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1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön 
määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika 
ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on 
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta 
päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- 
ja puheoikeus.

Maakuntahallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla 
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa 
pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirja tarkastetaan siten, että 
kaikki jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös: Hyväksyttiin.

3 § EDUNVALVONTA JA KUNTAYHTEISTYÖN VASTUUALUE JA 
AJANKOHTAISET ASIAT

Maakunnan edunvalvonta edistää Päijät-Hämeen tavoitteiden toteutumista 
päätöksenteossa niin kansallisesti kuin EU-tasollakin. Paikallisesti edunvalvonta 
on yhteistyön rakentamista ja yhteisten edunvalvontatavoitteiden edistämistä. 
Maakuntaliitto edistää jäsenkuntien ja maakunnan toimijoiden tavoitteita yhdessä 
vaalipiirin kansanedustajien ja keskeisten kumppanien kanssa. Kotimaan 
edunvalvonnassa vaikutetaan päätöksentekoon, valtion talousarvioon ja 
lainsäädäntöön. Keväällä 2023 edunvalvonnan painopiste on erityisesti uuteen 
hallitusohjelmaan vaikuttamisessa. Kansainvälistä edunvalvontaa tehdään 
yhdessä Etelä-Suomen maakuntien, Helsinki EU Officen ja muiden 
kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on vaikuttaa Euroopan unionin 
ohjelmakausien valmisteluun sekä kehittämis- ja investointirahoituksen 
kasvattaminen maakunnan toimijoiden yhteistyöllä.
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Edunvalvonnan painopisteet:

 Osaamistason nostaminen

 Saavutettavuus

 Vihreä siirtymä

Päijät-Hämeen liitto toteuttaa edunvalvontaa yhteistyössä maakunnan 
kaupunkien, kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen, elinkeinoyhtiöiden ja 
elinkeinoelämän järjestöjen kanssa.

Edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa esittelee edunvalvonnan vastuualueen ja 
ajankohtaiset asiat.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset ja käy keskustelun esiin 
nousevista asioista.

Päätös: Hyväksyttiin.

4 § KULTTUURIN SUUNTA 2030-HANKKEEN ESITTELY

Päijät-Hämeen kulttuurin suunta 2030 -hankkeessa etsitään sen nimen 
mukaisesti maakunnan kulttuuritoimijoille yhteistä suuntaa. Hankkeen tulokseksi 
kirjoitetaan kulttuuriohjelma, jossa määritellään Päijät-Hämeen kulttuurin 
kehittämisen kärjet ja niille toimenpide-ehdotukset. Ohjelma laaditaan yhdessä 
alueen kuntien, oppilaitosten, kulttuuriyhdistysten, kulttuurin tekijöiden ja alueen 
muiden kulttuuritoimijoiden kanssa.  

Tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys kehittämisen kohteista ja lisätä 
yhteistyötä, jotta vähäiset resurssit saadaan paremmin hyödynnettyä ja voidaan 
ryhtyä yhteisiin toimiin. Ohjelmalla pystytään osaltaan kehittämään alueen veto-, 
pito- ja valovoimaa. 

Ohjelman laatimiseksi hankkeessa tehdään tausta-analyysi ja järjestetään kaksi 
työpajaa, joista ensimmäisessä keskitytään kärkien ideointiin ja toisessa 
toimenpiteisiin. Hankkeen aikana työstettävä ohjelma saatetaan kommenteille 
ennen sen valmistumista. Lopputuloksena syntyy Päijät-Hämeen kulttuurin 
suunta 2030 -ohjelma. Lisäksi alueen kulttuuritoimijoille muodostuu yhteinen 
näkemys Päijät-Hämeen kulttuurin vahvuuksista ja siitä, miten kulttuuria 
kehitetään yhdessä seuraavina vuosina. 

Projektikoordinaattori Joonas Pokkinen esittelee hanketta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset ja käy keskustelun esiin 
nousevista asioista.

Päätös: Hyväksyttiin.
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5 § SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä 
sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan 
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä 
varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä 
luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja 
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan 
toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja 
varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä 
kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo 
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. 

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei 
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Sidonnaisuusilmoitukset (LIITE 1). 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta saattaa ilmoitukset maakuntavaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

6 § KUNTAYHTYMÄN YLEISKATSAUS
 

Hallintojohtaja Jari Paakkunainen selostaa liiton toimintaa ja taloutta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset ja käy keskustelun esiin 
nousevista asioista.

Päätös: Hyväksyttiin.

7 § PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS KUNTAYHTYMÄLIIKELAITOKSEN 
PURKAMINEN

Päijät-Hämeen liiton maakuntavaltuusto hyväksyi 18.11.2002 liiton puolesta 
Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen. Sopimusosapuolina 
olivat Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Artjärven, Asikkalan, 
Hartolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän 
kunnat. 

Yhteistoimintasopimuksen mukaan alueellisen pelastustoimen hallinnosta vastaa 
Päijät-Hämeen liitto, jonka ylläpitämä Päijät-Hämeen pelastuslaitos vastaa 
pelastustoimilain 4 §:n mukaisten tehtävien hoitamisesta maakunnan alueella. 
Pelastustointa hoidetaan liikelaitoksena liiton hyväksymän Päijät-Hämeen 
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pelastuslaitoksen johtosäännön ja muiden liiton säännösten mukaisesti. 
Yhteistoimintasopimuksen mukainen pelastuslaitoksen toiminta alkoi 1.1.2004.

Maksuosuusperusteet muutettiin asukaslukuun perustuvaksi ja Iitin kunta 
lisättiin sopimusosapuoleksi yhteistoimintasopimukseen maakuntavaltuuston 
kokouksessa 3.12.2020.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus

Eduskunta on hyväksynyt sote- ja pelastustoimen uudistuksen keskeiset lait 
(EV 111/2021) ja presidentti Niinistö on vahvistanut ne 29.6.2021. Lait tulevat 
voimaan porrastetusti.

Laki pelastustoimen järjestämisestä 613/2021

Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueille 
1.1.2023 alkaen. Laissa pelastustoimen järjestämisestä (613/2021) säädetään 
järjestämisvastuusta pelastustoimessa. Lain mukaan hyvinvointialue vastaa 
pelastustoimen järjestämisestä alueellaan.  

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 616/2021

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) 
sisältää määräykset pelastustoimen käytössä olevan irtaimen omaisuuden (23 
§), lomapalkkavelan (24 §), sopimusten ja vastuiden siirtymisestä 
hyvinvointialueelle (25 §) sekä omaisuusjärjestelyjä koskevista kirjauksista 
kunnan ja hyvinvointialueen kirjanpidossa (42 §). 

23 § Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
käytössä olevan irtaimen omaisuuden siirtyminen hyvinvointialueelle

”Hyvinvointialueelle siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2023 sen 
järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen 
omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä 
immateriaaliset oikeudet ja luvat. ”

Hallituksen esityksen mukaan hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimistosta ei 
makseta kunnalle korvausta. Irtaimiston poistuminen katetaan kunnan 
peruspääomaa alentamalla 42 §:n mukaisesti.

Pelastuslaitoksella ei ole omassa pääomassa peruspääomaa. Pelastuslaitoksen 
oma pääoma koostuu edellisten tilikausien sekä tilikauden ylijäämästä ja tätä 
voidaan ”vastaparina” irtaimiston siirrossa. 

24 § Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 
henkilöstöön kohdistuva lomapalkkavelka

”Hyvinvointialueelle siirtyy 1 päivänä tammikuuta 2023 kunnan järjestämän 
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen 
sekä opiskeluhuollon henkilöstöön kohdistuva lomapalkkavelka.”
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Sote-uudistuksessa on linjattu, että kunnat eivät erikseen maksa 
hyvinvointialueille vuoden vaihteessa 2022–2023 erääntyvää lomapalkkavelkaa. 
Hyvinvointialueet vastaavat lomapalkasta ja vastuu sisältyy hyvinvointialueille 
siirtyvään rahoitukseen. Pelastuslaitoksen lomapalkkavelkaa ei makseta, vaan 
velka lisätään omaan pääomaan.

25 § Kuntaa sitovien sopimusten ja vastuiden siirtyminen hyvinvointialueelle

”Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
järjestämiseen liittyvät sopimukset 1 päivästä tammikuuta 2023, jolleivät 
hyvinvointialue ja kunta toisin sovi. Jos sopimusta ei ole mahdollista siirtää tai 
jakaa, kunta tekee 26 §:ssä tarkoitetussa selvityksessä esityksen sopimukseen 
liittyvän vastuun jakautumisesta.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen hyvinvointialueelle eivät kuitenkaan, 
jolleivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi, siirry:

1) sellaiset toimitilaa koskevat sopimukset, joissa kunta on sitoutunut 
osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden 
päätyttyä;

2) vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat 
vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta tekee tämän lain vahvistamisen 
jälkeen, mutta ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle.

Jos kunta on toiminut ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
järjestämisvastuun siirtoa joko voimassa olevan lainsäädännön tai kuntaa 
sitovan sopimuksen vastaisesti, kunta vastaa tästä aiheutuvista 
seuraamuksista.”

42 § Omaisuusjärjestelyjä koskevat kirjaukset kunnan ja hyvinvointialueen 
kirjanpidossa

”Edellä 20 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien jäsenosuuksien ja 23 §:ssä 
tarkoitetun irtaimen omaisuuden siirto hyvinvointialueisiin kirjataan kunnan 
kirjanpidossa peruspääomaa vastaan, jollei kunta toisin päätä. 
Hyvinvointialueelle siirtyvä lomapalkkavelka kirjataan peruspääomaan.

Hyvinvointialueella omaisuuden ja velkojen siirto kirjataan asianomaisiin 
omaisuus- ja velkaeriin sekä peruspääomaan.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut siirrot kirjataan kunnan tilinpäätöksen 
mukaisilla kirjanpitoarvoilla.

Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto voi antaa ohjeita ja 
lausuntoja tämän pykälän soveltamisesta.”

Maakuntavaltuuston ja jäsenkuntien tulee tehdä päätös 
kuntayhtymäliikelaitoksen purkamisesta ja loppuselvityksen ajankohdasta.

Maakuntahallitus käsittelee asian 15.11. ja päättänee esittää 
maakuntavaltuustolle ja jäsenkunnille, että: 
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- ne toteavat, että pelastustoimen järjestämisestä annetun lain mukainen 
pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 
hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023 

- ne purkavat Päijät-Hämeen pelastuslaitos kuntayhtymäliikelaitoksen 1.1.2023 
lukien 

-ne toteavat, että kuntayhtymäliikelaitoksen irtain omaisuus, lomapalkkavelka, 
sopimukset ja vastuut siirtyvät hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveydenhuoltoa 
ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan 
lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain mukaisesti

- ne toteavat, että kuntayhtymäliikelaitokseen ennen aikaa 1.1.2023 kohdistuvat 
saatavat, velat, rahoitusarvopaperit ja rahat/pankkisaamiset jäävät luovuttavalle 
organisaatiolle sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan 
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 
annetun lain mukaisesti 

- ne päättävät, että liiton tulee tehdä loppuselvitys kuntayhtymäliikelaitoksen 
nettovarallisuudesta, kun tilinpäätös 2022 on valmistunut. Kunnille palautetaan 
loppuselvityksen ylijäämä ja alijäämä laskutetaan kunnilta 
yhteistoimintasopimuksessa sovitun mukaisesti.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

8 § MUUT ASIAT

Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja 
tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös: Seuraava kokous pidetään 16.12. klo 12.00. Kokouksen jälkeen 
nautitaan joululounas.

9 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet 
oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.  Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa 
on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä 
tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto 
perustuu.

Ehdotus: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä 
muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.  

Päätös: Hyväksyttiin.
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10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.13.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Pykälät 
1-10

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Päijät-Hämeen liitto
Tarkastuslautakunta
PL 50
15111 LAHTI

Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava
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Liitetään pöytäkirjaan
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Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin 
myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna

Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus Pykälät Valitusaika 
    päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja 
postiosoite

Pykälät Valitusaika 
    päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on 
allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna 
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 §).

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, 
että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Lisätietoja
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Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaan
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