 lakkoilmoitus, joka koskee PHHYKYä sekä 

Sarastiaa → siirretty 28.3. alkamaan pääsiäisenä 15.4.

• Tehy ja SuPer: Lakkovaroitus koskee n. 40 000 hoitajaa ja 13 

sairaanhoitopiiriä sekä niiden omistuksessa tai läheisessä 

yhteistyössä olevissa yhtiöissä tai osuuskunnissa tehtävää 

lakonalaista työtä.

• Lakkokohteissa annetaan suojelutyöneuvotteluihin perustuen 

suojelutyötä välittömään hoitoon potilaiden hengen 

turvaamiseksi tai pysyvän vakavan vammautumisen 

estämiseksi.



Suojelutyöneuvottelujen rajaus

• Lakkokohteissa annetaan suojelutyötä suojelutyöneuvotteluun 

perustuen välittömään hoitoon; tehohoito, mukaan lukien keskosten 

ja vastasyntyneiden tehohoito; päivystys; synnytykset; välitöntä 

hoitoa edellyttävät syöpätapaukset; dialyysihoito; välitön tahdosta 

riippumaton psykiatrinen hoito; edellä mainittuihin hoitoihin liittyvät 

kiireelliset anestesiapalvelut, laboratorio- ja kuvantamispalvelut 

sekä muu näihin verrattava, potilaiden hengen turvaamiseksi tai 

pysyvän vakavan vammautumisen estämiseksi tarvittava hoito.



Suojelutyöneuvottelut käynnistetty 24.3. 2022

• Neuvottelut käydään toimialakohtaisesti, ensin sovitaan suojelutyön 

kohteet, sen jälkeen käydään neuvottelut suojelutyötä tekevien 

määristä, jolloin mukana kaikkien toimialojen edustajat.

• Järjestöjen suojelutyöneuvottelut ovat keskusjärjestöjohtoiset ja 

työnantajan neuvottelijat varautuvat hitaasti eteneviin 

ja haasteellisiin neuvotteluihin.



24.3.2022 Tehy ry ja SuPer ry ovat ilmoittaneet uudesta 

ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

• Tehy ry ja SuPer ry ovat julistaneet uuden ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko kuntasektorilla, 

alkaen 25.3.2022 kello 15.00 ja päättyen 31.3.2022 kello 23.59.

28.3.2022 JHL ry, Jyty ry ja Juko ry ovat ilmoittaneet 

uudesta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

• Uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee koko kuntasektorilla, alkaen 4.4.2022 klo 0.01 

ja päättyen 10.4.2022 klo 23.59. 



Yhteistoimintalain mukainen kuuleminen (KunYT 4§)

• Suunnitteilla henkilöstölle kaksi taltioitavaa YT-tilaisuutta. 

• Lakko tulee vaikuttamaan toimialojen toimintaan ja henkilöstöön. Työnantaja arvioi, että 

lakon vuoksi tiettyjä toimintoja jouduttanee supistamaan taikka sulkemaan, jotta 

varmistetaan potilaiden hengen turvaamiseksi tai pysyvän vakavan vammautumisen 

estämiseksi tarvittava hoito. 

• Henkilöstöä informoidaan mahdollisista lakosta johtuvista muutoksista työtehtävissä tai 

toimipaikoissa.

• Lähtökohtaisesti lakosta johtuvissa muutoksissa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan 

henkilöstöä voidaan siirtää tehtäviin, jotka vastaavat koulutusta, kokemusta ja 

ammattitaitoa. Muutoksilla saattaa olla vaikutusta myös työaikamuotoon. 



Kustannuspaineita

TA 2022



Kustannusinflaatio 

käynnissä

• Vuoden 2022 inflaatio?

• Palkkaratkaisun taso?

Toimintakulut

Milj.€ Muutos-% Pandemia Hankkeet Perustoiminta Muutos-% Inflaatio
Kunta-alan 
ansiotasoindeksi

Reaalinen 
kustannuskehitys Toteutunut Muutos-%

2017 699,9 699,9

2018 726,4 3,80 % 726,4 3,8 %

2019 751,5 3,50 % 751,5 3,5 % 751,5

2020 762,3 1,40 % 12,1 750,2 -0,2 % 0,30 % 2,20 % 759,75 750,2 -1,3 %

2021 820,6 7,65 % 22,5 7,4 790,7 5,4 % 2,20 % 2,50 % 777,42 790,7 1,7 %

TA 22 803,1 Kasvuvara 1,6 %



Talousraamin valmistelun 2022 lähtökohtia

Yleiset taloudelliset muutostekijät:

➢ palvelutarpeen kasvu +1,13 % (THL:n arvio Päijät-Hämeen sote-kulujen vuosittaisesta 

keskimääräisestä kasvusta, uusi arvio saadaan syksyllä 2021, EI OLE SAATU)

➢ inflaatio 1,20 % (keskiarvo Finanssialan talousennusteista), FINANSSIALAN 

UUSIMMAT TALOUSENNUSTEET 22.3.2022: KESKIARVIO 3,04%)

➢ ansiotasoindeksin nousu 2,0%. VM:n ja Suomen Pankin arvioiden keskiarvo, 

PALKKARATKAISUN TASO AUKI, LIENEE KUITENKIN SUUREMPI

-> automaattisten muutostekijöiden vaikutus yhtymätasolla yhteensä 11,715 miljoonaa 

euroa, UUSI 16,694 MILJOONAA EUROA



Lakisäädännön vaikutuksia
➢ Asiakasmaksulain uudistuksen toimintatuottojen vähenemät:

TESA: Asiakasmaksulain muutos: hoitajamaksujen ja alle 18-v. maksujen poisjääminen (maksukaton 
laajenemisen vaikutusta ei ole pystytty arviomaan): -1,6 milj.€

IKU: Asiakasmaksulain muutos: -6,8 milj.€

Yhteensä 8,4 milj.€ -> VÄHENEMÄ VAIKUTTAA HIUKAN PIENEMMÄLTÄ

➢ Toimintakuluja kasvattavat mitoituksen muutokset:

IKU: Asumispalvelut (oma tuotanto): Henkilöstömitoituksen kasvu v.2021:0,55, v.2022:0,6, v.2023: 0,7). 
Vuodelle 2022 tarve 35 htv. Vuodelle 2023 hoitajamitoituksen kasvu  0,7 htv tarkoittaa 3,4 milj.€. Vuosi 2022: 
1,5 milj.€

IKU: Asiakasohjaus; palvelusetelit tehostetun palveluasumiseen, palveluasumiseen ja kotihoitoon sekä 
omaishoidon tuen vapaat: 9,8 milj.€

PESO: Lastensuojelun sosiaalityön vähimmäishenkilöstömitoitus: 0,5 milj.€ 

PESO: Lastensuojelulain muutosesitys ja erityisen huolenpidon(EHO) jakson pidennys vuonna 2022: 0,2milj. €

Yhteensä 12,0 milj.€ > REKRYTOINTIVAIKEUDET EIVÄT OLE MAHDOLLISTANEET 
LISÄYKSIÄ KAIKILTA OSIN



Ensihoidon kustannukset 2017 ja 2019



Asian taustaa

• Ensihoidon kustannusten jaosta on olemassa yhtymäkokouksen tekemät vuosittaiset 

päätökset, jotka perustuvat yhtymän perustamissopimukseen. 

• Jokaiseen näistä päätöksistä on ollut mahdollista hakea muutosta muutoksenhaun 

määräaikojen puitteissa. 

• Vuoden 2018 osalta kustannusten jakoa tullaan korjaamaan hallinto-oikeuden 

päätöksen mukaisesti.



Sysmän kunnan sähköposti ja työvaliokunta

• Sysmän kunnan edustaja on joulukuussa 2021 pyytänyt sähköpostitse 

hyvinvointiyhtymää oikaisemaan ensihoidon kustannusten jakoa vuosien 2017 ja 2019 

osalta.

• Hallintojohtajan näkemyksen mukaan asia on sellainen, mikä luonteeltaan kuuluisi 

työvaliokunnassa keskusteltavaksi.

• Työvaliokunta on kokouksessaan 11.2.2022 päättynyt, että seuraavaan työvaliokunnan 

kokoukseen valmistellaan asian ratkaisemista koskeva ehdotus. Työvaliokunnan 

seuraava kokous on keskiviikkona 30.3.2022.



Oikaisuvaatimus vuosien 2017 ja 2019 

maksuosuuksista

• 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.



Oikaisuvaatimus

• 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”.

• Oikaisuvaatimukseksi nimetyssä asiakirjassa Sysmän kunta vaatii muun muassa, että 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä tekee itseoikaisun hyvän hallintotavan 

mukaisesti vuosilta 2017 ja 2019 ja oikaisee maksuosuuksien laskutuksen vuoden 2021 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätöksessä.



Oikaisuvaatimus

• Kuntalain 135 §:n 1 momentin mukaan valtuuston ja kuntayhtymän 58 §:n 1 

momentissa tarkoitetun toimielimen päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella 

hallinto-oikeudelta. 

• Näin ollen yhtymäkokouksen päätökseen ei voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. 

Jos oikaisuvaatimus kuitenkin esitettäisiin yhtymäkokoukselle, tulee se jättää tutkimatta 

lakiin perustumattomana.



Asiavirheen korjaaminen

• Sysmän kunnan oikaisuvaatimukseksi nimetyssä asiakirjassa vaaditaan, että Päijät-

Hämeen hyvinvointikuntayhtymä tekee itseoikaisun hyvän hallintotavan mukaisesti.

• Hallintolain 50 §:n mukaisessa asiavirheen korjaamisessa (itseoikaisu) on kyse eri 

asiasta kuin oikaisuvaatimusmenettelyssä.



Asiavirheen korjaaminen

• Hallintolain 50 §:n 1 momentin mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen 

päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos: 1) päätös perustuu selvästi virheelliseen 

tai puutteelliseen selvitykseen; 2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen; 

3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai 4) asiaan on tullut sellaista uutta 

selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.

• Tässä asiassa on ollut kyse perussopimuksen tulkintaan liittyvistä näkemyseroista.

• Asiassa ei ole hallintolain 50 §:n 1 momentin mukaista perustetta asiavirheen 

korjaamiselle.



Asiavirheen korjaaminen

• Hallintolain 50 §:n 2 momentin mukaan päätös voidaan korjata 1 momentin 1–3 

kohdassa tarkoitetussa tilanteessa asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Päätöksen 

korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen 

korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja 

se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Päätös voidaan korjata 1 

momentin 4 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa ainoastaan asianosaisen eduksi. 

• Hallintolain 11 §:n mukaan hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai 

velvollisuutta asia koskee.



Asiavirheen korjaaminen

• Hyvinvointiyhtymä ei ole tässä asiassa asianosainen.

• Asianosaisia ovat yhtymän omistajakunnat, koska asia koskee omistajakuntien 

maksuosuuksien määrää ja täten niiden oikeutta, etua tai velvollisuutta. 

• Tästä seuraa, että siinäkin tapauksessa, että asiassa olisi olemassa jokin hallintolain 50 

§:n 1 momentin mukainen peruste asiavirheen korjaamiselle, vaatisi korjaamisasia sitä, 

että hallintolain 50 §:n 2 momentin mukaisesti kaikki ne omistajakunnat, joiden 

vahingoksi alkuperäistä päätöstä korjattaisiin, antaisivat siihen suostumuksensa. 



Johtopäätökset

• Edellä esitetty huomioon ottaen, tässä asiassa ei voida vaatia muutosta 

oikaisuvaatimuksella eikä asiavirheen korjaamiselle laissa määritellyt edellytykset täyty.

• Siinäkin tapauksessa, että peruste asiavirheen korjaamiselle olisi olemassa, 

yhtymäkokous ei voi edustajien enemmistölläkään tehdä päätöstä asiavirheen 

korjaamisesta, ellei kaikki omistajakunnat, joiden vahingoksi päätöstä korjattaisiin, anna 

siihen suostumustaan. 

• Vuosien 2017 ja 2019 maksuosuuksien muuttaminen takautuvasti on asia, josta 

omistajakunnat voivat sopia sopimuksella erikseen, jos katsovat sen 

tarkoituksenmukaisesti. 

• Jo lainvoimaisten päätösten muuttaminen yhtymän toimesta ei tässä asiassa ole 

juridisesti mahdollista.


