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Asia HENKILÖSTÖJAOSTON JÄSENTEN NIMEÄMINEN 
 
 
Päätöksen perustelut 

 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen jaostot 
 
Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimieli-
men työjärjestyksen 9 §:n mukaan väliaikainen toimielin voi perus-
taa jaostoja. Ne hoitavat erikseen määrättyjä valmistelutehtäviä 
hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämistä varten. 
Jaostoon voidaan nimetä väliaikaisen toimielimen jäsenen ja vara-
jäsenen lisäksi myös muita henkilöitä. 
 
Työjärjestyksen mukaan väliaikainen toimielin ”perustaa väliai-
kaishallinnon jaostot sekä nimeää jäsenet ja puheenjohtajat” (7 §, 
väliaikaisen toimielimen tehtävät kohta 18). Toimielin voi siirtää 
toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle ja tehtäviä alaiselleen vi-
ran- tai toimenhaltijalle, jos siirtämistä ei ole laissa tai tässä työjär-
jestyksessä kielletty.  
   
Jaostot toimivat väliaikaisen toimielimen alaisuudessa valmistelu-
kokonaisuuksien johtoryhminä ja vastaavat valmistelukokonai-
suuksien johtamisesta ja toimeenpanosta. 
 
Jaostot voivat tarvittaessa perustaa alaisiaan valmistelukokonai-
suuksia valmistelevia työryhmiä (9 §). 
 
Henkilöstöjaoston perustaminen 
 
Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin 
on kokouksessaan 12.8.2021 § 22 päättänyt perustaa jaostot, 
joista yksi on henkilöstöjaosto. Valmistelutoimielin on nimennyt 
henkilöstöjaoston puheenjohtajaksi HR-vastuuvalmistelija Riitta 
Hallbergin ja varapuheenjohtajaksi Eeva Aarnion. Samalla valmis-
telutoimielin on päättänyt valtuuttaa jaoston puheenjohtajan ni-
meämään jaoston jäsenet.  
 
Henkilöstöjaoston kokoonpano pohjautuu maakunnalliseen henki-
löstötyöryhmään, täydennettynä muutamilla jäsenillä. 
 
Henkilöstöjärjestöjen edustus 
 
Henkilöstöjärjestöt ovat lähestyneet väliaikaista valmistelutoimie-
lintä vetoomuksellaan 6.9.2021, joka koskee järjestöjen osallistu-
mista jaostojen työskentelyyn. Väliaikainen toimielin on merkinnyt 
tämän tiedokseen (16.9.2021 § 37). 
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Henkilöstöjärjestöjen edustuksesta eri jaostoissa sekä henkilöstö-
jaoston ja henkilöstötyöryhmän roolista on käyty keskustelua jär-
jestöjen kanssa. 
 
Väliaikainen valmistelutoimielin on kokouksessaan 30.9.2021 § 44 
päättänyt muuttaa jaostojen asettamista koskevaa päätöstään 
(12.8.2021 § 22) henkilöstöjärjestöjen edustuksen osalta. Henki-
löstöjaostoon on pyydetty järjestöjä nimeämään pääsopijajärjestö-
jen edustajat 2+2+2 periaatteella. Varaedustajia ei nimetä. 
 
Järjestöiltä on saatu esitykset 20.9.2021. 
 
Henkilöstötyöryhmän kokoonpano 
 
Väliaikainen valmistelutoimielin on 30.9.2021 § 44 muuttanut pää-
töstään (12.8.2021 § 22) myös henkilöstötyöryhmän osalta. Hen-
kilöstöjaoston alainen henkilöstötyöryhmä toimii työnantajan foo-
rumina. Se koostuu työnantajan edustajista henkilöstöjaostossa. 

 
Päätös Nimeän henkilöstöjaostoon alla mainitut jäsenet ja totean henki-

löstöjaoston kokoonpanon olevan seuraava: 
 
 Puheenjohtaja Riitta Hallberg (Saarikka) 
 Varapuheenjohtaja Eeva Aarnio (KSSHP) 
 Jäsen Arja Aroheinä (Jyväskylä) 

Jäsen Arja-Leena Kriivarinmäki (Äänekoski) 
Jäsen Tarja Ojala (Keuruu) 
Jäsen Eero Raittila (Laukaa) 
Jäsen Maarit Mäntykoski (Jämsä) 
Jäsen Erja Tammelin (Saarikka) 
Jäsen Mervi Pääkkö (Wiitaunioni) 
Jäsen Mari Nurmiranta (Muurame) 
Jäsen Anna-Maija Kääriäinen (Joutsa) 
Jäsen Heljä Lundgrén-Laine (KSSHP) 
Jäsen Mikael Monthan (Keski-Suomen pelastuslaitos) 
Jäsen Marjut Nieminen (KSSHP) 
Jäsen Merja Virtanen (Jyväskylä) 

 
 Henkilöstön edustajat henkilöstöjaostossa: 

1. edustaja (JAU) Hannu Tuderus 
2. edustaja (JAU) Ulla Sinikka Sihvonen 
1. edustaja (JUKO) Heljä Siitari 
2. edustaja (JUKO) Outi Kavasmaa 
1. edustaja (SOTE) Anne Puronaho 
2. edustaja (SOTE) Sari Puikkonen 
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 Jaoston sihteereinä toimivat Merja Virtanen ja Marjut Nieminen. 
 

Lisäksi jaoston kokouksiin voivat osallistua viestinnästä Elina 
Laiho-Logren, Hanne Joenaho tai Sofia Penttilä. 

 
Toimivallan peruste 
 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökset 12.8.2021 § 22 ja 
30.9.2021 § 44 
 

 
Nähtävänäpito Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Keski-Suomen hyvinvointi-

alueen verkkosivuille 11.10.2021. 
 
Allekirjoitus  
 
 
 Henkilöstöjaoston puheenjohtaja Riitta Hallberg 
 
Tiedoksianto 
ja jakelu Henkilöstöjaostoon nimetyt 
 Väliaikainen valmistelutoimielin 
 
 
 
Oikaisuvaatimusohje 
 

Oikaisuvaatimus 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaati-
muksen. 
 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai 
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. 
 
Oikaisuvaatimus tehdään väliaikaiselle valmistelutoimielimelle: 
Keski-Suomen Hyvinvointialue 
Väliaikainen valmistelutoimielin 
Hoitajantie 1 (rak 6/7) 
40620 Jyväskylä 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja 
se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oi-
kaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-
mistä. 
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Oikaisuvaatimusaika     
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. 
 
Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä ylei-
sessä tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kir-
jeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettä-
misestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtä-
väksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, 
valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jäl-
keen. 
 
 
 
 
 


