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Poliittinen seurantatyöryhmä   MUISTIO  

 

 

 

Poliittisen seurantatyöryhmän 4. kokous 

 

Aika: perjantai 21.12.2021 klo 9.30–11.45 

Paikka: Sibeliustalon kokoustila Haapa/Teams  

 

Paikalla Sibeliustalolla: 

Mika Kari (puheenjohtaja)  Lahti 

Veli Penttilä    PHHYKY 

Marina Erhola    PHHYHK 

Marja Kaitainen    Lahti  

Matti Mäntylä    Kärkölä 

Mika Mäentalo      Heinola 

Aki Markkola    Hollola 

Kirsi Lehtimäki    Heinola 

Inga Linna    PHHYKY/Sihteeri 

 

Paikalla Teamsissä: 

Ville-Veikko Elomaa    Lahti 

Jarkko Fågel    Hartola 

Jarmo Keskevaari   Orimattila 

Siiri Mertakorpi    Iitti 

Minna Lintukangas    Iitti 

Tuomo Riihilahti    Asikkala 

Riikka Raaska    Lahti 

Erja Saari   PHHYKY 

Sanna Heikkinen    Orimattila 

Sampo Salo   Eteva 

Sari Sikkilä    Orimattila 

Elina Suontama    PHHYKY 

Antti Räsänen   Padasjoki 

Tarja Tornio   Asikkala 

Tuula Koivunen    Orimattila 

Antti Pilviniemi    NHG 

Olli Tolkki   NHG 

Jari Hyvärinen   PHPELA 

Jouko Vuorenniemi   Heinola 

Milla Bruneau    Lahti  

Eemeli Lehtinen   Iitti 

Kari Hyytiä    Hollola 



 

2 (5) 

Marko Heino    Heinola 

Antti Niemi    PHHYKY 

Elisa Lientola   Lahti 

Lauri Kotilainen   Heinola 

Juha Rostedt    Lahti, saapui klo 9.52 

Jari Parkkonen   Heinola, saapui klo 10.42 

 

Poissa: 

Pauliina Palo     Lahti 

Timo Louna    PHHYKY 

Aki Markkola    Hollola 

Mari Raininko   Kärkölä 

Sanna Mäkinen   Lahti 

Marketta Kitkiöjoki    Sysmä 

Venla Avelin    Orimattila 

Jukka Santala   PHHYKY 

Pekka Timonen    Lahti 

Kristiina Hämäläinen    Orimattila 

Aarne Salakka   Hartola 

Tiina Kaivolainen   Padasjoki 

 

 

 
1. Kokouksen avaus 

Seurantaryhmän puheenjohtajana toimi kansanedustaja Mika Kari, joka avasi kokouksen klo 
9.32. Kokouksen sihteerinä toimi Inga Linna.  

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 
Todettiin kokouksen läsnäolijat. 
 

3. Strategialuonnoksen valmistelun tilannekatsaus  
NHG:n edustaja Olli Tolkki ja hallintojohtaja, vastuuvalmistelija Veli Penttilä esittelivät alus-
tavan luonnoksen Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategiakokonaisuudesta sisältäen kat-
sauksen valmisteluprosessiin, kontekstin (tilannekuva, toimintaympäristö, nostoja sidosryh-
mien näkemyksistä) ja strategisen tavoiteasetannan (missio, visio, arvot, pitkän aikavälin 
tavoitteet).  
 
Valmisteluprosessi on vahvasti osallistava ja relevanttia olemassa olevaa materiaalia hyö-
dyntävä. Luonnos strategialuonnoksesta valmistuu 1/2022.  
 
Strategiavalmistelussa kuullaan ja haetaan näkemyksiä laajasti eri sidosryhmiltä ja toteute-
taan avoin ja osallistava valmisteluprosessi, jossa kuullaan laajasti eri sidosryhmiä. Koko-
naisuus kiteytetään perusteltuun, ymmärrettävään ja omaksuttavaan strategiadokumenttiin. 
 
Hyvinvointialuestrategian sisältö muodostuu rakenteellisesti kolmesta pääkerroksesta, jotka 
ovat 1. Strateginen tavoiteasetanta, 2. Toiminnan painopisteet ja 3. Konteksti. Strategiako-
konaisuus luotaa toimintaa haasteellisessa toimintaympäristössä (demografiset muutokset 
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ajavat palvelutarpeen muutoksia, haastava sosioekonominen tilanne haastaa palvelut ja 
niiden kehittämisen, soten henkilöstökysymyksiin tarvitaan vahvoja vastauksia, voimak-
kaasti uudistuva lainsäädäntö muuttaa rahoitusta sekä vaatimuksia, ja megatrendien muu-
tosvaikutukset heijastuvat myös Päijät-Hämeeseen), mutta Päijät-Häme on pärjännyt viime 
vuosina hyvin. 
 
Kyselyistä esiin nousi: 

• Asukaskyselyn mukaan palvelujen saatavuus ja nopea hoitoon pääsy ovat tärkeim-
mät asiat asukkaille niin sote- kuin pela-palveluissa. Kokemus nykyisistä sotepalve-
luista on pääosin myönteinen.  

• Henkilöstökyselyn mukaan strategialla tulisi tavoitella asiakaslähtöistä palvelukoko-
naisuutta.  

• Kuntapäättäjäkyselyn mukaan kuntapäättäjät kokevat tärkeäksi, että palveluja on 
saatavilla kaikissa kunnissa, peruspalveluihin panostetaan ja hyte-työn merkitys tun-
nistetaan. Lisäksi palvelujen tulee olla asiakaslähtöisiä.  
 

Materiaali saatavilla Teamsissä. 
 

Käytiin keskustelua siitä, miltä tavoitteet tällä hetkellä näyttävät. Todettiin, että Päijät-Hä-
meessä on onnistuttu monissa asioissa yhdessä kehittämään palvelutuotantoa ja palvelui-
den järjestämistä.  
 
Käytiin keskustelu siitä, miten palvelustrategian tavoiteasetannassa varmistetaan tuotannon 
tehokkuus ja se, että olemme joustava tuottaja ja hinnoittelu sekä kustannukset ovat avoi-
mia. Päijät-Hämeessä on tehty paljon työtä järjestäjän ja tuottajan roolin selkiyttämiseksi, 
jotta saadaan määriteltyä, mikä kuuluu järjestäjälle ja mikä tuottajalle, miten tuottajia valvo-
taan ja ohjataan ja mikä on hallituksen ja päättäjien rooli. Ostopalvelujohtajan virka on 
avattu ja tiimi tarkastelee ja tekee kustannusvertailuanalyysiä ulkoisen ja oman tuotannon 
välillä. Lisäksi yhtymässä on olemassa monituottajuusstrategia ja monituottajamalli. 
 
Rahoitusraamin riittävyys/niukkuus edellyttää jatkuvasti tehokkaampien tuotantotapojen va-
lintoja ja kustannusten seurantaa. Toivotiin, että tuotannon kustannukset pidetään jatkossa-
kin avoimena, jotta seurantaa ja kilpailutusta voidaan tehdä jatkuvasti.  
 
Todettiin yhdessä, että  

• Kunnianhimon taso on nostettu korkeaksi, jotta uudistuksen keskeiset tavoitteet 
pystytään saavuttamaan.  

•  on tehty oikeita asioita ja ollaan menossa oikeaan suuntaan 

•  pyritään jatkossakin tunnistamaan myös korjattavat asiat.  
 
 
Keskusteltiin keinoista, joilla Päijät-Hämeen hyvinvointialueesta tulee alan paras työpaikka. 
Keinoina nousi esiin kuuden kärjen henkilöstöstrategia, työnantajan, työntekijöiden ja työn-
tekijäjärjestöjen yhteinen tahto, sekä systemaattinen ja määrätietoinen useamman vuoden 
työ.  

 
 

4. Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmä ja organisaatiorakenne  
Veli Penttilä esitteli johtamisjärjestelmää kuvaavan organisaatiokaavion luottamushenkilö-
hallinnon osalta, jota käsiteltiin väliaikaisen valmistelutoimielimen 16.12.2021 kokouksessa. 
Malli perustuu aluevaltuustoon, johon valitaan 69 jäsentä. Pakollisina toimieliminä on alue-
hallitus ja tarkastuslautakunta ja lisäksi yksilöasioiden ja pelastuslautakunta. Uutena 
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elementtinä on valiokuntamalli, jossa perustetaan kaksi valiokuntaa, joiden jäsenet tulevat 
valtuustosta (jäsenet valtuutettuja tai varavaltuutettuja): asiakasvaliokunta (palvelupalaute) 
ja hyte-valiokunta (hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät asiat ja yhdyspintatyö). 
Varsinaista valmistelua tekee väliaikainen valmistelutoimielin ja poliittinen seurantaryhmä.  
 
Lautakunta- ja valiokuntamalli sekä jäsenten määrät herättivät edelleen keskustelua. Kes-
kusteltiin myös siitä, kenelle järjestämisvastuu kuuluu.  
 
Todettiin, että  

• Poliittinen seurantatyöryhmä ei ole pelkkä seurantaryhmä vaan poliittinen toimielin, 
joka pohtii poliittisia ratkaisuja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valmisteluun.  

• Toimielimellä on ollut valmistelussa selkeä rooli sekä hyvä ja yhtenäinen työsken-
tely, jolla on pyritty etsimään toimivia ratkaisuja ja arvioimaan kokonaisuutta.  

• Rakenteen kunnioittamiseksi tulee olla mahdollisimman laaja yhteinen näkemys.  

• Aikataulu on haasteellinen.  

• Työ on edennyt askelmerkkien mukaan ja VATE on muokannut mallia ryhmän toi-
veiden mukaan.  

• Seurantaryhmä ei edusta piiriä eikä rooleja tule sekoittaa keskenään. 

• Sisältökeskusteluun (hallintosääntö sis. toimielimien koko, aikataulu, talous) siirry-
tään tammikuussa pohjan valmistuttua. 

• Päijät-Hämeen poliittisen mallin ei ole tarkoitus olla samanlainen kuin muilla alueilla. 
Teemme omaa mallia, joka on sopiva juuri Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle. 

• Valtuustoryhmän roolina on pitää huoli siitä, että valtuutettujen ääni saadaan kuulu-
viin. Työn alkaessa edustajat edustavat koko Päijät-Hämettä.  

• Lopulliset päätökset tekee valittava aluevaltuusto. 

• Keskustelu jatkuu aluevaltuuston valitsemisen jälkeenkin. Seurantaryhmän jäsenillä 
on täysi mandaatti toimia hyvinvointialuetta rakentaessa. 

• Tavoitellaan yhdessä sääntöä ja organisaatiota, johon kaikki voivat sitoutua ja joka 
on johdonmukainen.  

 
 

Toivottiin, että  

• Jokaisella valtuutetulla olisi järjestelmässä muukin rooli kuin olla pelkästään valtuu-
tettuna 

• Hallintosäännön sisällöistä keskusteltaisiin pikaisesti tarkemmin.  
 

Seuraavat näkemykset viedään hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kä-
siteltäväksi poliittisen keskustelun pohjalta syntyneenä esityksenä: 

• Hallituksen jäsenten lukumäärän nostaminen 9:stä 11:sta.  

• Yksilöasioiden lautakunnan nimen muuttaminen yksilöasioiden jaostoksi. 

• Selkeä enemmistö kokouksen edustajista on kokouksessa esitellyn ja kokouksessa 
täydennetyn mallin kannalla. 

 
 

Keskustelun pohjalta voidaan todeta, että on esitetty myös poliittisluontoisia näkemyk-
siä ja keskustelua, jotka kuuluvat enemmän piiritasolle ja poliittisille ryhmille kuin poliitti-
sen seurantaryhmän keskusteluihin. Näihin liittyvät näkemykset ja puolueen mahdolliset 
eriävät kannat pyydetään toimittamaan hallintojohtaja, vastuuvalmistelija Veli Penttilälle 
(veli.penttila@phhyky.fi), jotka liitetään osaksi pöytäkirjaa.  

 
Virkamiehet, seurantaryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat käytettävissä infor-
moimaan seurantaryhmän työn tuloksista ja tavoitteista puolueiden ja piiritason toimijoille. 
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5. Muut asiat 

Ei muita asioita.  

 

6. Seuraavat kokoukset 

Seuraavat kokoukset ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti.  

 

7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45. 

 

 

 

 

 

 

 


