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 MUISTIO 
 
Työvaliokunnan kokous 14.8.2019  
 
Aika Keskiviikko 14.8.2019 kello 14 – 15.53 
 
Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston esittelyhuone, Lahti 
 
Osallistujat 

Työvaliokunta 
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Lahti, puheenjohtaja 
Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola 
Kunnanjohtaja, Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala 
Kunnanjohtaja Merja Olenius, Hartola 
Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, Heinola 
Hallinto- ja talousjohtaja Jarkko Salonen, Iitti 
Pormestari Markku Koskinen, Kärkölä 
Kunnanjohtaja Sam Vuorinen, Myrskylä 
Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, Orimattila 
Kunnanjohtaja Juha Myyryläinen, Pukkila 
Kunnanjohtaja Petri Koivula, Padasjoki 
Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, Sysmä 
Toimitusjohtaja Marina Erhola, PHHYKY 
 
Asiantuntijat 
Hallintojohtaja Veli Penttilä, PHHYKY, sihteeri 
Asko Saari, muutosjohtaja, PHHYKY 
Paula Ryynänen, talousjohtaja, PHHYKY (pykälä 10) 
Jouni Peltomaa, toimialajohtaja, PHHYKY (pykälä 12) 
Juhani Sand, toimialajohtaja, PHHYKY 
Mikko Komulainen, hyvinvointijohtaja, osallisuus- ja hyvinvointipalvelut, Lahden 
kaupunki 
Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahden kaupunki 
Anu Mäkelä, johtava controller, Lahden kaupunki (pykälä 10) 
 
Luottamushenkilöt 
Kari Lempinen, PHHYKY hallituksen puheenjohtaja 
Sari Niinistö, PHHYKY hallituksen varapuheenjohtaja 
Hannu Rahkonen, PHHYKY, valtuuston puheenjohtaja 

 
ASIAT 
 
1. Kokouksen avaus 

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen avasi työvaliokunnan kokouksen. 
 
2. Työvaliokunnan järjestäytyminen 

Kunnat ovat omassa päätöksenteossaan käsitelleet liitteenä olevan perussopimuksen 
ja se on tullut hyväksytyksi, koska riittävä määrä kuntia on hyväksynyt sopimuksen. 
 
Perussopimuksessa todetaan 3.luku 19§, että suurimman omistajan 
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kaupunginjohtaja/pormestari toimii työvaliokunnan puheenjohtajana ja 
kokoonkutsujana. Kokouksen asialistan laatii suurimman omistajan osoittama henkilö 
yhtymän avustuksella. Yhtymän toimitusjohtajalla on kokouksessa puheoikeus ja 
läsnäolovelvollisuus. Muiden henkilöiden läsnäolosta työvaliokunta päättää erikseen ja 
tapauskohtaisesti. 
 
Edellä kuvatun perussopimuksen mukaisesti työvaliokunnan on hyvä ensimmäisessä 
kokouksessaan nimetä uuden perussopimuksen 19 § mukaan puheenjohtaja (myös 
varapuheenjohtaja) ja sihteeri.  
 
Ehdotus 
Työvaliokunnan puheenjohtajaksi nimetään kaupunginjohtaja Pekka Timonen ja 
varapuheenjohtajaksi kunnanjohtaja Päivi Rahkonen. Sihteeriksi ja muistion laatijaksi 
nimetään hallintojohtaja Veli Penttilä. 
 
Päätös 
Ehdotus hyväksyttiin. 

 
3. Läsnäolijoiden toteaminen 

Todettiin läsnäolijat.  
 
4. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 12.6.2019 muistio. 
 
5. PHHYKYN:n toimitusjohtajan esittäytyminen 

Toimitusjohtaja Marina Erhola esittäytyi. 
 
6. Perussopimuksen allekirjoittaminen 

Perussopimus tulee voimaan 1.8.2019 ja korvaa aiemman perussopimuksen. 
 
Ehdotus 
Jäsenkunnat allekirjoittavat uuden liitteenä olevan perussopimuksen. 
 
Päätös 
Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki ilmoitti, että ainakin kolmen kunnan 
perussopimuksen hyväksymistä koskevasta valtuuston päätöksestä on tehty valitus. 
Marketta Kitkiöjoki ilmoitti, että hän ei allekirjoita perussopimusta.  
 
Perussopimus allekirjoitettiin Hartolan kunnan, Hollolan kunnan, Kärkölän kunnan, 
Lahden kaupungin, Myrskylän kunnan ja Pukkilan kunnan puolesta.  

 
7. Päijät-Hämeen uuden perussopimuksen mukaisen työvaliokunnan osallistujat ja 

asiantuntijat 
 
Työvaliokunta 
Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola 
Kunnanjohtaja, Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala 
Kunnanjohtaja Merja Olenius, Hartola 
Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, Heinola 
Kunnanjohtaja Riku Rönnholm, Iitti 
Pormestari Markku Koskinen, Kärkölä 
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Lahti 
Kunnanjohtaja Sam Vuorinen, Myrskylä 
Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, Orimattila 
Kunnanjohtaja Juha Myyryläinen, Pukkila 
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Kunnanjohtaja Petri Koivula, Padasjoki 
Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, Sysmä 
Toimitusjohtaja Marina Erhola, PHHYKY 
 
Asiantuntijat 
Veli Penttilä, hallintojohtaja, PHHYKY 
Asko Saari, muutosjohtaja, PHHYKY 
Mikko Komulainen, hyvinvointijohtaja, osallisuus- ja hyvinvointipalvelut, Lahden 
kaupunki 
Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahden kaupunki 
 
Luottamushenkilöt 
Kari Lempinen, PHHYKY hallituksen puheenjohtaja 
Sari Niinistö, PHHYKY hallituksen varapuheenjohtaja 
Hannu Rahkonen, PHHYKY, valtuuston puheenjohtaja 
 
Lisäksi työvaliokunta tai puheenjohtaja kutsuu tarvittaessa muita asiantuntijoita 
kokoukseen. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee tiedoksi työvaliokunnan osallistujat ja asiantuntijat. 
 
Päätös 
Ehdotus hyväksyttiin. 

 
8. Omistajaohjaus 

Perussopimuksen muutos antaa mahdollisuuden luoda selkeämmän rakenteen 
omistajaohjauksen toteuttamista varten. Omistajaohjauksella vaikutetaan 
hyvinvointikuntayhtymän toiminnan sisältöön niin, että kuntien näkökulmasta 
kokonaisuus on paremmin omistajien ohjattavissa, niin että tuottavuus ja 
kokonaisvaikuttavuus paranee. Lisäksi kuntayhtymän kustannusten muutoksien 
ennakointia, raportointia ja käsittelyä selkeytetään.  
 
Perussopimuksen 19 §:ssä todetaan, että jäsenkunnilla on neuvottelumenettely, jossa 
sovitaan omistajapoliittiset linjaukset. Edelleen todetaan, että jäsenkuntien 
kuntajohtajista muodostuva työvaliokunta vastaa yhteistyötoiminnasta. Edellä kerrotun 
yhteistoiminnan lisäksi työvaliokunta toimii yhtymän toimitusjohtajan toimintaa tukevana 
elimenä erityisesti yhtymän taloudellisten toimintaedellytysten suunnittelussa.  
 
Talousarvio perustuu jäsenkuntien kanssa tehtyihin palvelusopimuksiin. 
Taloussuunnitelma valmistellaan yhdessä jäsenkuntien kanssa. Työvaliokunta 
käsittelee taloussuunnitelmaehdotuksen ja antaa lausunnon taloussuunnitelmasta 
yhtymän hallitukselle. Jäsenkuntien hyväksymien investointien rahoitukseen voidaan 
käyttää valtionavustusta ja vierasta pääomaa. 
 
Edelleen 3 luvussa on mainittu 19 § ja 20 §), että työvaliokunta käy 
neuvottelumenettelyn, jossa linjataan seuraavia omistajapoliittisia asioita: 
 
- vuoden 2020 ja suunnitelmavuosien toiminnan ja talouden tavoitteet 
- palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvät näkökulmat 
- palvelutavoitteet 
- henkilöstöpolitiikka 
- käyttäjien osallistumis - ja vaikuttamismahdollisuudet 
- palvelusopimuksen valmistelu, jossa asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset 

tavoitteet 
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Ehdotus 
Työvaliokunta käynnistää perussopimuksen 19 §:n mukaisen neuvottelumenettelyn 
edellä mainittujen asioiden osalta. Erityisenä painopisteenä seuraavaan 
työvaliokuntaan tuodaan vuoden 2020 toiminnan ja talouden tavoitteet (sisältää YT- 
prosessin) sekä palvelusopimusvalmistelu. 
 
Päätös 
Ehdotus hyväksyttiin. 

 
9. Työvaliokunnan syksyn kokousaikataulu 

Ehdotus 
Ke 18.9.2019 klo 14 -16 
Ke 16.10.2019 klo 14 – 16 
Ke 13.11.2019 klo 14 – 16 
Ke 11.12.2019 klo 14 – 16 
 
Päätös 
Ehdotus hyväksyttiin. 

 
10. Selvitys ensihoidon jäsenkuntalaskutuksesta 

Sysmän ja Hartolan kunnat ovat tehneet hyvinvointiyhtymälle selvityspyynnön koskien 
ensihoidon laskutusperusteita vuosina 2013 – 2017. Työvaliokunta antoi 14.11.2018 
asian valmistelun työryhmälle, jossa oli edustajat Hartolan kunnasta, Sysmän 
kunnasta, Lahden kaupungista, Heinolan kaupungista ja hyvinvointiyhtymästä. 
Työryhmä sai työnsä valmiiksi 29.3.2019. Yhtymän hallitus on kokouksessaan 17.6 
pyytänyt jäsenkunnilta lausunnot ensihoidon jäsenkuntalaskutuksen oikaisemisesta 
vuosilta 2013 – 2017. 
 
Talousjohtaja Paula Ryynänen esittelee työryhmän selvityksen ensihoidon 
laskutusperusteista vuosilta 2013 – 2017.  
 
Ehdotus 
Työvaliokunta käy keskustelua ensihoidon jäsenkuntalaskutuksesta ja merkitsee 
esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Työvaliokunta merkitsi esittelyn tiedoksi. Talousjohtaja Paula Ryynäsen esitys otettiin 
muistion liitteeksi. 

 

11. Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistyminen yhtymässä 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tulos on jäämässä kuluvana vuonna merkittävästi 
alijäämäiseksi ja tammi-huhtikuun osavuosikatsauksessa alijäämän suuruudeksi 
arvioitiin 33,8 miljoonaa euroa. Yhtymän hallitus (17.6) päätti käynnistää työnantajan ja 
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) annetun lain 4 §:n 
mukaiset neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa talouden tasapainottamiseen 
tarvittavien toimenpiteiden ja mahdollisesta uudelleenorganisointitarpeesta sopimiseksi 
kuntayhtymässä. 
 
Vuoden 2019 säästötoimenpiteiden lisäksi yhtymä on arvioinut taloudellisia 
toimintaedellytyksiään vuosille 2020 – 2021 todeten, että vuosittain tarvitaan noin 15 
miljoonan euron talouden sopeuttamistoimenpiteet. Henkilöstövähennystarpeen 
arvioidaan olevan 250 henkilötyövuotta. Tavoitteet tarkentuvat neuvotteluiden aikana ja 
vuoden 2020 talousarvioraamin valmistuttua. Säästötavoitteiden taustalla vaikuttaa 
osaltaan kuntayhtymän omistajakuntien taloudellinen tilanne. 
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Toimitusjohtaja Marina Erhola esittelee asiaa. 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta käy keskustelua yhteistyöneuvotteluihin liittyvistä toimenpiteistä ja 
tavoitteista ja merkitsee toimitusjohtajan esittelyn tiedoksi. 
 
Päätös 
Työvaliokunta merkitsi toimitusjohtajan esittelyn tiedoksi.  

 
12.  Lahden kaupunkia kohdanneen kyberhyökkäyksen vaikutukset 

hyvinvointikuntayhtymään ja häiriötilanteen johtaminen yhtymässä 
Lahden kaupungin tietoliikenneverkossa havaittiin tiistaina 11.6.2019 iltapäivällä 
häiriöitä, jotka osoittautuivat pian kyberhyökkäykseksi. Päijät-Hämeen 
hyvinvointikuntayhtymä sai tiedon kyberhyökkäyksestä nopeasti samana iltapäivänä. 
Yhtymän tietohallinnossa ja tukipalvelujen johdossa ryhdyttiin välittömästi asian 
selvittämiseen ja toimenpiteisiin yhtymän ylimmän johdon informoimiseksi. Lisäksi 
lähetettiin välittömästi viesti Lahden kaupungin ylimpään virkamiesjohtoon. Näiden 
alkuvaiheiden jälkeen yhtymän ylin johto järjestäytyi heti seuraavana päivänä 
häiriötilanteen päivittäiseen johtamiseen ensisijaisesti potilasturvallisuuden 
varmistamiseksi sekä kyberhyökkäyksen vaikutusten minimoimiseksi ja sote- 
palvelujen tuotannon varmistamiseksi. Yhtymän johtoryhmä teki kokouksessaan 
12.6.2019 klo 21.00 päätöksen hyvinvointiyhtymän tietoverkkojen täydellisestä 
irrottamisesta Lahden kaupungin verkoista, jotta minimoidaan riski kyberhyökkäyksen 
leviämisestä hyvinvointiyhtymän tietoliikenneverkkoon. Yhtymän johdon päätös 
tietoverkkojen täydellisestä eriyttämisestä tehtiin sisäisten ja ulkoisten asiantuntijoiden 
suositusten perusteella ja niiden perusteella tehtyyn johdon riskiarviointiin perustuen. 
Kyberhyökkäyksen tilanneraportti esitellään työvaliokunnalle. Tietoturvallisuuden ja 
asian keskeneräisyyden vuoksi asiaan liittyvä esittelymateriaali on salassa pidettävää 
(julkisuuslaki § 24). 
 
Ehdotus 
Työvaliokunta merkitsee asian tiedoksi. 
 
Päätös 
Työvaliokunta merkitsi toimialajohtaja Jouni Peltomaan esittelyn tiedoksi.  

 
13. Muut asiat 

Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen kutsuu kuntien talousjohdon neuvotteluun, joka 
koskee Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän vuoden 2020 talousarvion valmistelun 
lähtökohtia. 
 
Merkittiin tiedoksi, että Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous pidetään 
maanantaina 14.10.2019 kello 9.00.  
 

14. Seuraava kokous 
Keskiviikkona 18.9.2019 kello 14 -16  

 
15.  Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.53.  
 
 
Pekka Timonen Veli Penttilä 
puheenjohtaja sihteeri 


