
Hyvinvointikuntayhtymä KOKOUSKUTSU

Työvaliokunta 2022/5 19.8.2022

Aika: Keskiviikko 24.8.2022 kello 9 – 10.17

Paikka: Teams-kokous

Osallistujat

Työvaliokunta

Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola

Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala

Kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, Hartola

Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, Heinola

Pormestari Markku Koskinen, Kärkölä

Kunnanjohtaja Sam Vuorinen, Myrskylä

Kaupunginjohtaja Kalle Larsson, Orimattila

Kunnanjohtaja Katarina Helander, Pukkila

Kunnanjohtaja Kati Yrttiaho, Padasjoki

Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, Sysmä

Vs. toimitusjohtaja Timo Louna, PHHYKY

Asiantuntijat

Ismo Rautiainen, ostopalvelujohtaja, PHHYKY

Antti Niemi, talousjohtaja, PHHYKY

Tuomo Nieminen, toimialajohtaja, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, PHHYKY

Mika Forsberg, toimialajohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut, PHHYKY

Tomi Toivonen, hallintolakimies, PHHYKY

Marisa Roiha, hallintosihteeri, PHHYKY

Päivi Pitkänen, erityisasiantuntija, Lahden kaupunki



Luottamushenkilöt

Anneli Viinikka, PHHYKY, yhtymäkokouksen puheenjohtaja

ASIAT

1. Kokouksen avaus

2. Läsnäolijoiden toteaminen

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

       Hyväksyttiin edellisen kokouksen 6.6.2022 muistio (liite 1).

4. Työterveyspalvelujen yhteishankinta

Päijät-Hämeen hyvinvointialue ja Lahden kaupunki kilpailuttavat yhdessä Työterveys Wellamo Oy:n
muiden omistajien kanssa työterveyshuollon palvelut.
Palvelujen hankintaa sisältyy organisaatioiden henkilöstön työterveyshuoltopalvelut ja
hyvinvointialueen järjestämisvastuuseen kuuluvat ennaltaehkäisevät työterveyspalvelut alueen
kunnissa sijaitseville yrityksille ja niiden työntekijöille. Hankintaan sisältyy Työterveys Wellamo Oy:n
myynti kilpailutuksen voittaneelle tuottajalle.

Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä. Osallistumispyyntö on julkaistu 12.8.2022.

Ostopalvelujohtaja Ismo Rautiainen esittelee hankinnan valmistelua kokouksessa.

Ehdotus

Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös
Merkittiin esittely tiedoksi.

5. Palvelu- ja talouskatsaus 7 / 2022

Vs. toimitusjohtaja Timo Louna ja talousjohtaja Antti Niemi antavat tilannekatsauksen palveluiden ja
talouden toteumasta perustuen 7/2022 toteutumaan.

Ehdotus

Työvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös
Merkittiin esittely tiedoksi.



6. Sosiaalinen asuminen/välivuokrausmallia koskevat ratkaisut.

Osana hv-alueen palvelutuotannon valmistelua on selvitetty sosiaalisen
asumisen/välivuokraustoiminnan vaihtoehtoja. Keväällä valmistellun selvityksen tavoitteena oli löytää
ratkaisuja nykyisen välivuokrausmallin jatkolle eli siihen, kuinka erityisen heikossa asemassa olevien
asuminen järjestetään hyvinvointialueelle siirryttäessä. Nykyisen välivuokrausmallin jatkoselvittämisen
tarpeet ovat koskeneet pääosin yhtymän ja Lahden kaupunkia.

Selvityksen johtopäätöksenä/ratkaisumallina on, että nykyistä välivuokrausmallia kevennetään ja
tehostetaan ensivaiheessa 2023–2025 ja pidemmällä aikavälillä 2025–2030 arvioidaan mallin
tarpeellisuutta ja mahdollisuutta sen hallittuun purkamiseen. Tavoitteena on siirtyä hyvinvointialueella
jatkuvaa asumisen yhdyspintakehittämistä. Liitteenä keväällä valmisteltu selvitys asiasta
Toimialajohtaja Mika Forsberg esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Käynnistetään jatkovalmistelu selvityksen esityksen pohjalta siten, että syys-marraskuun aikana
kuullaan keskeisiä sidosryhmiä ja tehdään tarkennettu suunnitelma ratkaisumallista, joka tuodaan
tiedoksi työvaliokunnalle joulukuussa.

Ehdotus

Työvaliokunta merkitsee tiedoksi valmistelutilanteen

Päätös
Merkittiin esittely tiedoksi.

7. Tulkkauspalvelut ja niiden järjestäminen 1.1.2023 alkaen

Osana hv-alueen palvelutuotannon valmistelua on selvitetty tulkkaustoiminnan (sis. kielitulkkaus ja
vammaisten tulkkaus) järjestämistä. Liitteenä kesällä valmistunut selvitys asiasta. Selvityksessä
arvioitiin tulkkauspalvelujen uudelleen järjestämisen ratkaisuvaihtoehtoja sekä muutosvaikutuksia
hyvinvointialueelle siirryttäessä. Selvitykseen on sisältynyt myös vammaisten tulkkauspalvelut, jotka
hyvinvointialueen on järjestettävä järjestämislain 5 § 3 momentin mukaisesti.

Kevään jatkovalmistelussa on vahvistunut käsitys siitä, että in-house yhtiö-pohjainen tulkkauspalvelujen
järjestämistapa on ensisijainen ja hyvinvointialueen osalta on tarkoitus jatkaa valmistelua in-house
yhtiöpohjaisen ratkaisun saamiseksi pitäen sisällään myös vammaisten tulkkauspalvelut.
Toimialajohtaja Mika Forsberg esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Työvaliokunta merkitsee tiedoksi selvityksen ja sen johtopäätökset. Hyvinvointialuevalmistelussa
jatketaan valmistelua in-house yhtiöpohjaisen ratkaisun saavuttamiseksi hyvinvointialueen osalta.
Käydään keskustelu yhteistyötarpeista jatkovalmistelun osalta kuntien ja hyvinvointialuevalmistelun
välillä.

Päätös
Merkittiin esittely tiedoksi.



8. Järjestöyhteistyön malli

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestöyhteistyön malli mahdollistaa lain 612/2021 edellyttämän
yhteistyön järjestöjen kanssa. Mallin avulla voidaan edistää järjestöjen toimintaedellytyksiä ja
vaikuttamismahdollisuuksia ja vaikuttaa yhteistyöhön järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä. Mallin rakentamisessa on huomioitu hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen tarpeet
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Malli koostuu neljästä kokonaisuudesta: Toiminnallinen yhteistyö, 2. Yhteistyösopimukset, 3.
Kumppanuusavustukset ja 4. Yhteiskehittämisen avustukset. Hyvinvointialueen HYTE-valmisteluryhmä
on koordinoinut hyvinvointialueen järjestöyhteistyöhön kuuluvan järjestöneuvottelukunnan
perustamisen valmistelua ja järjestöyhteistyön mallin työstämistä. Järjestöyhteistyön mallia varten on
toteutettu kysely kunnille ja järjestöille.

Kaupungeilta on pyydetty tietoja siirtyvistä järjestöavustuksista. Työskentelyssä on hyödynnetty eri
maakuntien valmistelussa olevia järjestöyhteistyön malleja. Elokuun aikana järjestöyhteistyön malli on
arvioitavana hyvinvointialueen toimialoilla, kunnissa (kuntajohtajat) ja järjestöissä
(Kumppanuusfoorumi). Sen jälkeen malli on tarkoitus käsitellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnassa 25.8.2022, asiakas- ja osallisuuslautakunnassa 22.9.202 ja aluehallituksessa 3.10.2022.
Järjestöyhteistyön mallin hyväksymisen jälkeen käynnistyy järjestöjen avustussäännön työstäminen.
Toimialajohtaja Mika Forsberg esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

 Työvaliokunta käy keskustelua liitteenä olevasta järjestöyhteistyön mallia koskevasta esityksestä.

Päätös
Merkittiin esittely tiedoksi.

9. Muut mahdolliset asiat

1. Kuntouttavan työtoiminnan selvitys (liite)

Ehdotus

Työvaliokunta merkitsee tiedoksi muut asiat.

Päätös
Merkittiin esittely tiedoksi.

10. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous torstaina 13.10.2022 klo 14 – 16.


