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Poliittinen seurantatyöryhmä   MUISTIO  

 

 

 

 

Poliittisen seurantatyöryhmän 1. kokous 

 

Aika: maanantai 11.10.2021 klo 14.00–15.30.  

Paikka: Sibeliustalo, Puusepän verstas tai Teams  

 

Paikalla Sibeliustalolla: 

Mika Kari (puheenjohtaja)   Lahti  

Sanna Mäkinen   Lahti 

Antti Räsänen    Padasjoki 

Antti Niemi    PHHYKY 

Tuomo Riihilahti    Asikkala 

Kirsi Lehtimäki   Heinola 

Tuula Koivunen    Orimattila 

Marina Erhola    PHHYHK 

Kari Hyytiä     Hollola 

Siiri Mertakorpi    Iitti 

Jarmo Keskevaara   Orimattila 

Venla Avelin     Orimattila 

Sanna Heikkinen    Orimattila 

Tanja Tornio    Asikkala 

Marja Kaitainen    Lahti  

Aki Markkola    Hollola 

Pauliina Palo     Lahti, vaihtoi teamsiin klo 14.59 

Elina Suontama   PHHYKY 

Jukka Santala    PHHYKY 

Inga Linna     PHHYKY/Sihteeri 

 

 

Paikalla Teamsissä: 

Milla Bruneau   Lahti  

Ville-Veikko Elomaa    Lahti 

Marko Heino    Heinola, poistui 15.29  

Minna Lintukangas    Iitti 

Jouko Vuorenniemi   Heinola 

Sari Sikkilä     Orimattila 

Mari Raininko   Kärkölä 

Jarkko Fågel    Hartola 

Juha Rostedt    Lahti 



 

2 (5) 

Jari Hyvärinen   PHPELA 

Marketta Kitkiöjoki    Sysmä 

Jari Parkkonen   Heinola 

Riikka Raaska   Lahti 

Kristiina Hämäläinen   Orimattila 

Mika Mäentalo   Heinola 

Erja Saari    PHHYKY 

Eemeli Lehtinen   Iitti, saapui klo 14.30 

 

 

 

Poissa: 

Elisa Lientola   Lahti 

Aarne Salakka   Hartola 

Tiina Kaivolainen   Padasjoki 

Matti Mäntylä   Kärkölä 

Lauri Kotilainen   Heinola 

Sampo Salo    Eteva 

Pekka Timonen   Lahti 

 

  

    

  

 

1. Kokouksen avaus 

Seurantaryhmän puheenjohtaja kansanedustaja Mika Kari avasi kokouksen klo 14.03. Ko-

kouksen sihteerinä toimi Inga Linna.   

 

2. Työryhmän kokoonpanon toteaminen ja esittäytymiset 

Todettiin työryhmän läsnäolijat.  

Todettiin, että pyritään jatkossa pitämään kokoukset läsnäolokokouksina, mikäli tautitilanne 

sen sallii. 

 

 

3. Poliittisen seurantaryhmän ja väliaikaisen valmistelutoimielimen yhteistyö 

VATEn puheenjohtaja, toimitusjohtaja Marina Erhola: Päijät-Häme on ollut Sote-uudistuk-

sen edelläkävijä. On tärkeää, että tämä asema säilytetään jatkossakin. Parempaan tulee 

kuitenkin pystyä, jotta reformin perimmäiset tavoitteet ihmisten palveluiden saatavuuden ja 

laadun, henkilöstönhyvinvoinnin turvaamisen ja kustannusten hillitsemisen osalta saavute-

taan. On keskeistä ymmärtää, että luomme uutta mallia, jollaista ei ole tässä laajuudessa 
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aiemmin ollut. Tätä mallia rakennetaan tosissaan ja on tärkeää pohtia alusta asti vakavasti, 

kuinka aluedemokraattinen malli toteutuu parhaimmalla mahdollisella tavalla.  

Todettiin, että yhteistyön tulee olla avointa ja demokratian tulee toimia. Virkamiesvalmistelu 

ja poliittinen seuranta on tärkeää, jotta voidaan ylläpitää yhteistä tilannekuvaa ja näkemystä 

siitä, miten ja mihin ollaan menossa. Viestinnän tulee olla avointa, jotta saavutetaan keski-

näinen luottamus. Yhteistyö poliittisen valmistelutyöryhmän ja VATEn välillä on erittäin tär-

keää.  

 

4. Väliaikaisen valmistelun tehtävät ja aikataulu 

Vastuuvalmistelija, hallintojohtaja Veli Penttilä esitteli Hyvinvointialueen valmistelun etene-

misen, valmistelutoimielimen tehtävät ja kokoonpanon sekä valmistelun jatkamisen ja VA-

TEn jälkeisen ajan keskeiset tehtävät. Esitettiin myös tulevan Päijät-Hämeen hyvinvointialu-

een keskeisimmät tehtävät. Diat saatavilla Teamsissä.   

Sovittiin, että jatkossa käytämme työryhmästä ja sen kokouksista nimeä Poliittinen seu-

rantatyöryhmä.  

Käytännön järjestelyt käytiin läpi. Jäseniä pyydettiin palauttamaan sähköpostitse toimitettu 

Luottamushenkilöiden yhteystietolomake palkkiolaskutusta varten. 

Keskusteltiin poliittisen seurantatyöryhmän roolista viestinnässä. Tiedottaja Elina Suontama 

kertoi tiedotuksesta henkilöstön, väestön, valtion ja poliittiseen päätöksenteon suuntaan. 

Aluevaaliviestinnässä on sekä kansallinen että alueellinen kampanja. Messukeskuksessa 

järjestetään 8.12.2021 tilaisuus, jonka teemana on viestintä. Lisäksi 19.10.2021 järjeste-

tään striimattu infotilaisuus hyvinvointialueen valmistelusta, jossa puhutaan myös aluevaa-

leista. Näissä viestinnän tapahtumissa pyritään ottamaan ajallista etäisyyttä aluevaaleihin ja 

niistä tiedotetaan myöhemmin tarkemmin. 

Todettiin yhdessä, että kuntalaisten osallistuminen on tärkeää. 

Esiteltiin lyhyesti muut valmistelun työryhmät, jotka ovat: Talous, yleishallinto ja johtaminen, 

viestintä, ICT ja digi, palvelutuotanto, HYTE ja viestintä.  

Todettiin, että tarvitaan asennemuutosta siihen, että jatkossa emme puhu kuntien, vaan 

puolueiden ja maakunnan edustajista. Keskusteltiin siitä, että tarvitaan enemmän yhteistä 

sopimista niin, ettei päätöksen jää yksittäisten kuntien varaan ja tällöin ei ajeta yhteistä ta-

voitetta. Lisäksi hyvinvointialueen arvojen, tehtävien ja toiminnan tulisi näkyä jokapäiväisinä 

tekoina.   
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5. Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksissa käsiteltävät asiat 

Vastuuvalmistelija, hallintojohtaja Veli Penttilä esitteli VATEssa käsiteltäviä tehtäviä. Tavoit-

teena on, että tehtäviä ei tehdä päällekkäin. Valmistelun aikana käsiteltävien asioiden listaa 

päivitetään jatkuvasti. Esityksestä tuli ilmi, minkälaisella asialistalla päätöksiä viedään 

eteenpäin ja mitä tehtäviä tulee poliittisen seurantatyöryhmän käsiteltäviksi.   

Nostettiin esiin, että hyvinvointialueen luottamushenkilöt ovat hyvinvointialueen luottamus-

henkilöitä eivätkä kuntien edustajia. Tulisi miettiä sitä, miten vuoropuhelua tullaan käy-

mään. Asia kuuluu poliittiselle seurantatyöryhmälle ja sitä käsitellään seuraavassa työryh-

män kokouksessa.  

 

6. Strategialuonnoksen valmistelun aikataulu 

Vastuuvalmistelija, hallintojohtaja Veli Penttilä esitti katsauksen strategian valmistelun aika-

tauluun. Hyvinvointialueen näkökulmasta keskeistä on hyvinvointialueen strategia, jossa 

asetetaan hyvinvointialueen pitkän aikavälin tavoitteet. Osa strategiaa on palvelustrategia, 

joka on parhaillaan valmistelussa. Valmisteluun liittyy paljon täydentäviä erilaisia osadoku-

mentteja.  

Todettiin, että asukkaiden osallistaminen strategian valmisteluun osana strategiatyötä on 

tärkeää.  

 

7. Tapahtumia syksyn 2021 aikana 

Syksyn aikana järjestetään seuraavia tapahtumia, joista tiedotetaan tarkemmin myöhem-
min: 

• 4.11.2021 Meistä tulee hyvinvointialue -tapahtuma Sibeliustalolla  

• 11.11.2021 Sote-ministerityöryhmän aluekierros 

• 8.12.2021 Suomen parhaat aluevaalit ja viestintätilaisuus Messukeskuksessa 

 

 

8. Muut asiat 

Ei muita asioita. 

 

9. Seuraavat kokoukset 

Seuraava kokous on 1.11.2021 klo 14.00–15.30 Sibeliustalo, kokoustila Kuusi tai Teams. 

Marras- ja joulukuun kokousten aikataulut varmistetaan myöhemmin.  



 

5 (5) 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.31.  

 

 

 

 


