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§ 126

Kunnan edustajan nimeäminen kutsuntalautakuntaan v. 2022
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Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä yhtymäkokous 31.5.2022

§ 128

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, yhtiökokous 24.5.2022

§ 129

Työterveyshuoltopalvelujen yhteishankintaan liittyminen ja työterveys
Wellamo Oy:n osakkeiden myynti

§ 130

Työllisyysvastaavan viran lakkauttaminen ja työllisyyspäällikön viran
perustaminen 1.5.2022 lähtien
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Hollolan kunnan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi julkisesta
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laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta

§ 132

Verokortin voimassaoloajan muuttaminen - vaikutukset kunnille

§ 133
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Saapuvilla olleet jäsenet
Teemu Kinnari, puheenjohtaja
Aki Markkola, 1. varapuheenjohtaja
Hannu Siljander
Helena Maattola
Jarkko Niemi, Teams
Kati Pölönen
Kristian Saarnio
Minna Halme
Satu Segersven, Teams
Teemu Laine
Toini Louekoski-Huttunen
Muut saapuvilla olleet
Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, sihteeri
Jari Ronkainen, Teams, valtuuston puheenjohtaja, poistui 17:07
Hannu Heikkilä, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Pentti Lampi, valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Miikka Lönnqvist, Teams, elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja
Pia Salo, hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, esittelijä
Minna Hutko, Teams, henkilöstöpäällikkö, saapui 17:00, poistui 17:32
Ismo Rautiainen, Teams, Ostopalvelujohtaja, PHHYKY, saapui 17:00, poistui 17:32
Poissa

Heidi Hakanen, varajäsen
Ilpo Markkola, varajäsen
Kari Hyytiä, varajäsen
Kristiina Joensuu, varajäsen
Kristiina Vanhala-Selin, varajäsen
Mika Lampola, varajäsen
Minna Nieminen, varajäsen
Mira Viljanen, varajäsen
Petri Palo, varajäsen
Riku Korpela, varajäsen
Seija Aakala, varajäsen

Allekirjoitukset

Teemu Kinnari
Puheenjohtaja

Turkka Rantanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
23.05.2022

23.05.2022
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Aki Markkola

Kati Pölönen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on viety nähtäväksi www.hollola.fi 24.5.2022

Turkka Rantanen
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§ 120
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin.
Tiedoksi
-
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§ 121
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Aki Markkola ja Jarkko Niemi.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aki Markkola ja Kati Pölönen.
Tiedoksi
-
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§ 122
Asialistan hyväksyminen
Kunnan hallintosäännön § 101 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Hallintosäännön § 102 mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen
ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian,
jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen asialistaksi, siten että lisälistan pykälä
136 hyväksyttiin asialistalle käsiteltäväksi heti pykälän 129 jälkeen.
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§ 123
Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano
Kunnanhallitukselle kuuluu Kuntalain 96 §:n mukainen valtuuston päätösten
laillisuuden valvonta:
”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on
muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta.
Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”
Valtuustossa 2.5.2022 käsiteltiin seuraavat asiat:
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastus
Asialistan hyväksyminen
Ruskorinteen asemakaava, hyväksyminen
Sorvasen alueen asemakaava, hyväksyminen
Muutoksia investointiohjelman sisältöön, MAL-sopimus/KUHA-hankkeet
Hollolan liikuntapaikkasuunnitelma
Työohjelman muutokset 2022, elinvoiman palvelualue
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen
Sidonnaisuudet
Selvitys valtuutettujen tekemistä aloitteista 2021
Ilmoitusasiat
Aloiteasiat
Valtuustossa jätettiin seuraava aloite: Kari Aaltonen: Kunnan toiminnan parantaminen
Miekkiössä.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus toteaa valtuuston 2.5.2022 päätökset laillisiksi ja päättää panna ne
täytäntöön.
Kunnanhallitus päättää jättää Kari Aaltosen valtuustoaloitteen elinvoiman ja
hyvinvoinnin palvelualueiden yhteisesti valmisteltavaksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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Elinvoimavaliokunta, § 24,08.03.2022
Hyvinvointivaliokunta, § 28,09.03.2022
Kunnanhallitus, § 60,14.03.2022
Yhteistyötoimikunta, § 9,24.03.2022
Kunnanhallitus, § 76,28.03.2022
Kunnanhallitus, § 124, 23.05.2022
§ 124
Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2021/vahvistusilmoitus
HOLDno-2022-95
Elinvoimavaliokunta, 08.03.2022, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Leila Tupasela, Heli Randell
leila.tupasela@hollola.fi, heli.randell@hollola.fi
taloussuunnittelija, elinvoimajohtaja
Elinvoiman palvelualueen talousarvio toteutui lähes 100 % tarkkuudella (99,1
%). Palvelualueen alkuperäinen talousarvio oli käyttötalouden osalta 4,5 milj.
euroa. Toteutunut toimintakate oli 4,4 milj. euroa ja alitti hyväksytyn talousarvion 40
419 eurolla. Investointien osalta talousarvioon tehtiin loppuvuodesta muutoksia ja
määrärahoja vähenettiin 1,85 milj. euroa niin maa-alueiden hankinnoista,
kadunrakennuksesta kuin talonrakennushankkeista. Investointeja jäi vielä
muutoksenkin jälkeen toteutumatta yhteensä n. 1,9 milj. euroa.
Vesihuoltolaitoksen vuoden 2021 tilikauden tulos parani edellisvuodesta ja kääntyi
hieman positiiviseksi. Talousarvion sitova taso vesihuoltolaitoksen osalta oli tilikauden
yli-/alijäämä, jonka osalta tavoitteeksi oli asetettu nollatuloksen
saavuttaminen. Toteutunut tilikausi oli 24 745 euroa ylijäämäinen.
Poikkeusoloissa, joissa lähes koko vuosi elettiin, talousarviossa pysyminen on hieno
saavutus.
Liitteenä elinvoiman palvelualueen tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2021,
joka sisältää mm. elinvoimajohtajan katsauksen, toiminnallisten tavoitteiden ja
talousarvion toteutumisen sekä toiminnan riskit ja riskienhallinnan toimenpiteet.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätös- ja
toimintakertomuksen osaltaan ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi talousarvion alitukset ja ylitykset.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvointivaliokunta, 09.03.2022, § 28
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Valmistelijat / lisätiedot:
Kim Strömmer
kim.strommer@hollola.fi
hyvinvointijohtaja
Hyvinvoinnin palvelualueen talousarvio toteutui lähes 100% tarkkuudella
(99,9%). Palvelualueen alkuperäinen talousarvio oli 46,0 milj. euroa. Talousarvioon
tehtiin vuoden aikana 0,4 milj. euron vähennys maksutuottojen osalta, jonka jälkeen
sitova toimintakate oli 46,4 milj. euroa. Toteutunut toimintakate oli 46,4 milj. euroa ja
alitti hyväksytyn talousarvion 58 488 eurolla.
Poikkeusoloissa, joissa lähes koko vuosi elettiin, talousarviossa pysyminen on hieno
saavutus.
Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2021 talousarvion toteuma oli toimintakulujen
osalta 101,0 % ja toimintatuottojen osalta 115,4 %. Toimintakulut olivat yhteensä 50
570 791,00 euroa eli 1 733 823,00 euroa (3,6 %) enemmän kuin vuonna 2020.
Toimintatuotot olivat yhteensä 4 183 339,00 euroa eli 538 866,00 euroa (14,8 %)
enemmän kuin vuonna 2020. Toimintakate oli 99,9 %.
Selostus merkittävistä toiminnallisista tapahtumista ja vaikutuksista palvelualueen
toimintaan ja tulokseen sekä mahdolliset muut merkittävät muutokset verrattuna
vuoteen 2020 ilmenevät liitteenä olevasta hyvinvointijohtajan katsauksesta.
Liitteenä hyvinvoinnin palvelualueen toimintakertomus vuodelta 2021, joka sisältää
mm. hyvinvointijohtajan katsauksen, selonteon sisäisestä valvonnasta ja
riskienhallinnasta, toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen sekä talousarvion
toteutumisraportin.
Ehdotus
Esittelijä: Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja
Hyvinvointivaliokunta hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen osaltaan ja esittää
kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion alitukset ja ylitykset
sekä toimintakertomuksen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 14.03.2022, § 60
Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen, Piia Paasiranta
turkka.rantanen@hollola.fi, piia.paasiranta@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja, talouspäällikkö
Kunnanhallitukselle on valmisteltu talousarvion toteutumisraportti tammi-joulukuulta
kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta.
Kunnanhallituksen alaiseen toimintaan vuonna 2021 kuuluivat konsernipalvelut,
sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset sekä käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -
tappiot, jotka on esitetty omana vastuualueenaan.
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Toimintakate alittui konsernipalveluissa 0,3 milj. euroa (toteuma 93,3%) ja sosiaali- ja
terveyspalveluissa 3,2 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen osalta jäätiin
tuloarviosta 146 te. Investointimenot alittuivat niin kehätien kuin irtaimen osalta.
Liitteenä raportti tammi-joulukuulta 2021.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallituse merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen kunnanhallituksen
alaisten yksiköiden osalta.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Yhteistyötoimikunta, 24.03.2022, § 9
Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Hollolan kunnanhallitus käsittelee kunnan vuoden 2021 tilinpäätöstä kokouksessaan
28.3.2022. Tässä esitetyt luvut ovat ennakkotietoja ja saattavat hallituksen käsittelyn
yhteydessä muuttua. Tekniset korjaukset saattavat myös vaikuttaa lukujen
tarkkuuteen.
Toimintavuotta leimasi äkilliset muutokset, korona-pandemiasta johtuen. Pandemia
johti myös ennustettavuuden selvään heikkenemiseen, joka osin johti jatkuvaan
talousarvion muutospaineiden tarkasteluun. Verrattuna talousarviokehitykseen,
isoimpana poikkeaman oli sosiaali- ja terveyshuollon menojen alittuminen 3,2 m€
eurolla. Muilta osin toimintamenot alittuivat 0,4 m€. Kansantalouden palkkasumman
odotettua vahvempi nousu ja yleinen osingonmaksutaso johti siihen, että Hollolan
kunnan verotulot lähestyivät 100 m€ rajaa.
Positiivinen toiminnallinen tulos tuotti vahvaa kassavirtaa, eikä näin ollen kaikkia
suunniteltuja lainanostoja toteutettu. Kunnan saamat osinkotuotto, alhainen
korkotaso ja vahva rahoitusasema, tuottivat odotettua positiivisemman
rahoitusneton. Kun samalla investoinnit toteutuivat maltillisesti, myös positoissa oli
positiivinen muutos talousarvioon.
Hollolan kunnan vuoden 2021 tilikauden tulos on ,8 m€ ylijäämäinen. Tilinpäätösesitys
kunnanhallitukselle sisältää tästä ylijäämästä tehtäviä investointivarauksia 9,6 m€ ja
siten tilikauden ylijäämä olisi 0,2 m€. Investointivaraukset vuodelta 2021 jakautuvat
seuraavasti: uimahalli 5m€ (6m€ vuonna 2020), elinkeinopoliittiset investoinnit 3,6 m€.
Tuloksen osalta on kunnanhallitukselle esitetty: Kunnanhallitukselle esitetään, että
tilinpäätökseen tehdään varaus käytettäväksi liikunta- ja kulttuuriedun tarjoamiseen
työntekijöille. Liikunta- ja kulttuuriedun suuruus on 250 euroa / työntekijä. Edun
saamisen edellytyksinä on, että työntekijän edelleen voimassa oleva palvelussuhde on
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ollut voimassa 2.1.2021 ja työntekijä on ollut töissä / saanut palkkaa vähintään 6
kuukautta vuonna 2021. Työntekijän/viranhaltijan palvelussuhde tulee olla voimassa
myös palveluntoimittajan verkkopalveluun kirjautumisen ajankohtana, jotta edun saa
käyttöönsä.
Hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen antaa kokouksessa katsauksen tilinpäätös-
ja toimintakertomuksesta vuodelta 2021.
Ehdotus
Esittelijä: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja
Yhteistyötoimikunta merkitsee katsauksen tilinpäätös- ja toimintakertomuksesta
vuodelta 2021 tiedokseen.
Päätös
Yhteistyötoimikunta merkitsi tiedokseen katsauksen tilinpäätös- ja
toimintakertomuksesta vuodelta 2021.

Kunnanhallitus, 28.03.2022, § 76
Valmistelijat / lisätiedot:
Piia Paasiranta, Turkka Rantanen
piia.paasiranta@hollola.fi, turkka.rantanen@hollola.fi
talouspäällikkö, hallinto- ja talousjohtaja
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on
laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on
tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on
saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston
on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä
olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta
asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on
ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin,
tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös
tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.
Kuntalain 115 §:ssä on säädetty toimintakertomuksesta. Toimintakertomuksessa on
esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden
toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös
annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista
asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai

Hollolan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
23.05.2022

8/2022

12 (53)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta
kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja
keskeisistä johtopäätöksistä.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä
selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä.
Tilikauden tulos on 9 767 949,02 euroa ylijäämäinen ja jakautuu seuraavasti:
Kunta (peruskunta) tilikauden tulos 9 749 101,33 euroa
Vesihuoltolaitos, taseyksikkö, tilikauden tulos 18 847,69 euroa
Vuoden 2021 alkuperäinen talousarvio laadittiin 0,6 milj. euroa alijäämäiseksi.
Valtuuston hyväksymien talousarviomuutosten jälkeen talousarvio oli n. 3,9 milj.
euroa ylijäämäinen. Suurimmat poikkeamat alkuperäisestä talousarviosta aiheutuivat
sotemenojen alittumisesta sekä kertaluonteisesta omaisuuden myynnistä. Myös
oman toiminnan osalta menot alittuivat ja toimintakatteen muutos jäikin maltilliseen
2,5%:iin vuoden 2021 osalta. Verotulot koonaisuutena kasvoivat yhteensä 1,5 milj.
euroa eli 1,5 % pandemiasta huolimatta. Kunnallisveroa kertyi kuitenkin 0,7 milj. euroa
(-0,8%) vuotta 2020 vähemmän. Yhteisöveroa kertyi vastaavasti n. 1,7 milj. euroa
enemmän kuin vuonna 2020. Yhteisöverokertymää nosti kuntien jako-osuuden
tilapäinen korottaminen osana valtion koronatukipakettia sekä varhaismaksulain
muutoksen kompensointi kunnille. Valtionosuudet supistuivat n. 4,7 milj. euroa eli n.
-9,7 %. Muutos aiheutui vuoden 2020 poikkeuksellista valtion koronatukipaketista ja
oli tiedossa ja alkuperäistä talousarviota suunniteltaessa.
Liitteenä Hollolan kunnan tilinpäätös vuodelta 2021, joka sisältää
toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman,
konsernitilinpäätöksen ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailut.
Tilinpäätökseen sisältyy myös vesihuoltolaitos -taseyksikön erillislaskelmat.
Elinvoimavaliokunta on käsitellyt tilinpäätöksen oman palvelualueensa osalta
8.3.2022 ja Hyvinvointivaliokunta oman palvelualueensa osalta 9.3.2022.
Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta vuotta 2021 käsiteltiin kokouksessa
14.3.2022. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt tilinpäätöstä kokouksessaan 25.3.2022.
Tilinpäätöksen kunnanhallitukselle esittelevät kunnanjohtaja, palvelualuejohtajat ja
henkilöstöpäällikkö.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy sitovien määrärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset.
Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuodelta 2021 laaditun tilinpäätöksen liitteiden
mukaisesti.
Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelyksi seuraavaa:
Kirjataan investointeihin liittyvää poistoeron vähennystä 26 730,92 euroa
Kirjataan uimahallin osalta investointivaraus 5 000 000 euroa

Hollolan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
23.05.2022

8/2022

13 (53)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kirjataan Hopeakallio-Paassilta osalta investointivaraus 2 000 000 euroa
Kirjataan Sorvasen alueen osalta investointivaraus 1 200 000 euroa
Kirjataan Vanhatalonrinne 2 osalta investointivaraus 1 500 000 euroa
Hollolan kunnan tilikauden ylijäämäksi vuodelta 2021 jää edellä mainitun kirjauksen
jälkeen 94 679,94 euroa, joka siirretään edellisten tilikausien yli/-alijäämätilille.
Sähköisestä kokousmenettelystä johtuen kunnanhallituksen jäsenten tulee käydä
allekirjoittamassa tilinpäätös kunnanvirastolla viimeistään 1.4.2022.
Kunnanhallitus jättää tilinpäätösaineiston tilintarkastajan tarkastettavaksi ja
tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.
Kunnanhallitus oikeuttaa konsernipalvelut tekemään mahdollisesti tarvittavia
teknisluonteisia korjauksia valtuustolle menevään kappaleeseen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Merk. Pykälän osalta kuultavana olivat elinvoimajohtaja Heli Randell,
hyvinvointijohtaja Kim Strömmer, henkilöstöpäällikkö Minna Hutko sekä hallinto- ja
talousjohtaja Turkka Rantanen.

Kunnanhallitus, 23.05.2022, § 124
Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen, Päivi Rahkonen
turkka.rantanen@hollola.fi, paivi.rahkonen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja, kunnanjohtaja
Liitteet

1 Johdon vahvistusilmoituskirje Hollolan kunta TP2021
Tilintarkastaja on pyytänyt osana tilintarkastusprosessia kirjallisen
vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastusta varten. Vahvistusilmoituskirje pyydetään
vuosittain tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä ennen tilintarkastuskertomuksen
antamista. Vahvistusilmoituskirjeellä tilintarkastaja hankkii kirjallisen vahvistuksen
siitä, että johto on täyttänyt lakisääteiset velvollisuutensa, jotka koskevat
tilinpäätöksen antamista ja sitä, että tilintarkastajalle annetaan täydelliset tiedot.
Vahvistusilmoituskirjeellä ei lisätä johdon vastuuta yli lain säännösten.
Vahvistusilmoituskirjeet perustuvat kansainväliseen tilintarkastusstandardiin.
Vahvistusilmoituskirje on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Hallitus toteaa, että liitteen mukainen vahvistusilmoituskirje on annettu
tilintarkastajalle 18.5.2022, kirjeen ovat allekirjoittaneet hallituksen puheenjohtaja ja
kunnanjohtaja.
Päätös
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§ 125
Tuotantotuki -avustus 2022 Hollolan urheilijat-46
HOLDno-2022-83
Valmistelija / lisätiedot:
Auli Kasakkamäki-Heikkinen
auli.kasakkamaki-heikkinen@hollola.fi
liikunta-asiainhoitaja
Hollolalaisille yhdistyksille tarjotaan haettavaksi muuhun kuin perustoimintaan
kohdennettu tuotantotuki avustus. Tuotantotuki on haettavana 1.1.–31.10.2022
välisenä aikana. Tukea voi hakea esimerkiksi tapahtuman järjestämiseen tai muuhun
yleishyödylliseen yhdistyksen jäseniä ja/tai kuntalaisia aktivoivaan toimintaan.
Päätöksen tuotantotuen myöntämisestä tekee hyvinvointivaliokunta. Tuotantotuen
jakamista varten on avustuksiin vuosittain varattu erillinen määräraha. Myönnettävän
yksittäisen tuotantotuen suuruus on enintään 2000 €.
Hollolan Urheilijat -46 ry. on hakenut Tuotantotuki -avustusta 2000 euroa 20.2.2022
järjestettävään Finlandia-hiihto tapahtumaan. Finlandia-hiihto järjestetään
yhteistyössä Lahden hiihtoseuran kanssa. Tapahtuma on Suomen suurin
massahiihtotapahtuma ja kuuluu myös Worldloppet -hiihtoihin. Finlandia-hiihto
järjestetään jo 49. kerran. Tapahtuma lisää vuosittain alueen kansainvälistä matkailu-
ja liikuntanäkyvyyttä ja kannustaa myös paikallisia hiihtoharrastuksen pariin. Finlandia-
hiihdon reitti kulkee Hollolan ja Lahden maastoissa Salpausselänharjulla.
Kunnanhallitus vastaa markkinoinnista ja mainonnasta. Kansalliset ja kansainväliset
tapahtumat ovat kuuluneet kunnanhallituksen myöntämän erillistukirahoituksen
piiriin. Tukihakemus Finlandia-hiihdon osalta on saapunut syksyllä 2021, mutta
hyvinvointivaliokunta ei ole asiaa käsitellyt, koska kysymyksessä on ollut
valtakunnallinen ja kansainvälinen tapahtuma. Vastuutuksen siirto Hyvinvoinnin
palvelualueelta kunnanhallittukselle on jäänyt tekemättä ja siksi asia on valitettavasti
jäänyt käsittelemättä.
Hollolan kunta on laskuttanut Finlandia-hiihdon latutöiden kustannuksia n. 4000
euroa Finlandia-hiihdon organisaatiolta.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää myöntää Hollolan Urheilijat ry:lle 2 000 euroa Finlandia-hiihto
tapahtuman kansallisesta ja kansainvälisestä näkyvyydestä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Asianomainen: hakija, tiedoksi vapaa-aikapäällikkö, liikunta-asiainhoitaja,
talouspalvelut
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§ 126
Kunnan edustajan nimeäminen kutsuntalautakuntaan v. 2022
HOLDno-2019-561
Valmistelija / lisätiedot:
Kaija Manninen
kaija.manninen@hollola.fi
hallintopäällikkö
Vuonna 2004 syntyneiden asevelvollisten kutsunnat toimitetaan Hollolassa 18.
-20.10.2022.
Kutsunnat toimitetaan Hollolan kunnanvirastossa.
Asevelvollisuuslaki määrää, että kutsuntalautakuntaan kuuluu sotilasjäsenten lisäksi
yksi jäsen kustakin kunnasta, jonka kutsunnanalaisia kutsuntatoimitus koskee.
Lautakunnan jäseniä valittaessa toivotaan, että edustajalla olisi kokemusta nuorten
parissa työskentelystä (esim. sosiaalityöntekijä tai etsivän nuorisotyön tekijä). Lisäksi
hänelle pyydetään valitsemaan kaksi varajäsentä. Jäsenen ja varajäsenten valintaa
tehtäessä pyydetään ottamaan huomioon myös mahdollinen esteellisyys, niin ettei
kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan.
Hämeen aluetoimisto toivoo, että lautakunnassa toimivan edustajan lisäksi
kutsuntatilaisuuteen osallistuisi edustaja myös kunnan johdosta (kunnanjohtaja,
valtuuston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja).
Kunnan edustajalle maksetaan päiväraha ja matkakustannukset.
Kutsuntatilaisuuden pituudesta johtuen kunta on tarjonnut aiempina vuosina
kutsuntakahvit ja lounaan kutsunnanalaisille. Kustannuksista vastaa kunta.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus valitsee edustajansa ja hänelle kaksi varaedustajaa
kutsuntalautakuntaan vuodeksi 2022.
Valtuuston puheenjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja osallistuvat
erikseen sovittavalla tavalla kunkin päivän avaustilaisuuteen.
Kutsuntoihin osallistuville tarjotaan lounasmahdollisuus kunnanviraston ruokalassa
klo 10.30-12.30. Ruokailukustannukset n. 500 euroa (perusateriahinta 4,61 e 0 alv)
katetaan kunnanhallituksen käyttömenoista. Käytännön järjestelyistä vastaa ja sopii
kunnan elinvoiman palvelualue/palvelupäällikkö.
Päätös
Kunnanhallitus valitsi kutsuntalautakuntaan vuodelle 2022 edustajaksi Toni Vehmola,
sekä hänelle varaedustajiksi Kristian Saarnio ja Aki Markkola.
Tiedoksi
nimetyt, Hämeen aluetoimisto, WebLumu, palvelupäällikkö, talouspalvelut
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Kunnanhallitus, § 202,06.09.2021
Kunnanhallitus, § 317,29.11.2021
Kunnanhallitus, § 69,28.03.2022
Kunnanhallitus, § 119,25.04.2022
Kunnanhallitus, § 127, 23.05.2022
§ 127
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä yhtymäkokous 31.5.2022
HOLDno-2019-221
Kunnanhallitus, 06.09.2021, § 202
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Päijät- Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous pidetään maanantaina 13.
päivä syyskuuta 2021 kello 9:30 Lahden Messukeskuksessa, Salpausselänkatu 7,
15110 Lahti.
Asialistalla on seuraavat asiat:
12 Yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
13 Hallituksen vaali
14 Tarkastuslautakunnan vaali
15 Kielellisen vähemmistön lautakunnan vaali
16 hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunnan vaali
17 Päijät-Hämeen keskussairaalan vaativan kuntoutuksen, sisätautien, neurologian,
keuhkosairauksien, nuorisopsykiatrian vuodeosastojen sekä lastentautien ja lasten
sekä nuorten neurologian vuodeosastojen ja polikliinisten tilojen uudisrakennus (RV8)
18 kuntayhtymän hallintosäännön päivittäminen asiakirjahallinnon järjestämisen
osalta
19 Yhtymäkokouksen aloiteasiat 13.9.2021
20 Yhtymäkokouksen muut mahdolliset asiat 13.9.2021

Perussopimuksen mukaan Hollolalla on kolme yhtymäkokousedustajaa.
Puolueiden välisten maakunnallisten neuvottelujen lopputuloksena Hollolalle on
neuvoteltu yhtymän:
hallitukseen kaksi (2) jäsenpaikkaa PS ja SDP.sekä yksi (1) varajäsenpaikka KESK.
hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakuntaan yksi (1) jäsenpaikka VIHR ja
yksi (1) varajäsenpaikka VIHR
Ehdotus
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Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus:
1. valitsee yhtymäkokousedustajat (3) ja heille mahdolliset varaedustajat
2. Antaa yhtymäkokousedustajille seuraavat toimintaohjeet:
Toimielinten henkilövalintojen osalta noudatetaan maakunnallisen neuvottelun
tulosta.
Hollolan kunnan edustajille paikat: hallitus 2 paikkaa ja 1 varajäsenpaikka sekä
hyvinvoinnin ja tereydenedistämisen lautakunta 1 paikka ja 1 varajäsenpaikka.
(Ehdokkaat nimetään kunnanhallituksen kokouksessa).
Päätös
Kunnahallitus valitsi kunnan yhtymäkokousedustajiksi:
Pentti Lampi ja hänelle varaedustajaksi Kristiina Joensuu
Jarkko Niemi ja hänelle varaedustajaksi Toini Louekoski-Huttunen
Aki Markkola ja hänelle varaedustajaksi Sakari Marttila
ja
Antoi yhtymäkokousedustajille seuraavat toimintaohjeet:
Toimielinten henkilövalintojen osalta noudatetaan maakunnallisen neuvottelun
tulosta.
Hollolan kunnan esitykset edustajien paikat:
hallitus jäseneksi Lasse Peltonen ja Jyrki Joensuu sekä varajäsen Kristian
Saarnio
hyvinvoinnin ja tereydenedistämisen lautakuntaan jäseneksi Teemu
Laine ja varajäseneksi Matti Laurila.

Kunnanhallitus, 29.11.2021, § 317
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Päijät- Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous pidetään maanantaina 20.
joulukuuta 2021 kello 9:30 Lahden Messukeskuksessa, Salpausselänkatu 7, 15110
Lahti. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on viestillään 19.11.2021 pyytänyt
kuntaa nimeämään edustajansa yhtymäkokoukseen.
Esityslista ja liitteet julkaistaan yhtymän verkkosivulla 29.11.2021: Esityslistahaku-
kokoukset (phhyky.fi)
Asialistalla on seuraavat asiat:
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22 Kuntayhtymän tilintarkastuspalvelut
23 Muutostalousarvio 2/2021
24 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän talousarvio 2022 ja toimintasuunnitelma
Perusyhtymän (yhtymä ilman liikelaitoksia) toimintatuottojen yhteissumma on
816,7 miljoonaa euroa ja toimintakulujen 804,4 miljoonaa euroa. Jäsenkuntien
maksuosuuksien kokonaismäärä talousarviossa on 706,6 miljoonaa euroa, joka
on 4,5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa. Perusyhtymän
talousarvio päätyy poistoeron muutoksen jälkeen nollatulokseen.
Esitys oheisaineistona
25 Vastineen antaminen vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta
26 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025
27 Vastaus maksuttoman ehkäisyn järjestämisestä alle 25-vuotiaille
28 vastaus sosiaalista luototusta koskevaan aloitteeseen
29 vastaus Hollolan Vesikansan yhtymäkokousaloitteeseen
30 yhtymäkokouksen aloiteasiat 20.12.2021
31 Yhtymäkokouksen muut mahdolliset asiat 20.12.2021
Perussopimuksen mukaan Hollolalla on kolme yhtymäkokousedustajaa.
Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan 6.9.2021 kunnan yhtymäkokousedustajiksi
yhtymäkokoukseen 13.9.2021:

- -

Pentti Lampi ja hänelle varaedustajaksi Kristiina Joensuu
Jarkko Niemi ja hänelle varaedustajaksi Toini Louekoski-Huttunen
Aki Markkola ja hänelle varaedustajaksi Sakari Marttila

Kunnilta leikattavan kunnallisvero-osuuden suuruus vuonna 2023 riippuu vuosien
2021 ja 2022 kuntien sote-menoista. Tähän liittyen työvaliokunnassa on käyty jo
kevään aikana läpi talousarvion valmistelun raamitusta; tältä pohjalta on laadittu
myös kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän väliset palvelusopimukset. Uudet
lainsäädännön velvoitteet vaikuttavat siihen, että yhtymän menojen kasvu on
muodostumassa merkittävästi korkeammaksi kuin tp 2020 kasvu. Kunnan
näkökulmasta talousarvio tulisi hyväksyä tehdyn esityksen mukaisena; mikäli siihen
kohdentuu poliittisia lisäyspaineita, lisäykset tulisi kattaa valmistellun
kokonaismenokehyksen puitteissa sitä kasvattamatta.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus:
1. valitsee yhtymäkokousedustajat (3) ja heille varaedustajat
2. Antaa yhtymäkokousedustajille tarvittavat toimintaohjeet:
Hyväksyä annettu talousarvioesitys kokonaisraamin puitteissa
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Palauttaa uudelleen valmisteluun vastaus Hollolan Vesikansan
yhtymäkokousaloitteeseen siten, että siinä otetaan huomioon asiaan liittyvät,
käynnissä olevat keskustelut Hollolan kunnan ja hyvinvointikuntayhtymän välillä.
Päätös
Kunnahallitus valitsi kunnan yhtymäkokousedustajiksi:
Pentti Lampi ja hänelle varaedustajaksi Kristiina Joensuu
Jarkko Niemi ja hänelle varaedustajaksi Toini Louekoski-Huttunen
Aki Markkola ja hänelle varaedustajaksi Sakari Marttila
ja
antoi yhtymäkokousedustajille päätösehdotuksen mukaiset toimintaohjeet.

Kunnanhallitus, 28.03.2022, § 69
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätös on valmistunut ja tieto siitä
toimitettu kuntaan 16.2.2022.
Esh

Päivystysk. Ensihoito Peruspalvelut Ymp.th Palveluyht.

24 775 000 3 416 000

1 112 000 44 338 000

304 000 73 945 000

Vuoden 2021 talousarvioon varattiin määrärahaa 76 679 270 euroa.
Keskeisiä selittäviä tekijöitä on kolme:
korona on vaikuttanut normaaliin hoitotarpeeseen siten, että muita kuin
akuuttihoitoja on siirretty
koronan hoitokuluihin on saatu valtiolta suoraan erillisavustusta (jälkijättöisesti,
hakemuksen perusteella)
kuntayhtymä jakaa talousarvion kasvukehikon suoraan kuntien käyttämän
keskimääräisen käytön pohjalta, jolloin satunnaisvaihtelu
Vuoden 2021 aikana toteutuma on heinäkuussa ennakoinut 7,7 % (3,2 milj. e) kasvua
ja marraskuussa 5,6 % (3,7 milj. e) kasvua verrattuna edellisvuoden vastaavaan
aikaan.
Tilinpäätöksen osalta kuultavana on hyvinvointiyhtymän vs. toimitusjohtaja Timo
Louna.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus merkitsee Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätöksen
2021 tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätöksen 2021
tietoonsa saatetuksi.
Merk. Asiantuntijana kuultavana oli PHHYKY vs. toimitusjohtaja Timo Louna.

Kunnanhallitus, 25.04.2022, § 119
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous pidetään tiistaina 26. päivänä
huhtikuuta 2022 kello 12.30 Päijät-Hämeen keskussairaalassa, luentosalit 1 ja 2,
Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti.
Esitysllistan mukaisesti kokouksen järjestäytymispykälien jälkeen esillä olevat asiat:
Ensihoitokeskuksen vuoden 2018 maksuosuuksien muuttaminen
Muutostalousarvio 1/2022
Yhtymäkokouksen muut mahdolliset asiat 26.4.2022
Yhtymäkokouksen aloiteasiat 26.4.2022
Kunnanhallitus on edelliseen yhtymäkokoukseen valinnut 29.11.2022 edustajiksi
Pentti Lampi ja hänelle varaedustajaksi Kristiina Joensuu
Jarkko Niemi ja hänelle varaedustajaksi Toini Louekoski-Huttunen
Aki Markkola ja hänelle varaedustajaksi Sakari Marttila
Kokouksessaan 28.3.2022 kunnanhallitus sai tietoonsa vs toimitusjohtaja
Timo Lounan esittelemän yhtymän tilinpäätöksen.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus:
1. valitsee yhtymäkokousedustajat (3) ja heille varaedustajat
2. antaa yhtymäkokousedustajille tarvittavat toimintaohjeet:

Päätös
Kunnanhallitus valitsi seuraavat kolme yhtymäkokousedustajaa:
Pentti Lampi ja hänelle varaedustajaksi Kristiina Joensuu
Toini Louekoski-Huttunen ja hänelle varaedustajaksi Jarkko Niemi
Aki Markkola ja hänelle varaedustajaksi Sakari Marttila
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Kunnanhallitus, 23.05.2022, § 127
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Kokouskutsu 31.5.2022
2 Yhtymäkokous 31.5.2022 esityslista, ilman liitteitä
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous pidetään tiistaina 31. päivänä
toukokuuta 2022 kello 9.30 Päijät-Hämeen keskussairaalassa, luentosalit 1 ja 2,
Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti.
Varsinaisen yhtymäkokouksen päätyttyä yhtymä antaa tiedoksi tehdyt selvityksen
ensihoidon kustannusjaon osalta vuosilta 2017 ja 2019. Selvitys sisältää perusteiden
käsittelyn ja vaihtoehtoiset laskelmat.
Esitysllistan mukaisesti kokouksen järjestäytymispykälien jälkeen esillä olevat asiat:
Vuoden 2021 arviointikertomus
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätöksen 2021 hyväksyminen
Muutostalousarvio 2/2022
Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen hyväksyminen
Vastaus etsivää päihdetyötä koskevaan aloitteeseen
Yhtymäkokouksen muut mahdolliset asiat
Yhtymäkokouksen aloiteasiat
Kunnanhallitus on edelliseen yhtymäkokoukseen kokouksessaan 25.4.2022 valinnut
edelliseen yhtymäkokoukseen edustajiksi
Pentti Lampi ja hänelle varaedustajaksi Kristiina Joensuu
Toini Louekoski-Huttunen ja hänelle varaedustajaksi Jarkko Niemi
Aki Markkola ja hänelle varaedustajaksi Sakari Marttila
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus:
1. valitsee yhtymäkokousedustajat (3) ja heille varaedustajat
2. antaa yhtymäkokousedustajille ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää
vastuuvapauden, mikäli tilintarkastajan lausunto on vapautusta puoltava, sekä
hyväksyä muutostalousarvion 2/2022
3. antaa yhtymäkokousedustajille muut tarvittavat toimintaohjeet:
Päätös
Kunnanhallitus:
1. valitsi yhtymäkokousedustajat ja heille varaedustajat seuraavasti
Pentti Lampi ja hänelle varaedustajaksi Kristiina Joensuu

Hollolan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
23.05.2022

8/2022

23 (53)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Toini Louekoski-Huttunen ja hänelle varaedustajaksi Jarkko Niemi
Aki Markkola ja hänelle varaedustajaksi Sakari Marttila
2. antoi yhtymäkokousedustajille ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää
vastuuvapauden, sekä hyväksyä muutostalousarvion 2/2022
3. ei muita ohjeita.
Tiedoksi
valitut edustajat, PHHYKY
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Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 31,19.04.2021
Kunnanhallitus, § 259,18.10.2021
Kunnanhallitus, § 128, 23.05.2022
§ 128
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, yhtiökokous 24.5.2022
HOLDno-2019-357
Kunnanhallituksen konsernijaosto, 19.04.2021, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n varsinainen yhtiökokous on yhtiön hallituksen
päätöksellä kutsuttu pidettäväksi 15.6.2021 klo 12.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto valitsee yhtiökokousedustajan ja antaa ohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja
myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus, mikäli tilintarkastajan lausunto on
varaukseton.
Päätös
Konsernijaosto valitsi yhtiökokousedustajaksi Hannu Siljanderin ja antoi ohjeeksi
hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus, mikäli
tilintarkastajan lausunto on varaukseton.

Kunnanhallitus, 18.10.2021, § 259
Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallitus kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen
pidettäväksi 8.11.2021 klo 10.00 alkaen Teams-etäkokouksena, johon lähetetään
erillinen sähköpostikutsu kokoukseen ilmoittautuneille.
Kokouksen asialistalla on:
1 § Kokouksen avaus
2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3 § Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta
4 § Läsnä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen (Liite 1)
5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
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6 § Hallituksen jäsenten valinta
7 § Muut asiat
8 § Kokouksen päättäminen
Hollolan kunta toimii yhtiön rahoittajana, kunnan omistusosuus on noin 3 %.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus:
1. nimeää yhtiökokousedustajan ja hänelle varaedustajan
2. antaa ohjeistuksen hallituksen jäsenten nimeämispykälän osalta
3. antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.
Päätös
Kunnanhallitus:
1. nimesi yhtiökokousedustajaksi Pasi Pasasen ja hänelle varaedustajaksi teemu
Kinnarin
2. antoi ohjeistuksen hallituksen jäsenten nimeämispykälän osalta esittää Vesa
Koivumaata.

Kunnanhallitus, 23.05.2022, § 128
Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Liite 1 LADEC OSAKASLUETTELO 2022-04-26
2 Liite 2 LADEC_tilinpäätös_toimintakertomus 2021
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
3 Liite 3 LADEC Tilintarkastuskertomus 2021
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
4 LADEC yhtiökokous 2022-05-24 kutsu
5 LADEC yhtiökokous 2022-05-24 asialista
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina
24.5.2022 klo 11.30, Teams-etäkokouksena.
Kokouksen esityslista;
1 § Kokouksen avaus
2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3 § Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta
4 § Läsnä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen )
5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6 § Tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus
7 § Tilintarkastuskertomus
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8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
9 § Vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen
10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13 § Hallituksen jäsenten valinta
14 § Hallituksen puheenjohtajan valinta
15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
16 § Muut asiat
17 § Kokouksen päättäminen

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja antaa ohjeeksi hyväksyä
tilinpäätöksen sekä myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus, mikäli
tilintarkastajan lausunto on varaukseton.
Päätös
Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Pasi Pasanen ja antoi ohjeeksi hyväksyä
tilinpäätöksen sekä myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus. Esitys hallituksen
jäseneksi Vesa Koivumaa.
Tiedoksi
Valittu edustaja, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy.
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§ 129
Työterveyshuoltopalvelujen yhteishankintaan liittyminen ja työterveys Wellamo Oy:n
osakkeiden myynti
HOLDno-2022-248
Valmistelija / lisätiedot:
Minna Hutko
minna.hutko@hollola.fi
henkilöstöpäällikkö
Liitteet

1 Sopimus hankintayhteistyo#stä
Lahden kaupunki perusti yhdessä Päijät-Hämeen kuntien ja Pukkilan kunnan,
Myrskylän kunnan, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Koulutuskeskus
Salpaus-kuntayhtymän kanssa Työterveys Wellamo Oy:n (TTW) vuonna 2010. Yhtiöllä
on 14 osakkeen omistajaa ja Lahden kaupunki omistaa yhtiöstä suoraan 596 osaketta
eli 59,6 % yhtiöstä, konsernin kokonaisomistusosuus on 61,85 %. Työterveys Wellamo
Oy:n osakassopimuksen mukaan yhtiön ensisijaisena tarkoituksena on hankintalaissa
sidosyksikköaseman säilyttämiselle asetettuja edellytyksiä noudattaen tuottaa ja
tarjota osakkailleen näille terveydenhuoltolaissa asetetun kuntien
työterveyshuoltopalvelujen tuottamisvelvollisuuden ja työterveyshuollon
järjestämisvelvollisuuden mukaiset palvelut sekä palvelut, jotka näiden on
työterveyshuoltolain mukaan työnantajana työntekijöilleen järjestettävä. Työterveys
Wellamo Oy:n vuosittainen liikevaihto on noin 8-9 miljoonan euron tasolla ja yhtiössä
työskentelee noin 80 työterveyshuollon ammattilaista. Työterveys Wellamo tuottaa
ensisijaisesti työterveyspalveluja omistajilleen. Vuonna 2021 se myi palveluita
muile kuin omistajilleen 2,36 mijoonalla eurolla (27 %) liikevaihdostaan.
Työterveyshuollon järjestämisvelvollisuudessa tapahtuu muutoksia
hyvinvointialueiden perustamisen myötä 1.1.2023, josta lähtien hyvinvointialueella ja
kunnilla on velvollisuus järjestää työterveyspalvelut omalle henkilöstölle
työterveyshuoltolain (1383/2001) 4 §:n mukaisesti. Hyvinvointialueella on
terveydenhuoltolain (1326/2010) 18 §:n mukaan velvollisuus järjestää alueellaan
sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville työntekijöille ja yrittäjille
työterveyshuoltolain 12 §:ssä tarkoitettuja ehkäiseviä työterveyshuoltopalveluita.
Hyvinvointialue voi myös terveydenhuoltolain 18 §:n mukaan sopia alueensa yrittäjien
ja työnantajien kanssa, että hyvinvointialue voi tuottaa työterveyshuoltolain 14 §:ssä
tarkoitettuja sairaanhoito- ja muita terveyspalveluita alueellaan toimivan työnantajan
palveluksessa oleville työntekijöille ja yrittäjille.
Lahden kaupunginvaltuusto 25.4.2022, § 39 on päättänyt, että Lahden kaupunki myy
omistusosuutensa 59,6 % Työterveys Wellamo Oy:sta ja kaupunginvaltuusto valtuutti
kaupunginhallituksen valmistelemaan kaupungin omistaman osakekannan myynnin ja
päättämään osakekannan myymisestä kilpailutuksen jälkeen. Pa#ija#t-Ha#meen
hyvinvointialueen halitus on 19.4.2022, § 29 päättänyt järjesta#a# tyo#terveyshuollon
palvelut ensisijaisesti kilpailuttamalla seka# tyo#terveyshuoltolain 4 §:n mukaiset
tyo#terveyspalvelut omalle henkilo#sto#lleen etta# terveydenhuoltolain 18 §:n
mukaisesti alueellaan sijaitsevissa tyo#paikoissa tyo#skenteleville tyo#ntekijo#ille ja
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yritta#jille tyo#terveyshuoltolain 12 §:ssa# tarkoitetut ehka#iseva#t
tyo#terveyshuoltopalvelut. Lisäksi päätettiin kilpailutuksen valmistelun
käynnistämisestä ensisijaisesti yhteistyo#ssa# Tyo#terveys Wellamo Oy:n nykyisten
omistajien kanssa siten, etta# kilpailutukseen kytketa#a#n Tyo#terveys Wellamo Oy:n
myynti kilpailutuksen voittaneelle tuottajalle. Sekä Lahden kaupunki että Päijät-
Hämeen hyvinvointialue ovat tehneet päätökset eri tuotantotapa-
/etenemisvaihtehtojen analyyseihin perustuen.
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on ryhtynyt yhteistyössä Päijät-Hämeen
hyvinvointialueen ja Lahden kaupungin kanssa valmistelemaan yhteishankintaa, jossa
kilpailutetaan työterveyshuollon palvelut 4 vuoden + 2v + 2v optiokauden mittaiselle
sopimuskaudelle ja myydään Työterveys Wellamon osakeet tarjouskilpailun
voittaneelle tarjoajalle. Hankintaan on kutsuttu osallistumaan myös muut Työterveys
Wellamon omistajat. Myytävän työterveyshuoltoyhtiön arvoon vaikuttaa merkittävästi
hankinnanan laajuus ja hankintakauden pituus.
Hankinnan alustavat tavoitteet ovat: 1) Työterveys tukee henkilöstön hyvää terveyttä
ja työkykyä, 2) On muodostettu strategisen työkykyjohtamisen kumppanuus, jonka
vaikuttavuutta seurataan, 3) Palveluntuottajan digitaalisen ja fyysisen palveluverkon
tasapaino tukee työnantajaa ja työntekijää, 4) Käytössä on vaikuttava toimintamalli
pitkittyvien työkykyongelmien ratkaisuun, 5) Asiakaskokemusta arvostetaan ja
arvioidaan ja 6) Hoitoon pääsy on sujuvaa.
Hankinta on tarkoitus toteuttaa neuvottelumenettelyllä, jonka kesto palvelujen
haltuunottovaihe mukaan lukien on noin 1 vuosi. Tavoittena on, että sopimuskausi
alkaa toukokuussa 2023. Hankinnan tavoitteena on valmistella työterveyshuollon
palvelusisällöt niin, että ne sopivat sekä hyvinvointialueen että kuntien toiminnalle.
Tarkoituksenmukaista on valmistella eri tasoisia palvelusisältöjä kuitenkin niin, ettei
jokaiselle hankinnassa mukana olevalle organisaatiolle tule erilaista palvelupakettia.
Yhteishankintaan osallistuminen edellyttää yhteishankintasopimuksen hyväksymistä.
PHHYKY:n ja yhteishankintaan osallistuvien Työterveys Wellamo Oy:n omistajien välille
solmitaan sopimus hankintayhteistyöstä koskien työterveyshuollon palveluiden
kilpailutusta. Valmistelutyö ja siitä solmittu sopimus siirtyy Päijät-Hämeen
hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta lähtien voimaanpanolain mukaisesti.
Yhteistyön tavoitteena on saavuttaa parempia sopimusehtoja hankinnoissa ja
kustannussäästöjä hankintoihin liittyvissä prosesseissa. Sopimuksella sovitaan
sopijapuolten rooleista kilpailutuksen valmistelussa, suorittamisessa sekä
sopimuskauden aikana. Sopimuksella on lisäksi sovittu kilpailutuksen valmistelun ja
suorittamisen kustannuksista ja niiden jakautumisesta sopijapuolten kesken.
Hankinnan valmistelun alustava kustannusarvio on noin 100 000 euroa ja nämä
kustannukset jaetaan yhteishankinnassa mukana olevien organisaatioden kesken
henkilöstön määrän ja Työterveys Wellamo Oy:n omistuksen suhteissa. Hankintaan
osallistuminen edellyttää yhtenäistä palvelusopimusta hankittavasta palvelusta, jonka
jokainen organisaatio solmii kuitenkin erikseen palveluntuottajan kanssa. Hankinnalle
perustetaan ohjausryhmä organisaatioiden edustajista.
Yhteishankintaan osallistumalla on mahdollisuus saavuttaa paras mahdollinen tulos
Työterveys Wellamo Oy:n osakkeiden myynnissä sekä kehittää yhteistyössä

Hollolan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
23.05.2022

8/2022

29 (53)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

maakunnallisia vaikuttavia työterveyspalveluja laajan tilaajajoukon kanssa.
Yhteishankinta mahdollistaa myös parhaiten maakunnallisen palveluverkon
kehittymisen.
Työterveys Wellamo Oy:n osakassopimuksen kohdassa 4.2. yhtiön osakeomistus
rajataan hankintayksiköihin sidosyksikköaseman turvaamisesi. Kilpailutuksen
yhteydessä sidosyksikköaseman turvaaminen muuttuu tarpeettomaksi.
Työterveyspalveluhankinnan kilpailutuksen osana toteutettava osakekauppa
edellyttää, että Työterveys Wellamo Oy:n osakkaat hyväksyvät osakassopimuksen
kohdat 4.2. ja 5.6. muutettavaksi niin, että ne sallivat osakeluovutuksen myös muille
kuin hankintayksiköille.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää:
1. järjestää työterveyshuollon palvelut järjestämisvastuuseensa
perustuen osallistumalla Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Päijät-
Hämeen hyvinvointialueen toteuttamaan yhteishankintaan, jossa palvelut
kilpailutetaan 4 vuoden + 2v + 2v optiokauden mittaiselle sopimuskaudelle, ja
sitoutua solmimaan kilpailutuksen tuloksena syntyneen hankintasopimuksen
2. solmia yhteishankintasopimuksen hankinnan toteutuksesta Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymän kanssa ja vastata hankinnan kustannuksista
yhteishankintasopimuksen mukaisesti
3. myydä omistusosuutensa 10,5 % Työterveys Wellamo Oy:stä ja valtuuttaa
osakekannan myynnin valmistelun osana yhteishankinnan valmistelua
4. Työterveys Wellamo Oy:n osakkaana hyväksyvä osakassopimuksen kohdat 4.2.
ja 5.6. muutettavaksi niin, että ne sallivat osakeluovutuksen myös muille kuin
hankintayksiköille
5. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös
Kokouksen kuluessa kunnajohtaja teki muutetun päätösesityksen, että kunnanhallitus
päättää:
1. järjestää työterveyshuollon palvelut järjestämisvastuuseensa
perustuen osallistumalla Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Päijät-
Hämeen hyvinvointialueen toteuttamaan yhteishankintaan, jossa palvelut
kilpailutetaan 4 vuoden + 2v + 2v optiokauden mittaiselle sopimuskaudelle, ja
sitoutua solmimaan kilpailutuksen tuloksena syntyneen hankintasopimuksen
2. solmia yhteishankintasopimuksen hankinnan toteutuksesta Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymän kanssa ja vastata hankinnan kustannuksista
yhteishankintasopimuksen mukaisesti
3.
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3. myydä omistusosuutensa 10,5 % Työterveys Wellamo Oy:stä ja valtuuttaa
osakekannan myynnin valmistelun osana yhteishankinnan valmistelua
4. Työterveys Wellamo Oy:n osakkaana hyväksyvä osakassopimuksen kohdat 4.2.
ja 5.6. muutettavaksi niin, että ne sallivat osakeluovutuksen myös muille kuin
hankintayksiköille
5. nimetä hankintaan liittyvään valmisteluun kunnan edustajaksi
henkilöstöpäällikkö Minna Hutkon.
Kunnanhallitus hyväksyi tehdyn muutetun päätösehdotuksen.
Merk. Asiantuntijana kuultavana olivat ostotoimintajohtaja Ismo Rautiainen (PHHYKY)
ja henkilöstöpäällikkö Minna Hutko. Asiantuntijakuulemisten jälkeen kokous piti tauon
17:32-17:37, jonka jälkeen puheenjohtaja totesi läsnäolijat.
Tiedoksi
ismo.rautiainen@phhyky.fi, palvelualueet, palvelussuhdeasiat@hollola.fi,
henkilöstöpäällikkö
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§ 130
Työllisyysvastaavan viran lakkauttaminen ja työllisyyspäällikön viran perustaminen
1.5.2022 lähtien
HOLDno-2022-257
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Randell
heli.randell@hollola.fi
elinvoimajohtaja
Liitteet

1 työllisyyspäällikön virka kh 23.5.2022
Pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi kevään 2021 puoliväliriihessä TE-
palveluiden siirrosta paikallistasolle. Linjaus liittyy hallitusohjelman
työllisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa. TE-
palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana.
Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella
tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen
tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.
Edellä kerrottuun muutokseen liittyen on tarkoituksenmukaista toteuttaa
organisaatiomuutos elinvoiman palvelualueella siten, että työllisyyspalvelut
muodostaa oman vastuualueensa. Organisaatiomuutos astuu voimaan 1.1.2023.
Valmistautuminen organisaatiomuutokseen alkaa heti mm. talousarvion laadintaan
liittyen. Yksi muutoksen peruste on se, että työllisyyden hoidon taloudellinen merkitys
tulee jatkossa korostumaan kunnissa, ja erillisenä vastuualueena seuranta näkyy
paremmin päätöksenteossa.
Muutokseen liittyy työllisyysvastaavan nimikkeen muutos työllisyyspäälliköksi.
Nimikemuutos vaikuttaa palkkaukseen. Nimikemuutoksen ja palkkamuutosten
perusteena on mm. vastuualuepäällikkyyteen liittyvät tehtävät (kehittäminen, talous ja
henkilöstö). Lisäksi työllisyysvastaavan tehtävä on muuttunut kuntakokeilun
käynnistymisen myötä siten, että asiantuntijarooli korostuu entisestään mm.
lausunnot (laki), tulkinnat, työllisyyspalveluiden rooli yritysrajapinnassa,
työllisyyspalveluiden toimintojen muutokset, seuranta ja vaikutusten arviointi ovat
isossa roolissa, kun valmistaudutaan työllisyyden hoidon siirtymiseen kunnalle.
Asiaa on käsitelty kunnan johtoryhmässä ja yhteistyöryhmässä. Muutokset on sovittu
alkavaksi 1.5.2022, jolloin työllisyyspalveluissa otetaan käyttöön uusi
asiakaspalvelumalli.
Elinvoimavaliokunta päätti kokouksessaan 17.5.2022, että elinvoiman palvelualueelle
perustetaan 1.1.2023 lähtien vastuualue, jonka nimi on työllisyyspalvelut. Samalla
valiokunta päätti esittää kunnanhallitukselle työllisyysvastaavan viran lakkauttamisen
ja työllisyyspäällikön viran perustamista 1.5.2022 lähtien. Työllisyyspäällikkö toimii
työllisyyspalvelut vastuualueen päällikkönä. Viran perustamisen tiedot liitteenä.
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Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää lakkauttaa työllisyysvastaavan viran ja perustaa
työllisyyspäällikön viran 1.5.2022 lähtien.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
työllisyysvastaava, elinvoimajohtaja, henkilöstöpäällikkö, palvelussuhdeasiat
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§ 131
Hollolan kunnan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima-
ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista
yrityksistä annetun lain kumoamisesta
HOLDno-2022-259
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Tapaila
anne.tapaila@hollola.fi
työllisyysvastaava
Liitteet

1 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta
Lausuntoa pyydetään 27.5.2022 mennessä lausuntopalveluun.
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi
eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain
muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain
kumoamisesta.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
annettua lakia (916/2012). Lisäksi muutettaisiin työllisyyden edistämisen kunta-
kokeilusta annettua lakia (1269/2020), tulotietojärjestelmästä annettua lakia (53/2018),
työsopimuslakia (55/2001) ja työttömyysturvalakia (1290/2002). Vähäisiä muutoksia
tehtäisiin myös eräisiin verolakeihin. Sosiaalisista yrityksistä annettu laki (1351/2003)
kumottaisiin.
Palkkatukijärjestelmää yksinkertaistettaisiin rajaamalla palkkatuki sellaisten
työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi, jotka ovat valtiontukien
yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen tarkoittamia alentuneesti työkykyisiä tai
epäedullisessa asemassa olevia työntekijöitä. Palkkatukea voitaisiin jatkossa myöntää
nuorten, ikääntyneiden, perusasteen koulutuksen varassa olevien, maahanmuuttajien
ja vähintään kuusi kuukautta ansiotyötä vailla olleiden sekä alentuneesti työkykyisten
työllistymisen edistämiseen. Oppisopimuskoulutukseen palkkatukea voitaisiin
myöntää myös muiden työttömien työnhakijoiden palkkakustannuksiin.
Palkkatukijärjestelmää yksinkertaistettaisiin myös yhdenmukaistamalla palkkatuen
määrää. Ammatillisen osaamisen puutteiden perusteella myönnettävän palkkatuen
määrä olisi 50 prosenttia palkkakustannuksista. Palkkatuen määrä olisi kuitenkin 70
prosenttia palkkakustannuksista, jos työttömän työnhakijan mahdollisuudet sopivan
työn saamiseen ovat huomattavasti vähentyneet asianmukaisesti todetun fyysisen tai
psyykkisen vamman tai sairauden vuoksi. Palk-katuki myönnettäisiin pääsääntöisesti
viideksi tai kymmeneksi kuukaudeksi riippuen palkkatukea edeltävän työttömyyden
kestosta. Nykyistä vastaavasti oppi-sopimuskoulutukseen, 60 vuotta täyttäneen
pitkäaikaistyöttömästä tai vamman tai sairauden perusteella työllistettävästä olisi
mahdollisuus saada muuta palk-katukea pidempikestoisempaa tukea.
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Työnantajaa koskevia palkkatuen myöntämisedellytyksiä muutettaisiin siten, että
palkkatuen myöntämiselle ei olisi estettä, jos työnantaja on palkannut edellisen
kuukauden aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanomiensa
työntekijöiden tilalle vastaavan määrän työntekijöitä.
Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa käytetty elinkeinotoiminnan
käsite korvattaisiin taloudellisen toiminnan käsitteellä, jotta käsite olisi
yhdenmukainen Euroopan unionin valtiontukisääntelyssä käytetyn käsitteen kanssa.
Työllisyyspoliittisen avustuksen ja 100 prosentin palkkatuen myöntäminen olisi
jatkossa mahdollista muille kuin taloudellista toimintaa harjoittaville toimijoille sekä
niille taloudellista toimintaa harjoittaville, joiden taloudellisella toiminnalla ei olisi
vaikutusta Euroopan unionin jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Edellä mainituissa
tilanteissa tukeen ei sovellettaisi Euroopan unionin valtiontukisääntelyä. Lisäksi 100
prosentin palkkatukea voitaisiin myöntää de minimis –tukena muille kyseessä olevan
tuen kohderyhmän toimijoille, joita ovat yhdistykset, säätiöt ja rekisteröidyt
uskonnolliset yhdyskunnat.
Uutena tukimuotona ikääntyneiden työllisyyden edistämiseksi ehdotetaan 55 vuotta
täyttäneiden työllistämistukea, josta säädettäisiin julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta annetun lain 7a luvussa. Tuki myönnettäisiin ilman
tarkoituksenmukaisuusharkintaa, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Työsuhde
tulisi muun muassa solmia siten, että työsopimuksella taattu säännöllinen työaika on
vähintään 25 tuntia viikossa tai vähintään 65 prosenttia alan enimmäistyöajasta.
Tukea maksettaisiin 70 prosenttia tukikelpoisista palkkakustannuksista enintään 10
kuukauden ajalta, kuitenkin enintään työsuhteen keston ajalta. Tukikelpoisina
kustannuksina pidettäisiin samoja palkkakustannuksia kuin palkkatuetussa työssä.
Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettuun lakiin tehtäisiin tarvittavat
muutokset 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuen myöntämisestä sekä kuntien
velvoitetyöllistämiseen liittyvästä tuesta. Ehdotettujen tukien maksamisessa
tarvittavien tiedonsaantioikeuksien turvaamiseksi muutettaisiin
tulotietojärjestelmästä annettua lakia. Työsopimuslain 13 luvun 6 §:n 2 momenttiin ja
työttömyysturvalakiin tehtäisiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun
lakiin ehdotettujen muutosten edellyttämät muutokset. Lisäksi työttömyysturvalain 5
luvun 4a §:ää täydennettäisiin siten, että 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuen
osalta työssäoloehto kertyisi samalla tavalla kuin palkkatuetussa työssä.
Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi
sen yhteydessä.
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Hollolan kunta lausuu seuraavasti:
1. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain lukua 7 Palkkatuki
koskevat kysymykset
1 § Palkkatuki (sis. palkkatuen määritelmän)
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Lisättäisiin palkkatuen tarkoitukseen vammaisten ja pitkäaikaissairaiden sekä 60
vuotta täyttäneiden pitkäaikaistyöttömien työn saannin ja työelämään osallisuuden
lisääminen.
Hollolan kunta lausuu: Ehdotus on kannatettava ja selkeyttää kohderyhmää,
olettaen että osatyökykyiset kuuluvat pitkäaikaissairaiden joukkoon.

2 § Palkkatuen yleiset edellytykset
Rajattaisiin palkkatuetun työn kohderyhmää
Hollolan kunta lausuu: Ehdotus on kannatettava, selkeyttää kohderyhmää.
3 § Työnantajaan liittyvät palkkatuen edellytykset
Työnantajiin lisättäisiin hyvinvointialue ja poistettaisiin luonnollinen henkilö, joka ei
harjoita taloudellista toimintaa (kotitalous). Tuotannollisista tai taloudellisista syistä
viimeisten 12 kuukauden aikana irtisanoneelle työnantajalle tuki voitaisiin myöntää,
jos tämä on ottanut saman määrän henkilöitä työhön irtisanomisen
jälkeen. Palkkatukea ei myönnettäisi uudestaan työnantajalle saman henkilön
palkkaamiseen poikkeuksena vamman tai sairauden
perusteella, oppisopimuskoulutukseen tai 60 vuotta täyttäneen pitkäaikaistyöttömän
työllistämiseen myönnetty tuki tietyin edellytyksin
Hollolan kunta lausuu: Hyvinvointialueen lisääminen työnantajiin on perusteltua ja
kannatettavaa, samoin luonnollisen henkilön poistaminen työnantajista. Palkkatuen
myöntäminen yritykselle, joka on tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut
viimeisten 12 kuukauden aikana työntekijöitä, mutta työllistänyt saman verran lisää
työntekijöitä irtisanomisen jälkeen, on kannattavaa.
Sen sijaan kunnanhallitus pitää kohtuuttomana esitykseen lisättyä säännöstä, että
palkkatukea ei myönnettäisi samalla työnantajalle saman työntekijän
palkkauskustannuksiin niin työnantajan kuin työntekijän näkökulmasta, silloin kun
muut palkkatukityöllistämisen muut ehdot täyttyvät.

5 § Palkkatuella katettavat palkkakustannukset
Työnantajan sivukuluja ja lomarahaa ei jatkossa luettaisi palkkatuella katettaviin
kustannuksiin. Muita tarkennuksia tukikelpoisten kustannusten määritelmään.
Hollolan kunta lausuu: Esitys on ymmärrettävä selkeyden näkökulmasta, mutta
tosiasiallisesti heikentää pienempien yritysten mahdollisuutta työllistää sitä
ensimmäistäkään työntekijää. Sivukulut ja lomaraha muodostavat kuitenkin
merkittävän osan palkan kokonaiskustannuksista. Pienet tuotantoalan yritykset ovat
hyviä työllistäjiä pitkään työttömänä olleille työnhakijoille, jotka eivät ehkä ole niin
houkuttelevia työntekijöitä isompiin yrityksiin. Kyseisten työnhakijat tarvitsevat vahvan
työllistämisen tuen palatakseen työmarkkinoille. Näin ollen esitys ei ole kannatettava.

6 § Palkkatuen määrä ja kesto
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Tuen määrä olisi työttömyyden kestosta riippumatta 50 % palkkakustannuksista. Tuen
kesto 5 tai 10 kuukautta, kuitenkin enintään työsuhteen pituinen. Palkkatuki voitaisiin
myöntää uudelleen toiselle työnantajalle heti edellisen palkkatukijakson päätyttyä, jos
henkilö kuuluisi edelleen palkkatuen kohderyhmään ja tuen myöntäminen olisi
tarkoituksenmukaista
Hollolan kunta lausuu: Ehdotus on kannatettava, yksinkertaistaa ja selkeyttää
järjestelmää.

7 § Palkkatuki alentuneesti työkykyisen palkkaamiseen
Tuen määrä olisi 70 prosenttia palkkakustannuksista. Tuki myönnettäisiin 10
kuukauden ajaksi sillä perusteella, että vamma tai sairaus vaikeuttaa huomattavasti
sopivan työn saamista. Tukea voitaisiin jatkaa samalla työnantajalla tietyin edellytyksin
enintään 24 kuukauden jaksoissa.
Hollolan kunta lausuu: Ehdotus on kannatettava

8 § 100 prosentin palkkatuki
Tuki myönnettäisiin 10 kuukaudeksi. Tukikelpoisia palkkakustannuksia korotettaisiin
kertoimella 1,23 työnantajan sivukulujen kattamiseksi laskennallisesti. 100 prosentin
palkkatuki olisi mahdollinen kaikille yhdistyksille, säätiöille ja rekisteröidyille
uskonnollisille yhdyskunnille. Jos työnantajan toiminnalla on työ- ja elinkeinotoimiston
arvion mukaan vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, 100 prosentin
palkkatuki myönnettäisiin de minimis -tukena. Muussa tapauksessa tuki olisi EU:n
valtiontukisääntelyn ulkopuolista tukea. Arvioinnin kriteereistä säädettäisiin erikseen
valtioneuvoston asetuksella.
Hollolan kunta lausuu: Esitys selkeyttää nykyistä käytäntöä ja on kannatettava.

10 § Palkkatuki oppisopimuskoulutukseen
Palkkatuen määrä oppisopimuskoulutuksessa olisi 50 % ja pysyisi samana koko
koulutuksen keston ajan. Palkkatukea myönnettäessä tuki olisi mitoitettava koko sille
ajalle, jonka työ- ja elinkeinotoimisto arvioi tarkoituksenmukaiseksi. Tukea voitaisiin
jatkaa, jos henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukainen
oppisopimuskoulutuksen kesto muuttuu koulutuksen aikana
Hollolan kunta lausuu: Ehdotus on kannatettava

11 § Tuella palkatun siirtäminen
Edelleen siirtämisestä tehtäisiin erillinen päätös ja säädettäisiin edellytykset edelleen
siirtämiselle.
Hollolan kunta lausuu: Ehdotus on kannatettava, ja estää mahdolliset
väärinkäytökset.
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2. Huomioita lukuun 7a 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki (uusi luku)
Tuki on uusi. Tuki myönnettäisiin ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa, jos laissa
säädetyt edellytykset täyttyvät. Tukea maksettaisiin 70 prosenttia tukikelpoisista
palkkakustannuksista 10 kuukaudelta, kuitenkin enintään työsuhteen keston
ajalta. Tukikelpoisina kustannuksina pidettäisiin samoja palkkakustannuksia kuin
palkkatuetussa työssä.
Hollolan kunta lausuu: Esitys on erittäin perusteltu ja kannatettava. Ehdotus tukee
valtakunnallista linjausta parantaa yli 55-vuotiaiden työllistymismahdollisuuksia.
Esitykseen pyydetään kuitenkin lisäämään tukikelpoisiksi palkkakustannuksiksi myös
työsuhteen sivukulut ja lomaraha, kuten palkkatukea koskevassa pykälässä 5
otet kaaanntaa.
3. Huomiot elinkeinotoiminnan käsitteen muutoksiin
Työvoimakoulutuksen yhteishankinta (5 luku 7§) ja työolosuhteiden järjestelytuki (10
luku 3§). Työllisyyspoliittinen-avustus (säädettäisiin julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta annetulla asetuksella). Työsopimuslain 13 luvun 6 §:n 2 momentin 2
kohdan muuttaminen
Hollolan kunta lausuu: Ehdotus on kannatettava.

4.Huomiot sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamiseen
Hollolan kunta lausuu: Ehdotus on kannatettava.

5. Huomiot julkisesta työvoima- ja yrityspalvelulaista annetun lain muihin
lukuihin ehdotettuihin muutoksiin tai esitysluonnoksen liitelakeihin
Kommentit julkisesta työvoima- ja yrityspalvelulaista annetun lain lukuihin 1, 2,
3, 11, 12, 13 ja 14, 7 luvun 4, 9 ja 12-15 §:iin ehdotettuihin muutoksiin tai
esitysluonnoksen liitelakeihin
Mainittuihin lukuihin ja lakeihin on tehty vähäisiä tai teknisiä muutoksia.
Hollolan kunta lausuu: Esitys on muutoin kannatettava kahdella huomiolla
muutettuna; velvoitetyöllistäminen palkkauskulut olisi myös huomioitava
kokonaisuudessaan, niin että korvattava osuus kattaa myös työnantajan sivukulut ja
työsuhteesta kertyneen lomarahan.
Toinen huomioitava kohta on työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa
työnhakijaa koskevat tiedot, joita työvoimaviranomainen voi asiakkaan luvalla
työnantajalle luovuttaa. Nykymallissa ei työnhakijan palkkatukioikeutta tahi
palkkatukiprosenttia voi luovuttaa työnantajalle. Tämä malli hidastaa palkkatuella
työllistämisen prosessia, sillä harvoin itse työnhakijakaan tietää palkkatukensa
yksityiskohtia. Hollolan kunta ehdottaa, että JTYP-lain 13 luvun 6§ 2. momenttiin
lisätään kohta ”palkkatukiprosentti ja tuen kesto”:
6. Yleiset huomiot
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Huomiot ehdotetun sääntelyn suhteesta hyvään hallintoon ja perustuslakiin. Huomiot
esitysluonnoksen vaikutusarvioinnista. Muuta kommentoitavaa
Hollolan kunta lausuu: Esitys on oikeansuuntainen muutamia poikkeuksia lukuun
ottamatta, joista lausuttu yllä. Työllistämisen tukeminen on tärkeää, mutta edelleen
liian kankeaa ja byrokraattista työnantajan näkökulmasta. Lakia tulisikin tarkastella
tästä näkökulmasta tulevan TE24 uudistuksen myötä vuosien 2024-2025 aikana
huomioiden myös kuntien noudattama Hallintolaki 6.6.2003/434.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Lausuntopalvelu.fi, kirjaamo, työllisyysvastaava
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§ 132
Verokortin voimassaoloajan muuttaminen - vaikutukset kunnille
HOLDno-2022-227
Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Verohallinnon pyytää kuntia vastaamaan kyselyyn liittyen perusverokortin
voimassaoloajan muuttamiseen.
Mahdolisessa uudistuksessa, perusverokortti astuisi voimaan verovuoden
tammikuussa, nykyisen helmikuun sijaan. Jotta tämä muutos voitaisiin tehdä, kuntien
pitäisi ilmoittaa kunnallisveroprosentti nykyistä aiemmin. Verohallinto hakee tällä
kyselyllä kuntien kantaa siihen, millaisia vaikutuksia kuntien päätöksentekoon ja
aikatauluihin kunnallisveroprosentin aikaisemmalla ilmoittamisella olisi.
Hollolan kunta arvio muutoksen johdosta:
1. Kunnan veropäätöksen erkaantuvan talousarviovuoden taloussuunnittelusta,
kun veropäättös on tehty ennen talouden kokonaistarkastelua. Muutoksen
jälkeen kunna vaikutusmahdolisuudet omiin tulovirtoihin muuttuvat erittäin
rajallisiksi ja talouden tasapainoa joudutaan näin aina etsimään säätöjen kautta.
2. Kunnan näkökulmasta verovelvollisten hakemat verokorttimuutokset vuoden
viimeisellä neljänneksellä lisäävät kunnan verovuoden tulovirtojen
ennakoinnissa ongelmaa. Nyt esittetty muutos ei poista loppuvuonna tehtäviä
verokorttimuutoksia, koska muutosten juurisyynä oleva vuosiansio-arvio jää
järjestelmään. Siirtyminen kuukausitulon arviontiin tuo veroprosenttitarkastelun
lähemmäs verovelvollisten arkea ja muutosten hakua kesken verovuotta ei
oletettavasti tapahtuisi nykyisessä laajuudessa.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee kyselyn ja siihen annettavat vastaukset tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Valtuutetut, esimiehet.
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Kunnanhallitus, § 106,25.05.2020
Kunnanhallitus, § 133, 23.05.2022
§ 133
Sosiaaliasiamiestoiminta, valvonta ja seuranta, selvitys
HOLDno-2020-334
Kunnanhallitus, 25.05.2020, § 106
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaija Manninen
kaija.manninen@hollola.fi
hallintopäällikkö
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus käsitteli kokouksessaan 11.5.2020
sosiaaliasiamiehen selvitystä vuodelta 2019 ja päätti seuraavaa: "Hallitus merkitsee
tiedoksi liitteenä olevan sosiaaliasiamiehen selvityksen ja edellyttää, että toimialojen
toiminnassa ja kehittämistyössä huomioidaan selvityksessä esille nostettuja asioita.
Selvitys toimenpiteistä tuodaan hallitukselle 30.9.2020 mennessä. Selvitys lähetetään
kuntiin sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle tiedoksi."
"Sosiaaliasiamiehen selvitys 2019
D/858/05.00.02.00/2020
Perusteluosa: Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain
(asiakaslaki) 2000/812 24 §:n mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Kahdella
tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies. Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymässä sosiaaliasiamiespalvelut tuottaa sosiaalialan
osaamiskeskus Verso –liikelaitos.
Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on mm. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman
kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. Liitteenä
sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2019.
Sosiaaliasiamiehen selvitys perustuu asiakkaiden, heidän edustajiensa ja henkilöstön
vuoden 2019 aikana tekemiin yhteydenottoihin sosiaaliasiamieheen sekä asioihin,
joita on tullut muutoin esille asiamiestoiminnassa. Sosiaaliasiamiehelle tulleet
yhteydenotot antavat tietoa asiakkaiden kokemista epäkohdista sosiaalihuollon
palveluissa. Sosiaaliasiamiehen selvityksestä ei voi kuitenkaan päätellä sosiaalihuollon
kokonaistilaa alueella, koska vain hyvin pieni osa sosiaalihuollon asiakkaita on
yhteydessä sosiaaliasiamieheen. Selvitystä tarkasteltaessa on huomioitava myös, että
sosiaaliasiamieheen otetaan yhteyttä vain silloin, kun palvelunkäyttäjä on jollain tapaa
tyytymätön palvelutoimintaan tai tarvitsee tietoja sosiaalihuollon palveluista tai
palvelunkäyttäjän oikeuksista.
Sosiaaliasiamiehelle tulevat yhteydenotot ja niistä raportointi voidaan nähdä yhtenä
tapana kerätä asiakaspalautetta sosiaalihuollon palveluista. Selvitys antaa tietoa
asiakkaan näkökulmista ja ongelmalliseksi koetuista tilanteista sekä viitteitä
ajankohtaiseksi nousseista asioista ja ilmiöistä. Sosiaaliasiamiehen selvitys on yksi
tapa toteuttaa rakenteellista sosiaalityötä ja välittää asiakkaiden kokemuksia
päättäjille, kuntalaisille, virkamiehille ja
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henkilöstölle. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueelta otettiin yhteyttä
sosiaaliasiamieheen 324 kertaa ja ne koskivat pääosin hyvinvointikuntayhtymän omaa
toimintaa ja palveluja. Yhteydenotoksi kirjataan yhden asiakokonaisuuden
muodostava tapahtuma.
Yhteydenottomäärät lisääntyivät 22 yhteydenotolla vuodesta 2018. Koko Päijät-
Hämeen yhteydenotoista 71 prosenttia tuli Lahdesta. Yleisin yhteydenottotapa oli
edelleen puhelinkontakti. Yhteydenotot jakautuivat lähes puoliksi tyytymättömyyden
ja tiedustelun luonteisten yhteydenottojen kesken. Asiakastyön tilastojen perusteella
sosiaaliasiamiehen työ painottuu yleiseen neuvontaan.
Sosiaaliasiamiehelle tulleet yhteydenotot on tilastoitu vuonna 2019 sosiaalihuollon
palvelutehtäväluokituksen mukaisesti.
Eniten yhteydenottoja tuli Päijät-Hämeessä vammaispalveluista (22%), iäkkäiden
palveluista (17 %) ja työikäisten palveluista (16 %). Varhaiskasvatukseen tai oppilas- ja
opiskelijahuollon kuraattoripalveluihin liittyviä yhteydenottoja ei tullut yhtään vuonna
2019. Lähes 2/3 yhteydenotoista tuli sosiaalihuollon asiakkailta, palveluita hakevilta
henkilöiltä tai niistä tiedustelevilta henkilöiltä.
Neuvonnan, ohjauksen ja asiakkaan asioiden selvittämistyön lisäksi sosiaaliasiamies
avustaa tarvittaessa asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain mukaisten muistutusten
laatimisessa sekä neuvoo muiden oikeusturvakeinojen käyttämisessä. Sosiaalihuollon
asiakaslain 23 §:n mukaisten muistutusten määrä laski Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymän osalta vuonna 2019. Muistutuksia oli 76 (v. 18 yht. 92).
Muistutuksista 2/3 annettiin vastaus kuukauden aikana. Kanteluita tehtiin
hyvinvointikuntayhtymän alueella yhteensä 28, kun niitä vuonna 2018 oli 27.
Sosiaalihuoltolain 48 §:n mukaista epäkohtaa tai ilmeistä epäkohdan uhkaa koskevia
ilmoituksia tehtiin yhteensä viisi.
Oikaisuvaatimusten määrä oli Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä vuonna
2019 yhteensä 167. Sosiaalihuollon palveluja koskevien viranhaltijapäätösten
kokonaismäärä oli vuonna 2019 yhteensä 40.225. Hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan
hallinto-oikeuteen tehtiin 21 valitusta (v. 18 yht. 58). Selvityksen luvussa 5 on
sosiaaliasiamiehen huomioita ja kehittämisehdotuksia Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymää, Heinolaa ja Sysmää koskien. Huomiot ja
kehittämisehdotukset koskevat palvelutarpeen arviointia, omatyöntekijyyttä,
asiakastyön dokumentointia, työntekijöiden tavoitettavuutta sekä omaishoidon ja
lapsiperheille tarjottavaa tukea.
Selvitystä tullaan käsittelemään toimialojen esimies- ja henkilöstökokouksissa.
Yhteistyötä tehdään myös sosiaaliasiamiehen kanssa toimintavuoden aikana.
Sosiaaliasiamies Tarja Laukkanen on esittelemässä sosiaaliasiamiehen selvitystä
kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2019 tiedoksi.
Päätös
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Merkittiin tiedoksi.

Kunnanhallitus, 23.05.2022, § 133
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Sosiaaliasiamiehen_selvitys_2021 Ote Phhyky hallitus 9.5.2022 § 70
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus käsitteli kokouksessaan
9.5.2022 sosiaaliasiamiehen selvitystä vuodelta 2021 ja merkitsi sosiaaliasiamiehen
selvityksen tiedoksi ja edellytti, että toimialojen toiminnassa ja kehittämistyössä
huomioidaan selvityksessä esille nostettuja asioita. Selvitys toimenpiteistä tuodaan
hallitukselle 30.9.2022 mennessä.
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (asiakaslaki) 2000
/812 on säädetty sosiaalihuollon palvelujen asiakkaiden osallistumiseen, kohteluun ja
oikeusturvaan liittyvistä keskeisistä oikeudellisista periaatteista. Lain 24 §:n mukaan
kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Kahdella tai usemmalla kunnalla voi olla
yhteinen sosiaaliasiamies. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sosiaaliasiamiespalvelut
tuottaa sosiaalialan osaamiskeskus -Verso liikelaitos. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on
neuvoa sosiaalipalvelujen asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen
liittyvissä kysymyksissä, tiedottaa sosiaalihuollon asiakkaiden oikeukssita, avustaa
asiakkaita muistutuksen laatimisessa sekä seurta sosiaalihuollon asiakkaiden aseman
ja oikeuksien kehitystä toiminta-alueella ja antaa siitä vuosittain selivitys. Liitteenä
sossiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2021
Sosiaaliasiamiehen selvitys perustuu asiakkaiden, heidän edustajiensa ja henkilöstön
vuoden 2021 aikana tekemiin yhteydenottoihin sosiaaliasiamieheen sekä asioihin,
joita on tullut muutoin esille asiamiestoiminnassa. Sosiaaliasiamiehelle tulleet
yhteydenotot antavat tietoa asiakkaiden kokemista epäkohdista sosiaalihuollon
palveluissa. Sosiaaliasiamiehen selvityksestä ei voi kuitenkaan päätellä sosiaalihuollon
kokonaistilaa alueella, koska vain hyvin pieni osa sosiaalihuollon asiakkaita on
yhteydessä sosiaaliasiamieheen. Selvitystä tarkasteltaessa on huomioitava myös, että
sosiaaliasiamieheen otetaan yhteyttä vain silloin, kun palvelunkäyttäjä on jollain tapaa
tyytymätön palvelutoimintaan tai tarvitsee tietoja sosiaalihuollon palveluista tai
palvelunkäyttäjän oikeuksista.
Sosiaaliasiamiehelle tulevat yhteydenotot ja niistä raportointi voidaan nähdä yhtenä
tapana kerätä asiakaspalautetta sosiaalihuollon palveluista. Selvitys antaa tietoa
asiakkaan näkökulmista ja ongelmalliseksi koetuista tilanteista sekä viitteitä
ajankohtaiseksi nousseista asioista ja ilmiöistä.
Vuonna 2021 Päijät-Hämeen alueen sosiaaliasiamiehelle tehtiin yhteensä 302
yhteydenottoa. Niistä 269 kpl tuli Päijät-Soten alueen kunnista. Päijät-Soten alueen
yhteydenottojen määrä laski edellisestä vuodesta kymmenellä yhteydenotolla.
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Hollolasta sosiaaliasiamiehelle tuli vuonna 2021 yhteensä 25 yhteydenottoa. Niiden
määrä nousi seitsemällä vuoden 2020 yhteydenottomääristä ja 11 yhteydenotolla
vuoden 2019 yhteydenottomäärästä.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2021 sosiaaliasiamiehen kertomuksen tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 134
Ilmoitusasiat
Pöytäkirjat
9.5.2022 Päijät-Hämeen maakuntahallitus https://paijathamed10.oncloudos.com
/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1.
16.5.2022 Päijät-Hämeen aluehallitus https://paijat-sote.fi/yhtyma/hallinto
/esityslistat-ja-poytakirjat/
Esityslistat
23.5.2022 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä hallitus https://phhyky-julkaisu.
tweb.fi/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?bid=3757
31.5.2022 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä yhtymäkokous https://phhyky-
julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm
Kirjeet

Muuta:
17.5.2022 elinvoimavaliokunta: Hollolan kunnan lausunto palveluliikenteen
seudullisesta selvityksestä ja kuljetusten yhteensovittamisesta
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Tiedoksi
-

Hollolan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
23.05.2022

8/2022

45 (53)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 135
Ajankohtaiset asiat
Kunnanjohtaja antaa katsauksen:
1. hyvinvointialueen muodostamisen yhteydessä mahdollisesti tapahtuvista
omistusjärjestelyistä kiinteistöjen osalta
2. kuntayhteistyön ajankohtaisista asioista
3. Pyhäniemen vanhainkoti.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Merk. Kunnanjohtaja antoi myös katsauksen Ongelmajätepalvelu Mäentie Oy:n
maanvuokrasopimuksen päättymiseen liittyen. Hannu Siljander ilmoitti jääviydestään
(osallisuusjäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
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Kunnanhallitus, § 208,06.09.2021
Kunnanhallitus, § 302,22.11.2021
Kunnanhallitus, § 23,31.01.2022
Kunnanhallitus, § 136, 23.05.2022
§ 136
LISÄPYKÄLÄ: Työterveys Wellamo Oy, yhtiökokous 1.6.2022
HOLDno-2019-487
Kunnanhallitus, 06.09.2021, § 208
Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Työterveys Wellamo Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 10.9.2021 kello 13
alkaen, Työterveys Wellamo Oy:n Lahden Saimaankadun toimipiste, neuvotteluhuone,
Saimaankatu 23, Lahti, Teams-kokous.
Esityslistalla on
1.
2.
3.
4.
5.

Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen
Läsnäolijoiden toteaminen
Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Hallituksen jäsenten valinta
Osakassopimuksen 6.1.1 kohdan mukaan ja perustuen pykälässä 10
vahvistettuun määrään hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä, joista
Enemmistöosakas nimeää kaksi (2), Hollola sekä Heinola kumpikin yhden (1)
ja PHHYKY yhden (1).
1. Muut asiat
2. Kokouksen päättäminen
Kunnanhallituksen kokouksessaan 23.8.2021 hyväksymän §178 "Omistajaohjauksen
periaatteet 1.8.2021 alkaen" mukaisesti, Työterveys Wellamo Oy:n
yhtiökokousedustajat valitsee ja ohjeistaa kunnanhallitus.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus nimeää kunnan yhtiökokousedustajan ja hänelle varaedustajan
Työterveys Wellamo Oy:n ylimääräisen yhtiökokoukseen 10.9.2021 ja ohjeistaa
edustajaa esityksestä hallituksen jäseneksi.
Päätös
Kunnanhallitus nimesi kunnan yhtiökokousedustajaksi Hannu Siljanderin ja hänelle
varaedustajaksi Satu Segersvenin
sekä
ohjeisti edustajaa esittämään hallituksen jäseneksi Heidi Hakasta.
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Kunnanhallitus, 22.11.2021, § 302
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Työterveys Wellamo Oy on lähettänyt kunnalle pyynnön ottaa kantaa tytäryhtiön
perustamiseen.
Työterveys Wellamo Oy haluaa perustaa tytäryhtiön. Perustettava yhtiö tulisi 100 %
Työterveys Wellamo Oy:n omistukseen ja perustettavan yrityksen pääomistus tulisi
emoyhtiöltä osakepääomana. Tytäryhtiöön siirrettäviin yritysten työterveyshuollon
palvelutuotanto.
Kahden yhtiön toimintamallilla halutaan varmistaa Työterveys Wellamon
sidosyksikköaseman säilyminen ja että yhtiö pystyy tarjoamaan edelleen myös
yrityksille työterveyshuollon palveluja ja jopa kasvattamaan markkinoilla tapahtuvaa
myyntiä.
Työterveys Wellamo on jättänyt 8.3.2021 lausuntopyynnön Lahden kaupungille.
Käsittelyn venyminen on synnyttänyt tarpeen päivittää lausuntopyyntöä, koska
8.3.2021 jälkeen on hyväksytty sote-järjestämislaki eduskunnassa ja esitys
hankintalain 174 §:n muuttamisesta on käsittelyssä.
Työnantajan (mm. kunnan) on järjestettävä työterveyshuolto omille työntekijöilleen.
Kunnan on lisäksi järjestettävä työterveyshuoltopalvelut kaikille, jotka haluavat ostaa
niitä kunnalta. Kunta voi tuottaa palvelut itse, tuottaa palvelut muiden kuntien kanssa
tai tehdä ostopalvelusopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa.
Työterveys Wellamo on:
12 kunnan ja 2 kuntayhtymän omistama työterveyspalveluita tuottava osakeyhtiö
Lahden kaupunki omistaa 59,6 % yhtiöstä
Työterveys Wellamolla on alueella 10 toimipistettä
Hollolan konsernijaosto on valtuuston edellyttämän päätöksen mukaisesti (6/2019)
käynyt läpi kunnan omistukset ja yhteistyön vuosina 2019-2020 ja todennut
Työterveys Wellamon osalta, että yhtiön tuottaa kunnille lakisääteisiä palveluja, joihin
kuntien yhteistyön kautta muodostetussa yhtiössä on mahdollisuus myös vaikuttaa.
Sidosryhmähankinta on ollut olennainen osa omistamisen perustaa.
Kustannustehokkuus, laatu ja henkilöriskien välttäminen ovat olleet keskeisiä kunnan
asettamia tavoitteita. Arvioinnin yhteydessä on tunnistettu toimintaympäristön
muutoksen asettamat vaatimukset palvelutuotannolle, pienen yhtiön rajalliset
mahdollisuudet vastata haasteisiin sekä omistajien intressien erkaantuminen, mistä
syystä vaihtoehtoisten palvelutuottajien selvittäminen ja yhtiön vaihtoehtoisten
etenemispolkujen selvittämistä (myyntivaihtoehto mukaan lukien) on kannatettu.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus toteaa kannanottonaan seuraavaa:
Työterveys Wellamon osakaskuntien tulisi järjestää yhteinen tilaisuus, missä
luodaan yhteinen tilannekuva. Hollolan kunta osoittaa tämän pyynnön
suurimmalle osakkeen omistajalle eli Lahden kaupungille
Olennaista ja ratkaisevaa tilanteessa on suurimpien osakkaiden (ja
asiakaskuntien) kannanotot (Lahden kaupunki ja Päijät-Sote) koska näiden
toimijoiden ratkaisuilla on suora vaikutus myös muiden osakkaiden
kokonaisarviointiin ja kannanottoon
Tilanteessa omistajien tulee hakea yhteistä ja kokonaisvaltaista etua ja ratkaisua,
mikä turvaa eri osakkaiden aseman ja minimoi negatiiviset vaikutukset.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kokouksen kuluessa Maattola esitti Saarnion ensin kannnattamana, että edustajiksi
yhteiseen kuntaneuvotteluun valitaan: Ronkainen, Kinnari ja Rahkonen. Kunnanhalitus
hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Kunnanhallitus, 31.01.2022, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Kunnanhalituksen kokouksessaan 23.8.2021 hyväksymien konserniohjauksen
linjausten mukaisesti, kunnan keskeisten yhteistyötahojen toiminnan ja ja talouden
katsaukset annetaan kunnanhallitukselle vähintään kerran vuodessa. Samaisen
päätöksen mukaan, Työterveys Wellamo on luokiteltu keskeisiin yhteistyötahoihin.
Wellamon toimitusjohtaja Kirsi Korttila esittelee yhtiön toimintaa ja antaa katsauksen
ajankohtaisiin kehitys/muutosasioihin.
Yhtiö on syksyllä 2021 pyytänyt kunnilta kannanottoa 100 % tytäryhtiön perustamisen
osalta. Hollolan kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 22.11.2021 ja esitti
yhteistä osakkeen omistajien kokousta yhteisen tilannekuvan muodostamiseksi.
Tällainen kokous järjestettiin 19.1.2022. Kokouksessa paikalla olivat kunnanhallituksen
puheenjohtaja Teemu Kinanri ja kunnanjohtaja Päivi Rahkonen.
Koska kyseessä on Työterveys Wellamon ensimmäinen konserniohjauksen mukainen
katsaus uuden valtuustokauden kunnanhalitukselle, esityslistan oheismateriaaliksi on
liitetty perustamis- ja osakassopimus.
Yhtiön hallituksen Hollolan kunnan nimeämänä jäsenenä on Hannu Siljander.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.
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Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kunnanhallitus, 23.05.2022, § 136
Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Työterveys Wellamon yhtiökokouskutsu 1.6.2022.pdf
2 Liite 1. Työterveys Wellamo Oy, Tilinpäätös 2021
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
3 Liite 2. Toimintakertomus_2021
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
4 Liite 3. Tilintarkastuskertomus 2021 Työterveys Wellamo Oy
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
Työterveys Wellamo Oy:n omistajat on kutsuttu yhtiön sääntömääräiseen
yhtiökokoukseen, keskiviikkona 1.6.2022 klo 13.00 alkaen.
Paikka: Työterveys Wellamo Oy:n Lahden Saimaankadun toimipiste, Saimaankatu 23,
Lahti, tai Teams-yhteyden kautta.
Esityslistalla (liitteenä) järjestäytymispykälien lisäksi mm:
tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä tilintarkastuskertomus
vastuuvapaudet edelliseltä tilikaudelta
hallituksen jäsenten valinta.
Vuonna 2021 syksyllä pidetyssä hallituksen nimeävässä ylimääräisessä
yhtiökokouksessa kunnan edustajana oli Hannu Siljander ja varaedustajana Satu
Segersven. Silloisen esityksen mukaisesti Heidi Hakanen on toiminut yhtiön
hallituksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja hänelle varaedustajan.
Lisäksi kunnanhallitus antaa ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen ja puoltaa
vastuuvapauden myöntämistä, mikäli tarkastuskertomus on varaukseton.
Kunnanhallitus ohjeistaa myös yhtiökokouksessa tehtävästä esityksestä edustajaksi
yhtiön hallitukseen.
Päätös
Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Hannu Siljander ja hänelle
varaedustajaksi Satu Segersven.
Lisäksi kunnanhallitus antoi ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen ja puoltaa
vastuuvapauden myöntämistä. Esitys hallituksen edustajaksi on Heidi Hakanen.
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Tiedoksi
valitut edustajat, Työterveys Wellamo
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Muutoksenhakukielto
§120, §121, §122, §123, §124, §127, §128, §131, §132, §133, §134, §135, §136
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on
jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).
Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.
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Oikaisuvaatimus
§125, §126, §129, §130
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään
käräjäoikeudessa.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.
Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon vaaditaan oikaisua
miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite,
puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos
oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan
kirjaamosta.

