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Poliittinen seurantatyöryhmä   MUISTIO  

 

 

 

Poliittisen seurantatyöryhmän 6. kokous 

 

Aika: maanantai 7.2.2022 klo 9.00–10.15. 

Paikka: Sibeliustalon kokoustila Pihlaja/Teams  

 

Paikalla Sibeliustalolla: 

Mika Kari (puheenjohtaja)   Lahti 

Veli Penttilä   PHHYKY 

Marina Erhola    PHHYHK 

Elina Suontama    PHHYKY 

Matti Mäntylä    Kärkölä 

Kirsi Lehtimäki   Heinola 

Inga Linna    PHHYKY/Sihteeri 

 

Paikalla Teamsissä: 

Jarkko Fågel    Hartola 

Antti Räsänen    Padasjoki 

Timo Louna    PHHYKY 

Riikka Raaska    Lahti 

Jarmo Keskevaari    Orimattila 

Aki Markkola    Hollola 

Jari Hyvärinen    PHPELA 

Eemeli Lehtinen    Iitti 

Kirsi Lehtimäki    Heinola 

Milla Bruneau    Lahti  

Tuomo Riihilahti    Asikkala 

Mika Mäentalo      Heinola 

Marketta Kitkiöjoki    Sysmä 

Siiri Mertakorpi    Iitti 

Marja Kaitainen    Lahti  

Sari Sikkilä    Orimattila 

Mari Raininko    Kärkölä 

Tuula Koivunen    Orimattila 

Kari Hyytiä    Hollola 

Sanna Mäkinen    Lahti 

Jukka Santala   PHHYKY 

Elisa Lientola    Lahti, poistui klo 9.42 

Tarja Tornio   Asikkala 

Jouko Vuorenniemi   Heinola 
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Pauliina Palo     Lahti, saapui klo 9.21 

Juha Rostedt    Lahti 

Erja Saari    PHHYKY 

Sanna Heikkinen    Orimattila 

Ville-Veikko Elomaa    Lahti 

Venla Avelin    Orimattila 

 

Poissa: 

Kristiina Hämäläinen    Orimattila 

Aarne Salakka   Hartola 

Tiina Kaivolainen   Padasjoki 

Lauri Kotilainen   Heinola 

Pekka Timonen    Lahti 

Jari Parkkonen   Heinola 

Marko Heino    Heinola’ 

Lauri Kotilainen   Heinola 

Pekka Timonen    Lahti 

Minna Lintukangas    Iitti 

Antti Niemi    PHHYKY 

 

 
1. Kokouksen avaus 

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

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 
 
Todettiin kokouksen läsnäolijat. Sihteeri poimi osallistujat Teamsistä.  
 
 

3. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 

Hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n mukaan hyvinvointialueella tulee olla hallintosääntö, 

jonka aluevaltuusto hyväksyy. 

Edellisessä poliittisen seurantaryhmän kokouksessa sovittiin, että poliittiset ryhmät toimitta-

vat kirjalliset kannanotot hallintosääntöluonnoksesta. Kannanotot ovat liitteenä.  

Liitteenä olevassa luonnoksessa on tarkennettu järjestämisvastuuta koskevaa pykälää sekä 

lisätty aluevaltuuston tehtäviä koskeva pykälä. Lisäksi on täydennetty tarkastuslautakunnan 

tehtäviä. Tarkastuslautakunnan jäsenmäärä on jätetty keskusteltavaksi seurantaryhmän ko-

kouksessa.  
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Väliaikainen valmistelutoimielin käsittelee hallintosääntöluonnosta 15.2.2022. Tavoitteena 

on, että väliaikainen valmistelutoimielin tekee silloin ehdotuksensa aluevaltuustolle. Alueval-

tuuston ensimmäinen kokous on suunniteltu pidettäväksi 7.3.2022.    

 

Keskusteltiin hallintosääntöön liittyvistä huomioista ja siitä, minkälaisia huomioita ja saatesa-

noja poliittinen seurantaryhmä tekee VATE:lle.  

Veli Penttilä esitteli hallintosääntöön kannanottojen perusteella tulleet keskeiset muutokset 

ja viime käsittelykerran jälkeen tehdyt tarkennukset: 

• Järjestämisvastuu-pykälää on muokattu niin, että maininta hallituksen järjestämisvas-

tuusta on poistettu. Aluehallituksen rooli on vastata järjestämisvastuun toteuttami-

sesta valtuustossa hyväksyttyjen dokumenttien ja linjausten mukaisesti. Myös hyvin-

vointialueen johtajalla ja toimialajohtajalla on rooli järjestämisessä.  

• Valtuuston roolia on korostettu keräämällä lista valtuustolle kuuluvista tehtävistä. 

• Edunvalvontanäkökulmaa on tuotu enemmän esille.  

 

Todettiin, että valmistelua on viety palautteen pohjalta eteenpäin ja palauteen perusteella 

rakenne on valiokuntamalli. Voidaan katsoa, että lautakuntamallia kannattaneet ryhmät ovat 

aluevaalien jälkeen vaalituloksen vähemmistönä.  

Todettiin, että alueen hallintosäännön tehtävänä on varmistaa seuraavan kolmen asian to-

teutuminen: 

1.  Demokratia  

2.  Yksi järjestäjä, joka pystyy allokoimaan rahoitusta soten eri toimijoiden välillä 

3. Yksi budjettilinja.  

 

Todettiin, että tarkastuslaitakunnan rakenteen tulisi olla parlamentaarinen läpinäkyvyyden 

varmistamiseksi.  

Todettiin, että pelastuslautakunnan 11 jäsentä on sopiva määrä, jotta se on linjassa muiden 

lautakuntien koon kanssa ja mahdollistaa hyvän alun. 

Todettiin, että hallintosäännöstä ei olla tekemässä nyt lopullista ja täydellistä versiota, vaan 

eheä, kokonainen versio, joka täyttää kaikki lainsäädännön ja alueen ulottuvuudet, jotta sitä 

on helpompi tarvittaessa muokata sekä tehdä lisäyksiä ja täydennyksiä. Käytännössä hallin-

tosäännön arviota tehdään päivittäin ja korjauksia kuukausittain. On tärkeää päästä 
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yksimielisesti eteenpäin. Hallintosääntö täytyy saada valmiiksi, jotta se saadaan vietyä hel-

mikuun aikana eteenpäin. On lain määräämää, että VATE:n on pakko jättää hallintosääntö 

valtuustolle. 

Todettiin, että Päijät-Hämeessä ollaan yhä erilaisessa tilanteessa, kuin muilla alueilla ja että 

hallintosäännön tulee minimissään olla sellainen, että varsinaisiin kipeisiin kysymyksiin pääs-

tään, jotka tällä hetkellä liittyvät henkilöstön saatavuuteen ja ihmisten palveluihin.  

Todettiin, että poliittisen seurantaryhmän työ alkaa olla lopussa. VATEn ja poliittisen seuran-

tatyöryhmän yhteistyö on ollut tiivistä ja on onnistuttu hyvin, vaikka aikataulu on ollut tiukka.  

 

4. Muut asiat 

Kiitos seurantaryhmän jäsenille hyvästä yhteistyöstä.  

 

5. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.15. 
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Liite 1 

Hei! 

Tässä viestissä vielä Keskustan porukalta muutamat kommentit hallintosääntöön: 

Tarkastuslautakunnan tehtävät ja parlamentaarisuus 

 Kiinnitimme huomiota siihen, että kirjaus tarkastuslautakunnan roolista on hallinto-

säännössä nyt paljon suppeampi, kuin Kuntaliiton hyvinvointialueen hallintosääntömal-

lissa. Pitäisimme hyvänä, että kirjaus olisi saman mukainen Kuntaliiton pohjan kanssa. 

Alla punaiset lisäykset kuntoliiton pohjasta nostettuna ( 97 § Tarkastuslautakunnan teh-

tävät, toimivalta ja raportointi, https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/2139-

hyvinvointialueen-hallintosaantomalli). Pidämme myös hyvänä tarkastuslautakunnan 

parlamentaarisuutta, joka nostettiin keskustelussa myös laajemmin esille.  

78 §  Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi   

  

Tarkastuslautakunta huolehtii hyvinvointialuelaissa säädettyjen tehtävien  

mukaisesti hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä, hyvinvointi-

alueen  

ja hyvinvointialuekonsernin toimintaan ja talouteen kohdistuvasta tavoite-,  

tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnista sekä sidonnaisuusilmoitusten il-

moitusvelvollisuuden noudattamisen valvonnasta. Tarkastuslautakunta  

tekee myös aluevaltuustolle esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä 

ja  

vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille.  

  

Sen lisäksi mitä hyvinvointialuelain 125 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunnan on   

1) hyväksyy tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman;  

2) seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtä-

vien suorittamista sekä tekee tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittä-

miseksi;  

3) huolehtii, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka  

mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan 

edellyttämässä laajuudessa;  

4) tekee aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja  

https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/2139-hyvinvointialueen-hallintosaantomalli
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/2139-hyvinvointialueen-hallintosaantomalli


 

6 (15) 

sisäisen tarkastuksen, sekä Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävien  

yhteensovittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla;  

5) valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista, saattaa  

sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi aluevaltuustolle x kertaa vuodessa ja  

huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta hyvinvointialueen 

verkkosivuilla;  

6) on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä sekä  

7) vastaa tiedottamisesta.  

  

 

1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin 

seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esi-

tyksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi   

2. huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mah-

dollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan 

edellyttämässä laajuudessa sekä    

3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tar-

kastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukai-

sella tavalla.    

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain aluevaltuustolle annettavassa arviointiker-

tomuksessa.  

Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa aluevaltuu 
tolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden 
aikana aluevaltuustolle myös muista merkittävistä havainnoista.    
 
 

Aikaraja kokouspalkkioiden saamiseksi 

Ainakin Heinolassa on hallintosääntöön kirjattu, että kokouspalkkion saamiseksi kokouksessa tulisi 
olla paikalla vähintään 30 minuuttia, jotta kokouspalkkioon on oikeutettu. Tätä voisi harkita lisättä-
väksi myös hyvinvointialueen hallintosääntöön.  
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Valtuuston tehtävät esille 

Tämä oli hyvä näkökulma, joka keskustelussa nousi esille. Kannatamme. Se aukaisee järjestämis-
vastuu kysymystä hyvin.  
 

Lisäksi: pelastuslautakunnan koon kasvattaminen 11 henkilöön. 

 

Ystävällisin terveisin 

Siiri Mertakorpi 
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Liite 2 

 Vasemmistoliitto 

 

- Parlamentaarinen tarkastuslautakunta 

- Valiokunnille/lautakunnille delegoitava päätösvaltaa, jotta hallitus ei kuormitu, 

vaan voi keskittyä olennaiseen. 

- Lautakuntia/valiokuntia lakisääteisten lisäksi 4 

 

Kuvataiteilija Elisa Lientola 

elisa.lientola@gmail.com 

0442518806 

http://elisalientola.net/ 

Lahden Kaupunginvaltuutettu Vas 

www.elisalientola.fi 

  

mailto:elisa.lientola@gmail.com
http://elisalientola.net/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.elisalientola.fi%2F&data=04%7C01%7C%7C95b329e9d7d94ec7b77808d9df537e59%7C498c67c0b7e841728d13787d1b3aae5c%7C1%7C0%7C637786371972104398%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oEltdWVe%2FC08dGY7mjAsqoJhSvF4vQOd4GKFKdRZoRA%3D&reserved=0
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Liite 3  

Kokoomus 

Hei, 

poliittinen seurantaryhmä on pyytänyt kommentteja/lausuntoja hyvinvointialueen hallin-

tosääntöluonnoksesta 27.1. mennessä. Alla on seurantaryhmän kokoomuslaisten jä-

senten huomiot/kommentit koottuna.  

Päijät-Hämeen Hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän kokoomusryhmän 

huomiot Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntöluonnokseen  

 JÄRJESTÄMISVASTUU 

Lain pykälän tarkastaminen. Aluevaltuuston järjestämisvastuu. Tehtävien listaaminen 

tarkemmin. 

ALUEHALLITUS 

Hallituksen puheenjohtajiston / koko hallituksen vastuisiin on syytä lisätä edunvalvonta. 

Hallituksen puheenjohtajan täytyy pystyä tekemään töitä vähintään puolipäiväisellä re-

surssoinnilla. 

LAUTAKUNTIEN JÄSENET 

Lautakuntien puheenjohtajistojen tulee olla valtuutettuja/varavaltuutettuja .  

Lautakuntien jäsenet valitsee valtuusto. 

KAIKKIEN KUNTIEN EDUSTUS VIRANHALTIJATYÖSSÄ 

Yhdyspintaneuvottelukunta: "Neuvottelukunnan jäsenet nimetään kuntien, hyvinvointi-

alueen ja maakuntaliiton viranhaltijoista sekä järjestöjen edustajista. Mukaan edustaja 

jokaisesta kunnasta. 

Terveisin: 

Mika Airinen 

toiminnanjohtaja 

Hämeen kokoomus 
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Liite 4:  

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 
 
 Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Hämeen piirin nimeäminä neuvottelijoina 

tuomme hyvinvointialueen poliittiselle seurantaryhmälle esiin seuraavia huomioita:
  
• Hallintosäännössä on monia hyviä innovaatioita, mm. kyselytunti ennen valtuus-

toa ja suhteellisen vaalin toimittaminen listavaalina. On myös hyvä, että valiokun-
tamallia on väljennetty niin, että myös varavaltuutetut voivat olla toimielinten varsi-
naisia jäseniä. 
 

• Edellisestä poiketen aluehallituksessa mielestämme pitäisi olla varsinaisina jäse-
ninä vain varsinaisia valtuutettuja. Varajäseninä voisi olla myös varavaltuutettuja. 
Oliko tarkoituksellista, että näin väljä kirjaus koskee myös hallitusta? 
 

• Ymmärrämmekö oikein, että aluehallituksella ei ole otto-oikeutta valiokuntien pää-
töksiin, vaan valiokunnat valmistelevat asiat suoraan valtuustolle? Mikäli näin on, 
kuka vastaa strategian noudattamisesta? Kannatamme aluehallituksen otto-oi-
keutta. 

 
• Toimivaltakysymyksistä ja asioiden käsittelyn reitityksestä olisi hyvä olla jokin 

kuva. Tuleeko päätettävä asia ensin valtuustoon, josta se lähetetään valiokuntiin, 
josta se palaa valtuustoon? Mikäli tämä on ajatus, taitaa päätöksentekoprosessi 
olla aika hidas. Prosessia kannattaa vielä hioa ja miettiä. 

 
• Aluehallituksen tehtävät (s. 8 §27) kohta 5: ”Päättää hyvinvointialueen palveluista 

perittävistä maksuista, hinnoista ja korvauksista” – mielestämme tämä on ehdot-
tomasti valtuuston päätettävä asia, jos mikä. Demokratian ytimessä. 

 
• Tarkastuslautakunnan pitäisi olla parlamentaarinen (valvontaelin). Sen kokoa voi-

daan tarvittaessa kasvattaa parlamentaarisuuden toteutumiseksi. 
 
• Valiokunnat ja pelastuslautakunta voisivat olla 13-jäsenisiä, erityisesti pelastus-

lautakunnan osalta laajempi kokoonpano mahdollistaisi alueellista kattavuutta. 
Priorisoimme pelastuslautakunnan kasvattamisen. 

 
• Toimielinten nimistä ”Hyte-yhdyspinta- ja kokonaisturvallisuusvaliokunta” olisi siis-

tittävä yksinkertaisemmaksi. 
 
• Kokouspalkkioita voisi kohtuullistaa (250 € > à 200 € ja 200 € > à 150 €); silti ne 

olisivat korkeammat kuin Lahden luottamushenkilöpalkkiot. 
 

 

 
Sonja Falk   Marja Kaitainen 
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Liite 5: 

Vihreät / Venla Avelin kommentit ja huomiot hallintosääntöön  

3§ (kappale 4) Palveluverkkoa koskevat päätökset tulisi olla sidottu tiukemmin alueval-

tuuston päätettäväksi. 

7§ Lähtökohtaisesti emme kannata valiokuntia vaan niiden tilalla tulisi olla lautakunnat 

(kommentti 10§:ssä) Mutta, jos päädytään valiokuntiin, niillä tulee olla myös omaa pää-

tösvaltaa, jolloin tarvittaessa valiokuntien päätöksiin voidaan käyttää otto-oikeutta halli-

tuksessa. 

9§ Tarkastuslautakunnassa tulisi olla 13 jäsentä, jotta työskentely olisi mahdollisimman 

parlamentaarista. Huomiona lisäksi, että hallituksen jäsenet eivät voi olla tarkastuslau-

takunnan jäseniä. Puheenjohtajiston tulee olla valtuutettu. Jäsenistä 50 % tulee olla 

valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 

10§ Pelastuslautakuntaan 11 jäsentä. 

10§ Lautakuntia tulisi olla 4-6. Esimerkiksi: 

- Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden lautakunta 

- Työikäisten palveluiden lautakunta 

- Ikäihmisten palveluiden lautakunta 

- Turvallisuus ja varautuminen lautakunta 

- Kuntayhteistyölautakunta 

- Toimitilalautakunta 

Lautakunnat voisivat olla myös 16§:ssä mainittujen toimialojen mukaiset. Näistä voisi yhdessä 

neuvotella, mitkä lautakunnat olisivat järkevät. 

Kaikki lautakunnat 11 jäsenisiä. 

Lautakuntien päätösvalta tulee erikseen luetella hallintosäännössä. 

 

10§ (kappale 3) Puheenjohtajiston tulee olla valtuutettuja. Jäsenistä 50 % tulee olla 

valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 

 

15 § Edustus kaikista alueen kunnista. 
 

27 § (kohta 5.) Kommentti  74 §:ssä. Palveluista perittävät maksut ovat keskeinen 

hyvinvointialueen asia, ja niiden periaatteiden ohjaus ja päätösvalta tulee olla vahvasti 

valtuustolla.  

31 § Miten poliittisille toimielimille raportoidaan taloudesta? 
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71 § Ehdottomasti luovutettavan omaisuuden arvolle pitää asettaa yläraja, jonka ylittä-

vät luovutukset / myymiset päättää aluevaltuusto. 

74 § Yksityiskohtainen maksujen perusteet ja euromäärät valmistellaan hallituksessa / 

lautakunnissa, valtuustossa voidaan tarvittaessa yksittäisiinkin maksuihin ottaa kantaa 

talousarvion käsittelyn yhteydessä. 

75 § Julkisuuslain mukaisesti tiedon saamista ei saa vaikeuttaa. Tämä kohta pitää 

poistaa tai muotoilla kokonaan uudestaan. 

94 § Mahdollisesti oltava pidempi kuin 5 päivää ennen kokousta.  

171 § Vuorotyö tulisi myös huomioida ansionmenetyskorvauksessa. Jos kokous alkaa 

ennen klo 13, henkilö joutuu perumaan kokousta edeltävän yövuoron, koska ei voi 

osallistua kokoukseen ilman nukkumista. Aluevaltuustossa tulee olemaan paljon sote-

alan ammattilaisia, jotka tekevät vuorotyötä. 
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Liite 6: 

SDP 

Muutamaan seikkaan hallintosäännön valtuuston / hallituksen / viranhaltijoiden työnja-

ossa kiinnitin huomiota ja mainitsin ne viime kokouksessa lyhyesti.  

Pykälässä 3 todetaan, että ”palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden turvaamiseksi 

aluehallitus päättää tuottamistapoja ja palveluverkkoa koskevista yleisistä periaat-

teista.” Pykälässä 27 määritellään hallituksen päättävän palveluista perittävistä mak-

suista, hinnoista ja korvauksista. Samoin hallituksen tehtäviin on listattu investoinneista 

sekä osakeyhtiön perustamisesta päättäminen. Pykälissä 67 ja 71 korostetaan hallituk-

sen roolia talouden osalta mm. toteamalla että ”hyvinvointialueen omaisuuden luovutta-

misesta ja vuokraamisesta päättää aluehallitus aluevaltuuston hyväksymien perustei-

den mukaisesti. Aluehallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhalti-

joille.”  

Pykälien kirjausten perusteella näyttää hallituksella olevan vahva rooli suhteessa val-

tuustoon ja palveluverkon osalta hallituksellekin on kirjattu päätöksenteon tasoksi ”ylei-

set periaatteet”. Tämän työnjaon poliittisen harkinnan jätän kuitenkin täysin tuleville alu-

een päätöksentekijöille.  

Lisäksi esitin kokouksessa, että samoin kuin nuorisovaltuuston edustajalla on alueval-

tuuston kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeus, tulisi harkita antaa tämä oikeus kaikille 

laissa määrätyille toimielimille, eli myös vanhus- ja vammaisneuvostolle. 

Järjestöjen rooli on hallintosäännössä kirjaamatta, mutta luotan kerrottuun tavoittee-

seen siitä, että järjestöneuvottelukunta perustetaan (yhdyspintaneuvottelukunnan yh-

teyteen/alaisuuteen). Se on tullessaan yksi tämän uudistuksen parhaista saavutuksista.  
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Liite 7:  

Perussuomalaiset 

Perussuomalaisten näkemyksen mukaan hallintosäännössä on vielä paljon korjattavaa, 
ja ohessa keskeisimpiä kohtia, joihin halutaan muutosta. 

Järjestämisvastuu tulee olla hallituksen sijaan valtuustolla. Aluevaltuustolla tulee olla 
oikeasti merkittävää päätösvaltaa. Hyvinvointialueen isoimmat asiat tulee olla valtuus-
ton päätösvallan alla. (mm. Liikelaitosten perustamiset, huomattava yksityistäminen, 
palveluverkko, strategiset linjaukset) 

Hallituksen roolin tulee olla jatkossakin merkittävä, mutta päätöksentekovastuuta tulee 
jakaa myös valtuustolle ja pienemissä asioissa myös lautakunnille. 

Perussuomalaisten esitys poliittisista toimielimistä on lautakuntamalli 

Lautakuntia olisi seuraavasti: 

Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden lautakunta (11 jäsentä) 

Perhe- ja sosiaalipalveluiden lautakunta (11 jäsentä) 

Ikääntyneiden- ja vammaispalveluiden lautakunta (11 jäsentä) 

Pelastuslautakunta ( 11 jäsentä) 

Tarkastuslautakunta (7-9 jäsentä) 

Yksilöasioiden jaosto ( 7 jäsentä) 

Hallitus (11 jäsentä) 

Lautakuntien tehtäviin kuuluisi toimialan budjetin valmistelu,  valmistelutyö hallitukselle 
ja joissakin asioissa myös päätösvalta. Lautakunnissa toimialajohtajat toimivat esitteli-
jöinä. 

Kyselytunti 

Perussuomalaisten näkemys on, että hyvinvointialuetta ollaan rakentamassa yhteis-
työssä. Tämä on merkittävä hallinnollinen uudistus ja Perussuomalaiset eivät halua, 
että laadukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen nojalla lähdetään luomaan 
minkäänlaista hallitus vastaan oppositio asemaa, joten emme kannata kyselytuntia.  

Palkkiot 
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Mielestämme palkkiot ovat kohtuuttoman suuret. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 
riittää 10 000. Muiden toimielimien puheenjohtajien palkkiot voi puolittaa. Näin palkkiot 
olisivat verrattavissa alueen yleiseen palkkiotasoon. 

Viranhaltijoiden päätösvaltaa, olisi myös hyvä käydä läpi, onko tarvetta siirtää jotakin 
kohtia lautakuntiin. (Suunnittelu, talous, strategia) 

 

Aki Markkola 

Jari Ronkainen 

Perussuomalaiset 

 

 


