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Työvaliokunnan työjärjestys 

 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän perussopimus sisältää työvaliokuntaa koskevat määräykset.  

Yksityiskohtaisemmin työvaliokunnan tehtävät on kuvattu kuntien hyväksymässä Päijät-Hämeen hyvinvoin-

tikuntayhtymän omistajastrategiassa. Tällä työjärjestyksellä annetaan työvaliokunnan toimintaa koskevat 

tarkemmat ohjeet.  

 

Tehtävä 

Työvaliokunta vastaa kuntien ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän välisestä yhteistyöstä. 

Työvaliokunta toimii yhtymän toimitusjohtajan toimintaa tukevana elimenä erityisesti yhtymän taloudellis-

ten toimintaedellytysten suunnittelussa.  

Perussopimuksen 21 §:n mukaan työvaliokunta käsittelee taloussuunnitelmaehdotuksen ja antaa lausun-

non taloussuunnitelmasta yhtymän hallitukselle. 

Kuntien hyväksymän omistajastrategian mukaan työvaliokunta käsittelee kaikki strategiset ja keskeiset asiat 

ennen yhtymähallituksen käsittelyä antaen niihin lausuntonsa. Näihin asioihin kuuluvat mm: 

- strategia 

- hallintosääntö 

- talousarvio ja talousarvion muuttaminen 

- palvelusopimuspohja (yhteinen) 

- järjestämissuunnitelma 

- periaatteelliset, taloudellisesti merkittävät ja/tai toiminnallisesti laajavaikutteiset päätökset tai 

muuhun kuin yhteisön tavanomaiseen toimintaan kuuluvat sopimukset tai epätavallisin ehdoin teh-

tävät sopimukset ja niiden vaikutus- ja riskiarviointi 

- merkittävien investointien käsittely. Yhtymän investointi- ja rahoitussuunnitelma. Myös varsinai-

seen toimintaan kuulumattomien investointien käsittely sekä pääomarakenteen muutokset ja kun-

nille merkittävää taloudellista vastuuta (suoraan tai välillisesti) siirtävät päätökset samoin kuin 

merkittävät rahoitusjärjestelyt  

- toimintaan nähden merkittävän omaisuuden tai oikeuksien (ml. immateriaalioikeudet) hankkimi-

nen luovuttaminen tai panttaaminen 

- merkittävä lainanotto ja -anto sekä vakuuksien, takausten taikka muiden kuntayhtymää sitovien 

merkittävien rahavelvoitteiden antaminen tai niiden ehtojen muuttaminen 

- johdannaisinstrumenttien käyttö 

- yleiset henkilöstöpolitiikan linjaukset 

- toimenpiteet, joilla yhtymän toimin vaikutetaan merkittävästi omistajakunnan/omistajakuntien 

omistaman yhtiön asemaan.  
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Kokoonpano 

Työvaliokunnan muodostavat omistajakuntien kuntajohtajat ja yhtymän toimitusjohtaja. Muiden henkilöi-

den osallistumisesta työvaliokunnan kokouksiin työvaliokunta päättää erikseen ja tapauskohtaisesti. 

 

Työvaliokunnan puheenjohtajana ja kokoonkutsujana toimii suurimman omistajan kuntajohtaja. Työvalio-

kunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää työvaliokunnan sihteerin.  

 

Kokoukset 

Työvaliokunta kokoontuu päättäminään aikoina. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja.  

Kokouksen asialistan laatii suurimman omistajan osoittaman henkilö yhtymän avustuksella. Yhtymän puo-

lelta yhteyshenkilönä toimii hallintojohtaja.  

Kokouskutsu lähetetään sähköisesti viimeistään kolme päivää ennen kokousta työvaliokunnan jäsenille, 

jäsenkuntien kirjaamoihin ja niille, joiden läsnäolosta kokouksessa työvaliokunta on päättänyt.  

Työvaliokunta voi päättää sellaisen kiireellisen asian käsittelemisestä, joka ei sisälly kokouksen asialistalle.  

Kokous voidaan pitää sähköisenä kokouksena.  

 

Muistio 

 

Kokouksesta laaditaan muistio, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.  

Muistio ja sen liitteet ovat julkisia elleivät ne sisällä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 

tarkoitettuja salassa pidettäviä tietoja tai muutoin lain perusteella salassa pidettäviä tietoja tai asiakirjoja.  

Muistio lähetetään kokoukseen osallistujille sähköisesti.  

Yhtymä julkaisee muistion yleisessä tietoverkossa.  

Kustannukset 

 

Yhtymän suurin omistaja vastaa kokoukseen liittyvistä tilakustannuksista ja muista kokouksen järjestämi-

seen liittyvistä kustannuksista. 

Kunnat ja yhtymä vastaavat omien edustajiensa matkakuluista ja mahdollisista muista kokoukseen osallis-

tumisesta aiheutuvista kustannuksista.   

 

Tämä työjärjestys on hyväksytty työvaliokunnassa 4.2.2021.  

 

 


