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Poliittinen seurantatyöryhmä   MUISTIO  

 

 

 

Poliittisen seurantatyöryhmän 3. kokous 

 

Aika: perjantai 26.11.2021 klo 9.00–10.46.  

Paikka: Sibeliustalon kokoustila Kuusi/Teams  

 

Paikalla Sibeliustalolla: 

Veli Penttilä   PHHYKY 

Kirsi Lehtimäki    Heinola 

Marina Erhola    PHHYHK 

Marja Kaitainen    Lahti  

Pauliina Palo     Lahti 

Elina Suontama    PHHYKY 

Siiri Mertakorpi    Iitti 

Milla Bruneau    Lahti  

Tuomo Riihilahti    Asikkala 

Ville-Veikko Elomaa    Lahti 

Matti Mäntylä   Kärkölä, poistui klo 10.15 

Mika Mäentalo      Heinola 

Aki Markkola    Hollola 

Timo Louna    PHHYKY 

Aki Markkola    Hollola  

Inga Linna    PHHYKY/Sihteeri 

 

 

Paikalla Teamsissä: 

Mika Kari (puheenjohtaja)  Lahti, poistui klo 9.28, palasi klo 10.35 

Jarkko Fågel    Hartola 

Kari Hyytiä    Hollola 

Jouko Vuorenniemi   Heinola 

Tuula Koivunen    Orimattila 

Mari Raininko   Kärkölä 

Riikka Raaska    Lahti 

Jarmo Keskevaari   Orimattila 

Sampo Salo   Eteva 

Sanna Mäkinen   Lahti 

Sari Sikkilä    Orimattila 

Eemeli Lehtinen   Iitti 

Marketta Kitkiöjoki    Sysmä 

Tarja Tornio   Asikkala 
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Juha Rostedt    Lahti 

Antti Niemi    PHHYKY 

Erja Saari   PHHYKY 

Elisa Lientola   Lahti 

Venla Avelin    Orimattila 

Minna Lintukangas    Iitti 

Lauri Kotilainen   Heinola 

Antti Räsänen   Padasjoki, saapui klo 9.13 

Jukka Santala   PHHYKY 

Sanna Heikkinen    Orimattila 

Marko Heino    Heinola 

Pekka Timonen    Lahti, saapui klo 9.10 

 

Poissa: 

Kristiina Hämäläinen    Orimattila 

Jari Parkkonen   Heinola 

Aarne Salakka   Hartola 

Tiina Kaivolainen   Padasjoki 

Jari Hyvärinen   PHPELA 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Seurantaryhmän puheenjohtajana toimi Teamsin kautta klo 9.30 asti kansanedustaja Mika 

Kari, joka avasi kokouksen klo 9.00. Kokouksen puheenjohtajuutta jatkoi Sibeliustalolla klo 

9.30 eteenpäin varapuheenjohtaja Milla Bruneau.  

Kokouksen sihteerinä toimi Inga Linna.  

Vaihdettiin kohdat 3 ja 4 käsittelyjärjestyksessä toisin päin.  

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

 

Todettiin kokouksen läsnäolijat. 

 

3. Valmistelun tilannekatsaus 

Hallintojohtaja, vastuuvalmistelija Veli Penttilä esitteli valmistelun tilannekatsauksen ajankoh-

taiset asiat (strategialuonnoksen valmistelu, voimaanpanolain mukaiset selvitykset, johtamis-

järjestelmän ja hallintosäännön valmistelu, ympäristöterveydenhuollon järjestäminen 

1.1.2023 alkaen.) sekä Vaten tehtävät ja toimivallan. Diat löytyvät Teamsistä.  

Strategian valmisteluprosessi etenee suunnitelman mukaisesti. Pohjatöitä ja kysely väestölle 

on tehty. Marras-joulukuun aikana on tarkoitus saada ensimmäisiä versioita valmiiksi ja edetä 

poliittiseen päätöksentekoon. Tavoitteena on mahdollisimman avoin ja osallistava valmiste-

luprosessi, jossa kuullaan ja haetaan näkemyksiä laajasti eri sidosryhmiltä ja hyödynnetään 
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olemassa olevaa strategista dokumentaatiota ja valmistelutyötä sekä viedään asiat hyvin-

vointialueen strategiaan. Kokonaisuus kiteytetään ymmärrettävään ja omaksuttavaan strate-

giadokumenttiin.   

 

4.  Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmä ja organisaatiorakenne 

Esiteltiin johtamisjärjestelmää kuvaava organisaatiokaavio ja tehtävien kuvaus. Diat löytyvät 

Teamsistä. Tarkoituksena on saada käsitys siitä, miten päätöksenteko kulkee lautakunta- ja 

valiokuntamallissa. Pyrittiin saamaan käsitys johtamisjärjestelmän mallista päätösesityksenä 

eteenpäin kohti mietintävaihetta tämän poliittisen seurantaryhmän kokouksen jälkeen. Mal-

lien eroa ei ole vielä tunnustettu ja tunnistettu. Molempien mallien vahvuudet, heikkoudet ja 

erot on tärkeää ymmärtää, jotta päätös perustuu faktoihin. Päätös mallista tehdään tammi-

kuun alkupuolella hyvissä ajoin ennen aluevaaleja.  

Mallia on kehitetty edellisen poliittisen seurantaryhmän, Vaten kokouksen ja puheenjohtaja-

foorumin jälkeen. Valmistelussa on päädytty valiokuntiin, jotka ovat asiakasvaliokunta ja 

Hyte-valiokunta. Nämä ovat nimenomaan Päijät-Hämeen alueelle tärkeitä valiokuntia, koska 

integraatio on jo pitkällä. Lisäksi edelläkävijyysaseman säilyttämisestä tulee huolehtia ja etsiä 

lisäarvoa tuottavia komponentteja taantumisen välttämiseksi. Valiokunnat ja luottamusraken-

teet tulee pohtia alueellisesti niin, että ne tuovat jokaiselle alueelle lisäarvoa. Hyte-valiokunta 

on keskeinen eikä sen roolia voi ylikorostaa. Asiakasvaliokunta nähdään innovatiivisena, jolla 

Päijät-Hämettä viedään kohti seuraavaa siirtymää. Valiokuntien jäsenyyden lähtökohtana on, 

että jäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja.  

Mallissa on myös pelastuslautakunta, joka käsittelee pelastustoimen asioita. Lisäksi on yksi-

löasioiden lautakunta, joka käsittelee yksilön asioita. Valtuusto määrittelee valiokunnan teh-

tävät ja roolit tarkemmin omalla päätöksellään.  

Todettiin, että mallin tulee olla sellainen, että integraatio ei vaaranna monen vuoden työn 

tuloksena tehtyä soteintegraatiota. Mallin tulee tukea kehitystä sekä SOTEn ja PELAn integ-

raatiota. Valmistelussa on nähty, että valiokuntamalli vahvistaa aluevaltuuston ja -hallituksen 

roolia ja valtaa ja sitä kautta integraatiota.  

Käytiin keskustelua aluehallituksen koosta, demokratian toteutumisesta, lautakuntien ja va-

liokuntien rooleista sekä poliittisen päätöksenteon resursoinnista.  

• Todettiin, että lautakuntien ja valiokuntien rooleissa on vielä tarkentamisen tarvetta.  

• Vahvan valtuuston roolia korostettiin.  

• Ehdotettiin asiakas- ja henkilöstövaliokuntaa. Asiakasvaliokunta sai kannatusta mutta 

vaatii vielä tarkennusta.  

• Ehdotettiin hallituksen koon kasvattamista 9 jäsenestä 11:sta. Ehdotus sai laajaa kan-

natusta. Tätä perusteltiin poliittisen edustavuuden lisäämisellä. Suurempi hallitus 

mahdollistaisi pienempienkin ryhmien jäsenten saamista aluehallitukseen. On 
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kuitenkin tärkeää huomioida, että jäsenet eivät ole kuntien, vaan hyvinvointialueen 

edustajia eikä olla tekemässä kuntien organisaatiota, vaan yhteistä organisaatiota. 

• Valiokuntamallin hyvinä puolina todettiin, että siinä vaalien demokraattinen tulos to-

teutuu. Riskinä nähtiin sosiaali- ja terveydenhuollon todellisten ammattilaisten jäämi-

nen ulkopuolelle, mutta keskustelussa korostettiin, että luottamushenkilöiden tehtä-

vänä on toteuttaa demokratiaa ja asiantuntemus on pääosin tultava virkakoneiston 

valmistelusta. Pelkona nähtiin myös pienten kuntien kuulematta jääminen ja valtuus-

ton vallan pirstoutuminen. 

• Kokonaisuudessaan nähtiin, että mallin luomiselle on hyvät lähtökohdat. Suunniteltua 

mallia, jossa on vahva valtuusto ja elimet koostuvat valtuutetuista ja varavaltuute-

tuista, pidettiin selkeänä ja ymmärrettävänä. Todettiin, että jäsenten valitseminen 

vaalien ulkopuolelta voi olla haastavaa.  

• Todettiin, että vahva poliittinen päätöksenteko ja johtajuus on erittäin tärkeää ja ne 

tulevat valiokuntamallin sekä vahvan alueen ja vahvan johtamisen kautta. On tär-

keää, että henkilöt, jotka järjestelmässä ovat päättämässä, tulevat valtuustoryhmistä. 

• Keskusteltiin valiokuntien päätäntävallasta. Tuotiin esiin, että valiokunnilla tulisi eh-

dottomasti olla päätäntävaltaa, mutta todettiin myös, että myös vaikutusvalta on pää-

täntävaltaa.  

• Todettiin, että yhteistyö kuntien ja kuntalaisten kanssa on erittäin tärkeää. Osallisuus 

on pidettävä näkyvänä osana työtä.  

• Todettiin, että valmisteleva työ on erittäin tärkeää.  

 

Puheenjohtaja kehotti poliittisia ryhmiä käsittelemään asiaa niin, että kannanotot ovat Vaten 

tiedossa 16.12. kun asiaa seuraavan kerran käsitellään 

 

5. Muut asiat 

 

Pandemiatilanteen vuoksi 8.12.2021 suunniteltu yleisötilaisuus klo 18.00 Messukeskuksessa 

perutaan. Pyritään järjestämään korvaava toteutus. Asiasta tiedotetaan myöhemmin sähkö-

postitse.  

 

 

6. Seuraavat kokoukset 

 

Seuraavan kokouksen ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.  

 

 

7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.46.  
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