
KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUE 
Väliaikainen valmistelutoimielin 

ESITYSLISTA 
PÖYTÄKIRJA  
 
4/2021 

1 

 
Kokousaika to 30.9.2021 klo 9.00 - 11.16 
 
Kokouspaikka Teams -etäyhteydellä 
 
Käsiteltävät asiat 
 
Asia Liite Sivu 
 
40 §  3 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
 
41 §  4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 
 
42 § 1 5 HYVINVOINTIALUEEN VALMISTELUVAIHEEN PÄIVITTYVÄ 

VIESTINTÄSUUNNITELMA  
 
43 § 2 6 VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN PALKKIOSÄÄNTÖ  
 
44 §  8 TILANNEKATSAUS JAOSTOJEN TOIMINNASTA 
 
45 §  9 TULEVAISUUDEN SOTE-KESKUSHANKKEEN TÄYDENNYSHAKU  
 
46 § 3 - 5 10 ILMOITUSASIAT 
 
47 §  11 MUUT ASIAT 
 
48 §  12 SEURAAVA KOKOUS 
 
49 §  13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
    
 
 
 
 



KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUE 
Väliaikainen valmistelutoimielin 

ESITYSLISTA 
PÖYTÄKIRJA  
 
4/2021 

2 

 
 

Kokousaika to 30.9.2021 klo 9.00 - 11.16 

Kokouspaikka Teams -etäyhteydellä 
Osallistujat 
Päätöksentekijät 
 
 

x 
 
x 
 
x 
 
 
x 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 

Kati Kallimo puheenjohtaja 
 Mirja Ahoniemi 
Hanna Helaste 1. varapuheenjohtaja 
 Matti Mäkinen 
Tuija Koivisto 2. varapuheenjohtaja 
 Marja Laurila 
Juha Kinnunen 3. varapuheenjohtaja 
 Heljä Lundgrén-Laine 
Riitta Hallberg 
 Eeva Aarnio 
Tiina Koponen 
 Simo Oksanen 
Keijo Lukkarinen 
 Johanna Tuukkanen 
Ville Mensala 
 Pauli Nurminen 
Pauliina Mäenpää 
 Kaisa Okkeri 
Jouko Nykänen 
 Jari Raudasoja 
Jari Porrasmaa 
 Päivi Leikkola 
Aija Suntioinen 
 Lasse Leppä 
 

Muut osallistujat 
 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

Jaakko Selin kuntakokouksen puheenjohtaja 
Matti Mäkinen kunnanjohtajakokouksen puheenjohtaja 
Kia Paasivirta väliaikaisen valmistelutoimielimen sihteeri 
Mikael Palola hankejohtaja 
Emmi Palokangas viestintäjohtaja 
Sanna-Riikka Koponen viestintäasiantuntija  

Laillisuus ja päätösvaltaisuus  Todettiin. 

Käsitellyt asiat  40 – 49 § 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus 

  
 
Kati Kallimo Kia Paasivirta 
puheenjohtaja sihteeri 

Pöytäkirjan tarkastus  Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Tarkastusaika   

Allekirjoitukset   
 
Jari Porrasmaa                   Aija Suntioinen 

Pöytäkirjan nähtävänä pito  Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Keski-Suomen hyvinvointialu-
een verkkosivuilla 

Otteen oikeaksi todistaa   
 
Pöytäkirjan pitäjä 
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40 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestyksen 22 §:n mukaan:  
 
”Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-
johtaja. Kokouskutsu lähetetään viimeistään 4 kalenteripäivää ennen kokousta. 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimie-
limen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole 
esteenä. 
 
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti jäsenil-
le, varajäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus ja -velvollisuus. 
Toimielin huolehtii, että jäsenillä on tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet 
käytettävissä. Salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla yhteydel-
lä.” 
 
Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on 24.9.2021 lähetetty sähköisesti jäsenille, 
varajäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus ja -velvollisuus. 
 
Työjärjestyksen 27 §:n mukaan ”Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin 
puolet jäsenistä on läsnä.” 
 
Voimaanpanolain 8 §:n mukaan ”Väliaikaisen valmistelutoimen asettaneen tahon 
on järjestettävä valmistelutoimielimelle kokous- ja työtilat sekä huolehdittava val-
mistelutoimielimen työskentelyedellytysten muusta varmistamisesta.” 
  
Väliaikaisen valmistelutoimielimen on asettanut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 
hallitus. Kuntakokouksessa (3.6.2021) on sovittu myös se, että väliaikainen val-
mistelutoimielin tukeutuu tarpeen mukaan sairaanhoitopiirin hallinnollisen tuen 
palveluihin.  
 
Asian valmistelija: Pauliina Mäenpää pauliina.maenpaa@ksshp.fi  
Asian esittelijä: Juha Kinnunen juha.kinnunen@ksshp.fi 
 
Esittelijän ehdotus: 
 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati Kallimo avaa kokouksen ja 
toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Päätös: 
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.   
 
Todettiin, että esityslistan lähettämisen jälkeen on päivitetty 44 § esittelijän ehdo-
tusteksti.  

mailto:pauliina.maenpaa@ksshp.fi
mailto:juha.kinnunen@ksshp.fi
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41 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 
 

Työjärjestyksen 41 §:n mukaan: 
 
”Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja 
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, se voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa 
sähköisesti.”  
 
Asian valmistelija: Pauliina Mäenpää pauliina.maenpaa@ksshp.fi  
Asian esittelijä: Juha Kinnunen juha.kinnunen@ksshp.fi 
 
Esittelijän ehdotus: 

 
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka voivat tarvittaessa toimia 
myös ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Porrasmaa ja Aija Suntioinen. 

mailto:pauliina.maenpaa@ksshp.fi
mailto:juha.kinnunen@ksshp.fi
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42 § HYVINVOINTIALUEEN VALMISTELUVAIHEEN PÄIVITTYVÄ VIESTINTÄSUUNNI-
TELMA 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen lait hyväksyttiin 
eduskunnassa 23.6.2021. Päätösten myötä Suomeen perustettiin 21 hyvinvointi-
aluetta, joista yksi on Keski-Suomen hyvinvointialue.   
  
Järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen tehtävistä siir-
tyy hyvinvointialueelle 1.1.2023, jolloin varsinainen toiminta käynnistyy. Sitä edel-
tää tiivis valmisteluvaihe, jonka aikana käydään mm. ensimmäiset aluevaalit 
tammikuussa 2022. Vaaleilla valittava aluevaltuusto aloittaa toimintansa maalis-
kuussa 2022. Aluevaltuusto alkaa nopeasti tehdä päätöksiä Keski-Suomen asuk-
kaiden elämään vaikuttavista asioista määritellessään mm. palveluverkkoa, pal-
veluiden myöntämiskriteereitä sekä muita palveluiden saavutettavuuteen liittyviä 
asioita.   
  
Uudistuksen valmisteluvaihe on siten tiivis. Jotta kokonaisuus on ymmärrettävä 
kansalaisille ja eri sidosryhmille, uudistusviestintää toteutetaan aktiivisesti ja mo-
nikanavaisesti. Suunnitelmallisella viestinnällä varmistetaan kuntalaisten, henki-
löstön, vaaleissa ehdolla olevien, päättäjien, järjestöjen ja eri sidosryhmäkump-
paneiden tiedonsaanti valmisteluvaiheesta sekä varsinaisesta uudistustyöstä. 
Kuntalaisviestinnässä keskitytään kertomaan vaaleista sekä varsinaisista palve-
luista. Sidosryhmien viestinnän sisältöjä räätälöidään heitä kiinnostavien aiheiden 
ympärille.   
  
Esityslistan liitteenä on valmisteluvaiheen päivittyvä viestintäsuunnitelma, LIITE 
1. 
 
Asian valmistelija: Emmi Palokangas emmi.palokangas@jyvaskyla.fi      
Asian esittelijä: Juha Kinnunen juha.kinnunen@ksshp.fi 
 
Esittelijän ehdotus: 
 
Väliaikainen valmistelutoimielin:  
 
merkitsee tiedokseen tilannekatsauksen viestinnästä sekä valmisteluvaiheen päi-
vittyvän viestintäsuunnitelman. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi tilannekatsaus ja hyväksyttiin päivittyvä viestintäsuunnitelma. 

mailto:emmi.palokangas@jyvaskyla.fi
mailto:juha.kinnunen@ksshp.fi
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43 § VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN PALKKIOSÄÄNTÖ 
 

Aluevaalilautakunta, sen toimivalta ja tehtävät  
 
Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja va-
rajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja 
vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Jatkossa, vuodesta 2025 alkaen, aluevaalit 
toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa. Ensimmäiset aluevaalit toimite-
taan erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022.  
 
Uutena vaaliviranomaisena kullekin hyvinvointialueelle asetetaan yksi aluevaali-
lautakunta. Sen tehtävänä on aluevaalien ehdokasasettelun vahvistaminen, kun-
nissa laskettavien äänimäärien yhdistäminen ja aluevaalien vaalituloksen vahvis-
taminen. Kuntien nykyiset vaaliviranomaiset (kunnan keskusvaalilautakunta, vaa-
lilautakunnat, vaalitoimikunnat ja vaalitoimitsijat) toimivat myös aluevaaleissa. 
 
Kunkin aluevaalilautakunnan asettaa se aluehallintovirasto, jonka alueella kysei-
nen hyvinvointialue on. Oikeusministeriö on kehottanut aluehallintovirastoa aset-
tamaan aluevaalilautakunnan 30.9.2021 mennessä.  
 
Aluevaalilautakuntaan kuuluu viisi jäsentä ja vähintään viisi varajäsentä. Oikeus-
ministeriö on kehottanut väliaikaisia valmistelutoimielimiä huolehtimaan siitä, että 
aluevaalilautakunnilla on toiminnassaan riittävä hallinnollinen tuki. 
 
Hyvinvointialue vastaa aluevaalilautakunnan toiminnasta aiheutuvista kustannuk-
sista (vaalilaki 188.2 §). Kunnat vastaavat kuntien vaaliviranomaisten toiminnasta 
aiheutuvista kustannuksista. Ensimmäisissä aluevaaleissa, jotka toimitetaan eril-
lisinä vaaleinaan, oikeusministeriö suorittaa kunnalle vaalilain 188.3 §:n mukai-
sen kertakorvauksen, kevään 2022 aikana. Jos kuntavaalien kanssa samanaikai-
sesti toimitettavista aluevaaleista jatkossa aiheutuisi kunnille ylimääräisiä kustan-
nuksia, niistä vastaisi hyvinvointialue. 
 
Poliittinen seurantaryhmä 
 
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toi-
minnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes alueval-
tuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.  
 
Valmistelutoimielimen tehtävät ovat luonteeltaan hyvinvointialueen hallinnon ja 
toiminnan valmistelutehtäviä. Se ei voi ottaa hoitaakseen sellaisia tehtäviä, jotka 
edellyttävät tarkoituksenmukaisuusharkintaa tai poliittista arviointia tai joiden vai-
kutukset ovat hyvinvointialueen kannalta merkittäviä ja pitkävaikutteisia. Tällaiset 
tehtävät on voimaanpanolain mukaan jätettävä aluevaltuuston hoidettaviksi. 
 
Väliaikainen valmistelutoimielin voi asettaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallin-
non käynnistämisen toimeenpanon seuraamiseksi ja tueksi hyvinvointialueella 
edustettuna olevien poliittisten puolueiden ja ryhmien edustajista koostuvan seu-
rantaryhmän. Seurantaryhmän tehtävänä on välittää näkemyksiään ja ehdotuksi-
aan väliaikaiselle valmistelutoimielimelle.  
 
Väliaikainen toimielin on kokouksessaan 16.9.2021 § 35 asettanut toimikaudek-
seen poliittisen seurantaryhmän. Ryhmä on asetettu poliittisten puolueiden ja va-
litsijayhdistysten tekemän esityksen mukaisesti. Ryhmään kuuluu 14 jäsentä ja 
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Ryhmä on valinnut keskuudestaan pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
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Väliaikainen valmistelutoimielin voi hyödyntää seurantaryhmää mm. aluevaalei-
hin valmistautumisessa ja viestinnässä sekä hyvinvointialueen toimielinorgani-
saation ja muiden aluevaltuustolle valmisteltavien asioiden valmistelussa. Poliitti-
nen seurantaryhmä ei kuitenkaan voi käyttää laissa väliaikaiselle valmistelutoi-
mielimelle säädettyä toimivaltaa. 
 
Voimaanpanolain mukaan tällaisen ryhmän toiminnasta aiheutuvat välittömät 
kustannukset maksetaan osana väliaikaishallinnon rahoitusta. 
 
Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 
 
Hyvinvointialue vastaa aluevaalilautakunnan toiminnasta aiheutuvista kustannuk-
sista (vaalilaki 188.2 §). Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että 
aluevaalilautakunnan jäsenille maksetaan palkkiot hyvinvointialueen varoista. 
Palkkiotason määrää kukin hyvinvointialue itse, mutta aluevaalilautakunnan teh-
tävä ja toimivalta huomioon ottaen se voi ottaa mallia kuntien keskusvaalilauta-
kuntien jäsenilleen maksamista palkkioista. Luonteva verrokkikunta voi oikeusmi-
nisteriön ohjeen mukaan olla se kunta, jonka alueella aluevaalilautakunta tulee 
kokoontumaan. 
 
Sekä aluevaalilautakunnan että poliittisen seurantaryhmän luottamushenkilöjäse-
nille maksettavat palkkiot ja korvaukset määritellään hyvinvointialueen väliaikai-
sessa palkkiosäännössä. Tämä palkkiosääntö on voimassa väliaikaisen valmiste-
lutoimielimen toimikauden ajan.  
 
Palkkiosäännön perusteet ja palkkiot noudattavat soveltuvin osin Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin ohjeistuksia ja päätöksiä. Aluevaalilautakunnan palkkioiden ta-
so vastaa Jyväskylän kaupungin keskusvaalilautakunnalle maksettavien palkkioi-
den tasoa. Seurantaryhmän palkkiotaso määräytyy ryhmän tehtävän mukaisesti.  
 
Esityslistan liitteenä on luonnos väliaikaisen valmistelutoimielimen palkkiosään-
nöksi, LIITE 2. 
 
Asian valmistelija: Pauliina Mäenpää pauliina.maenpaa@ksshp.fi     
Asian esittelijä: Juha Kinnunen juha.kinnunen@ksshp.fi 
 
Esittelijän ehdotus: 
 
Väliaikainen valmistelutoimielin: 
 
hyväksyy liitteen mukaisen Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmis-
telutoimielimen palkkiosäännön, joka on voimassa väliaikaisen valmistelutoimie-
limen toimikauden ajan. 
 
Päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin.  
 

mailto:pauliina.maenpaa@ksshp.fi
mailto:juha.kinnunen@ksshp.fi
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44 § TILANNEKATSAUS JAOSTOJEN TOIMINNASTA 
 

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestyk-
sen 9 §:n mukaan väliaikainen toimielin voi perustaa jaostoja. Ne hoitavat erik-
seen määrättyjä valmistelutehtäviä hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon 
käynnistämistä varten. Jaostoon voidaan nimetä väliaikaisen toimielimen jäsenen 
ja varajäsenen lisäksi myös muita henkilöitä. 
 
Työjärjestyksen mukaan väliaikainen toimielin ”perustaa väliaikaishallinnon jaos-
tot sekä nimeää jäsenet ja puheenjohtajat” (7 §, väliaikaisen toimielimen tehtävät 
kohta 18). Toimielin voi siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle ja tehtäviä 
alaiselleen viran- tai toimenhaltijalle, jos siirtämistä ei ole laissa tai tässä työjär-
jestyksessä kielletty.  
   
Jaostot toimivat väliaikaisen toimielimen alaisuudessa valmistelukokonaisuuksien 
johtoryhminä ja vastaavat valmistelukokonaisuuksien johtamisesta ja toimeenpa-
nosta. Jaostot voivat tarvittaessa perustaa alaisiaan valmistelukokonaisuuksia 
valmistelevia työryhmiä (9 §). 
 
Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on kokoukses-
saan 12.8.2021 § 22 päättänyt perustaa seuraavat jaostot: ICT-jaosto, henkilös-
töjaosto, pelastustoimen jaosto, sote-palveluiden jaosto, talousjaosto ja yhdyspin-
tajaosto sekä nimennyt kullekin jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
Samalla valmistelutoimielin on päättänyt valtuuttaa jaoston puheenjohtajan ni-
meämään jaoston jäsenet. Henkilöstöjärjestöt ovat nimenneet jaostoihin henki-
löstön edustuksen. 
 
Asian valmistelija: Pauliina Mäenpää pauliina.maenpaa@ksshp.fi     
Asian esittelijä: Juha Kinnunen juha.kinnunen@ksshp.fi 
 
Esittelijän ehdotus: 
 
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää: 
 
• muuttaa jaostojen asettamista koskevaa päätöstään (12.8.2021 § 22) seu-

raavasti: 
 
1) Jaostoihin (talousjaosto, ict-jaosto, pelastustoimen jaosto, sote-palvelut jaos-

to, yhdyspintajaosto) pyydetään järjestöjä nimeään kaksi edustajaa/jaosto ja 
kummatkin voivat osallistua jaostojen kokouksiin. 
 

2) henkilöstöjaostoon pyydetään järjestöjä nimeämään pääsopijajärjestöjen 
edustajat 2+2+2 periaatteella, varaedustajia ei nimetä. 

 
3) henkilöstötyöryhmä toimii työnantajan foorumina 

 
• Väliaikainen valmistelutoimielin päättää merkitä tiedokseen tilannekatsauksen 

jaostojen toiminnasta. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.  

 
 
 

mailto:pauliina.maenpaa@ksshp.fi
mailto:juha.kinnunen@ksshp.fi
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45 § TULEVAISUUDEN SOTE-KESKUSHANKKEEN TÄYDENNYSHAKU 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut täydennyshaun Tulevaisuuden sote-
keskus -ohjelmaan. Ohjelmassa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalve-
luja. Niiden saatavuutta parannetaan ja palvelut yhteensovitetaan ihmisen tarpei-
ta vastaavaksi.  
 
Ohjelmalla on viisi tavoitetta: 
1.  Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden 
parantaminen 
2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja enna-
koivaan työhön 
3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 
4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen 
5. Kustannusten nousun hillitseminen 
 
Ohjelma ja sen tavoitteet nivoutuvat yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon raken-
neuudistuksen kansallisen ja alueellisen toimeenpanon kanssa. Ohjelma toi-
meenpannaan hyvinvointialueiden hankekokonaisuuksissa, joiden toteuttamista 
tuetaan valtionavustuksilla vuosina 2020 - 2023.  
 
Täydennyshaussa jaetaan valtionosuushankkeisiin yhteensä 141 000 000 euroa, 
josta Keski-Suomen osuus on 5,12 % eli 7 224 185 euroa. Hakemusprosessi 
edellyttää alueen kuntien sitoumuksia ja vähintään 80 %:n kattavuutta. Hankkeen 
hallinnoijana jatkaa Jyväskylän kaupunki ja hallinnointivastuu siirtyy hyvinvointi-
alueelle 1.1.2023. Hakemus tulee toimittaa ministeriöön 15.10.2021 mennessä.  
 
Ohjelmapäällikkö Tiina Koponen esittelee kokouksessa täydennyshaun sisältöä. 
 
Asian valmistelija: Tiina Koponen tiina.koponen@jyvaskyla.fi       
Asian esittelijä: Juha Kinnunen juha.kinnunen@ksshp.fi 
 
Esittelijän ehdotus: 
 
Väliaikainen valmistelutoimielin:  
 
merkitsee tiedokseen täydennyshaun sisällön. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi.  
 
 

mailto:tiina.koponen@jyvaskyla.fi
mailto:juha.kinnunen@ksshp.fi
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46 § ILMOITUSASIAT 
 

Esittelijän ehdotus: 
 
Väliaikainen valmistelutoimielin: 
 
päättää merkitä tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat: 
 
• Väliaikaisen valmistelutoimielimen työantajaperiaatteet  
 
• Rekrytointisuunnitelma (projektitoimisto)  

 
• Poliittisen seurantaryhmän kokous 22.9.2021 
 
• Oikeusministeriön kirje (14.9.2021) ”Aluevaalit 2022: aluevaalilautakunnan 

työn hallinnollinen tukeminen”, LIITE 3 
 

• Valtiovarainministeriön muistio (20.9.2021) ”Vaalikelpoisuudesta ensimmäi-
sissä aluevaaleissa”, LIITE 4 

 
• Kuntaliiton yleiskirje (12/22.9.2021) ”Vaalikelpoisuus aluevaltuustoon”, LIITE 

5 
 
• Aluehallintoviraston päätös, Keski-Suomen Hyvinvointialueen aluevaalilauta-

kunnan asettaminen 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi.  
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47 § MUUT ASIAT 
 

Merkittiin tiedoksi seuraavat asiat: 
 
- Kuntakokouksen puheenjohtaja Jaakko Selin piti puheenvuoron, toi terveiset 
Kuntakokouksessa 29.9.2021 viestityistä asioista ja totesi, että kuntakokoukses-
sa esillä ollut epäluottamus ei kohdistu Vaten toimintaan. 
 
- Ministeri Kiurun ja muun ministeriryhmän Keski-Suomen aluetilaisuus pidetään 
29.10.2021 klo 14.00 -16.00. 
 
- Edellä mainitun ministerikiertueen vuoksi seuraava esihenkilöinfo siirretään pi-
dettäväksi 29.10.2021 kello 10.00 – 11.30.  
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48 § SEURAAVA KOKOUS 
 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja antaa kokouskutsun toimieli-
men seuraavaan kokoukseen. 
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49 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

 Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati Kallimo päätti  
kokouksen klo 11.16.  


