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• Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021), voimaan 
1.7.2021

• Laki hyvinvointialueesta (611/2021), voimaan 1.7.2021
• Hyvinvointialue- ja maakuntajakolaki (614/2021), voimaan 1.7.2021
• Laki vaalilain muuttamisesta (649/2021), voimaan 1.7.2021
• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021), voimaan 1.1.2023
• Laki pelastustoimen järjestämisestä (613/2021), voimaan 1.1.2023
• Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta (617/2021), voimaan 1.1.2023
• Sote100-paketti

Hyväksytty lainsäädäntö
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Kuntavaalit



• Päijät-Hämeen hyvinvointialue perustettiin voimaanpanolain nojalla 1.7.2021 (Y-tunnus 
3221309-4)

• Yhtymän hallitus asetti Vaten 12.7.2021

• 11 jäsentä, puheenjohtaja toimitusjohtaja Marina Erhola

• Ensimmäinen kokous 11.8.2021, kokoontuu kuukausittain

• Vastaa valmistelusta siihen saakka kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluehallitus on 
aloittanut toimintansa

• Tehtävät ja toimivalta määritelty voimaanpanolain 10 §:ssä 

Väliaikainen valmistelutoimielin (Vate)



Tehtävä ja toimivalta
Johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa 
päätös- ja puhevaltaa aluevaltuuston toimikauden alkuun asti (1.3.2022)

1. Selvittää siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotus siirtosuunnitelmaksi ja –sopimuksiksi
2. Osallistua siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen
3. Osallistua siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen
4. Osallistua hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja 

ratkaisujen selvittämiseen
5. Valmistella toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa
6. Päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta
7. Osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen
8. Valmistella muut toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat
9. Valmistella ja toteuttaa 1-8 kohtia koskeva riskienhallinta

Vaten tehtävät ja toimivalta



JÄSEN VARAJÄSEN
Kunnat
kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Lahden kaupunki, 
varapuheenjohtaja

kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollolan kunta

kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, Heinolan kaupunki kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkalan kunta

kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, Sysmä kunta kaupunginjohtaja Osmo Pieski, Orimattilan kaupunki
hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläinen, Orimattilan 
kaupunki

kunnanjohtaja Petri Koivula, Padasjoen kunta

Päijät-Hämeen pelastuslaitos
pelastusjohtaja Jari Hyvärinen hallintopäällikkö Merja Saasmo
Eteva kuntayhtymä
toimitusjohtaja Marika Metsähonkala talousjohtaja Sampo Salo
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
toimitusjohtaja Marina Erhola, puheenjohtaja ostopalvelujohtaja Ismo Rautiainen
talousjohtaja Antti Niemi talouspäällikkö Paula Ryynänen
henkilöstöjohtaja Erja Saari henkilöstöpäällikkö Anu Salmela

toimialajohtaja Jukka Santala konserni- ja yhteyspäällikkö Timo Louna
hallintojohtaja Veli Penttilä hallintopäällikkö Sari Lahti

Vaten kokoonpano



• Vapaaehtoisen valmistelun työryhmät jatkavat, Vate teki uuden asettamispäätöksen
• Vastuuhenkilö ja Vaten esittelijä Veli Penttilä

• Työryhmille valmisteltu tiekartat, joiden mukaan valmistelu etenee
• Vate koordinoi valmistelua

• Vate asetti seurantaryhmän (valmisteltiin ylikunnallisissa neuvotteluissa), ensimmäinen kokous 11.10.

• Asetettu myös väliaikainen yhteistoimintaelin
• Vuodelle 2021 saatu valtionavustusta 557.067 euroa

• Hallinnollinen tuki hankitaan yhtymältä

• Ei merkittäviä henkilöstöresurssien lisäyksiä Vate-kaudelle, valmistelu pääosin oto-periaatteella
• Voimaanpanolain 65 § mahdollistaa ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirron hyvinvointialueelle. 

Edellyttää kuntien päätöksiä 31.12.2021 mennessä ja rahoitusvastuuta 

Valmistelun jatkaminen



• Aluevaalit 23.1.2022

• Valitaan aluevaltuusto, 69 valtuutettua

• Aluevaltuusto valitsee muut toimielimet

• Pakollisia hallitus ja tarkastuslautakunta

• Sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit ja pelat jatkavat vuoden 2022 loppuun asti. 
Organisaatiot lakkaavat vuoden 2022 lopussa suoraan lain perusteella. 

• Hyvinvointialueen organisaatio valmistelee järjestämisvastuun siirtymistä 

Mitä Vaten jälkeen



• Soten ja pelan järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle

• Sairaanhoitopiirit ja erityishuoltopiirit lakkautuvat, omaisuus ja vastuu siirtyvät 
hyvinvointialueelle 

• Koulukuraattori- ja psykologipalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle

• Myrskylä ja Pukkila siirtyvät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle

• Ympäristöterveydenhuolto?

• Luovuttavien organisaatioiden henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella (50 % sääntö)

• Tarvetekijöihin perustuva rahoitus valtiolta, hyvinvointialue päättää kohdentamisesta

1.1.2023



• Vastaa pitkälti kuntalain mukaisia tehtäviä
• Hyvinvointialuestrategia
• Hallintosääntö
• Talousarvio ja taloussuunnitelma
• Omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje
• Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

• Ensimmäisessä aluevaltuuston kokouksessa
• Hallintosäännön hyväksyminen, johtamisjärjestelmä ja organisaatiorakenne
• Toimielinvalinnat
• Voimaanpanolain mukaiset selvitykset siirtyvästä omaisuudesta

Aluevaltuuston tehtävät



Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Palvelee yli
200 000 asukasta

Työllistää
noin 8000 työntekijää

Oma budjetti, 
rahoitus suurelta 

osin valtiolta

Ylimmässä johdossa 
vaaleilla valittu 
aluevaltuusto

Vastaa alueen sote- ja 
pelastuspalveluiden 

järjestämisestä Yhdistää alueen 
nykyiset sote- ja 
pelastuspalvelut 

yhdeksi 
kokonaisuudeksi

Asukasosallisuus 
aluevaalien ja 

osallisuustoiminnan 
kautta

Järjestämisvastuu siirtyy 
1.1.2023


