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Keski-Suomen Hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimieli-
men poliittisen seurantaryhmän kokous 1 / 2021  

 
Aika  Keskiviikko 22.9.2021 klo 15.00 - 17.00  
 
Paikka Kokous Teams -etäyhteydellä  
 
Läsnä (X) 
 
Jäsen      Varajäsen 
 

X  Leila Lindell (Äänekoski)  X  Juhani Anttonen (Laukaa)  
X  Riitta Pirttiniemi (Saarijärvi)  X Maria Kaisa Aula (Viitasaari)  
X Tahvo Anttila (Jyväskylä)  X Matti Similä (Jämsä)  
X Ville Rautiainen (Saarijärvi)  X Merja Närhi (Äänekoski)  
X Jukka Hämäläinen (Jyväskylä)  X Jarno Kemiläinen (Jyväskylä)  
X Ulla Patronen (Jämsä)  X Leo Niinikoski (Joutsa)  
X Ulla Palmu (Saarijärvi)  X Lotta Ahola (Jämsä)  
X Caius Forsberg (Jyväskylä)  X Eeva-Kaisa Rouhiainen (Jyväskylä)   
X Kari Pajunen (Muurame)   Jyrki Niittymaa (Jämsä)  
X Harri Oksanen (Keuruu)  X Mika Mäkelä (Toivakka)  
X Meri Lumela (Jyväskylä)  X Emilia Lakka (Jyväskylä)  
X Lea-Elina Nikkilä (Joutsa)   Nina Hirsiaho (Petäjävesi)  
X Ilkka Pernu (Jyväskylä)  X Anniina Ojajärvi (Äänekoski)  
X Aira Korhonen (Laukaa) X Marika Visakorpi (Jyväskylä)  
 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen edustajat:  
X Kati Kallimo, esittelijä  
X Pauliina Mäenpää, sihteeri  
X Mikael Palola  
 

Asiat 
 

1. Kokouksen avaus  
 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati Kallimo avasi kokouksen. 
  

2. Seurantaryhmän järjestäytyminen ja puheenjohtajan valinta  
 

Seurantaryhmä päätti yksimielisesti valita keskuudestaan ryhmän puheenjohta-
jaksi Tahvo Anttilan ja varapuheenjohtajaksi Ulla Patrosen. 
 
Puheenjohtaja Tahvo Anttila kiitti luottamuksesta ja ryhtyi johtamaan puhetta 
kokouksessa. Puheenjohtaja totesi kokouksessa läsnä olevat jäsenet ja varajä-
senet, jotka esittäytyivät kukin vuorollaan. 
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Todettiin, että väliaikaisen valmistelutoimielimen päätöksen (16.9.2021 § 35) 
mukaisesti väliaikainen valmistelutoimielin vastaa poliittisessa seurantaryh-
mässä käsiteltävien asioiden esittelystä ja sihteerin tehtävistä. 
 
Todettiin, että seurantaryhmän esittelijä on valmistelutoimielimen puheenjohtaja 
Kati Kallimo. Ryhmän sihteerinä toimii valmistelutoimielimen jäsen Pauliina Mä-
enpää. Lisäksi todettiin, että hankejohtaja Mikael Palolalla on läsnäolo- ja puhe-
oikeus tämän seurantaryhmän kokouksissa. 
 

3. Tilannekatsaus hyvinvointialueen valmistelusta  
 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja ja Keski-Suomen hyvinvointi-
alueen vastuuvalmistelija Kati Kallimo esitteli tilannekatsauksen hyvinvointialu-
een valmistelusta, ks. LIITE. 
 
Asiasta käydyn keskustelun kuluessa osallistujat esittivät seuraavia huomiota ja 
kysymyksiä: 
 

• Mitkä ovat seurantaryhmän kokouksista maksettavat palkkiot ja korvauk-
set? Todettiin, että väliaikainen valmistelutoimielin tulee seuraavassa ko-
kouksessaan (30.9.2021) hyväksymään väliaikaisen valmistelutoimieli-
men palkkiosäännön. Siinä huomioidaan sekä vaaliviranomaisena toimi-
van aluevaalilautakunnan että tämän poliittisen seurantaryhmän luotta-
mushenkilöille maksettavat palkkiot ja korvaukset. 
 

• Mikä on seurantaryhmän tehtävä? Todettiin, että väliaikaisen valmistelu-
toimielimen asettamispäätöksen mukaisesti tämä ryhmä seuraa ja tukee 
VATE:n työtä hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseksi. 
Lisäksi VATE voi hyödyntää seurantaryhmää viestinnässään. 

 

• Todettiin, että hyvinvointialueuudistuksessa onnistuminen edellyttää hy-
vää yhteistyötä ja jo olemassa olevien organisaatioiden toimintakulttuu-
rien yhteensovittamista ja muutosta. Viestintä on tässä muutoksessa tär-
keää.  

 

• Todettiin, että väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävä ja käytettävissä 
oleva aika on rajallinen, ja sen myötä myös tämän poliittisen seuranta-
ryhmän tehtävä on rajattu. Vasta aluevaaleilla valittava aluevaltuusto tu-
lee päättämään johtamisen rakenteista, hallintosäännöstä ja hyvinvointi-
alueen strategiasta. 

 
4. Aluevaaleihin valmistautuminen  
 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen, hallintolakimies Pauliina Mäenpää 
(KSSHP) esitteli aluevaaleihin valmistautumista, ks. LIITE. 
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5. Hyvinvointialueen demokratia ja osallisuus  
 

Pauliina Mäenpää esitteli aluevaltuuston työn käynnistymistä aluevaalien jäl-
keen, ks. LIITE. 
 
Vaikuttamistoimielinten osalta kysyttiin uuden hyvinvointialueen vanhusneuvos-
ton vaikutusta kuntien vanhusneuvostoihin. Todettiin, että hyvinvointialueen vai-
kuttamistoimielinten, kuten vanhusneuvoston, jäsenet valitaan hyvinvointialu-
een kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä niin, että 
kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. 
 
Mäenpää totesi, että hyvinvointialueuudistuksessa tulee erityisesti huomioida 
asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Hankejohtaja Mikael 
Palola jatkoi esittelemällä demokratiaa ja osallisuutta hyvinvointialueella, ks. 
LIITE. 
 

6. Seurantaryhmän kokoukset ja teemat  
 

Hyväksyttiin poliittisen seurantaryhmän seuraavia kokouksia ja niissä käsiteltä-
viä teemoja koskeva ehdotus, ks. LIITE. Kokousten aiheista keskusteltaessa 
esiin nousivat kansalliset valmisteluryhmät, vaihtoehtoiset toteutustavat ja uu-
det mallit, muiden alueiden hyvät käytännöt sekä hyvinvointialueen yhdyspinnat 
(mm. kuntien palveluihin). 
 
Asiaa tiedusteltaessa todettiin, että seurantaryhmälle sopiva kokousaika on 
kello 15.00 – 17.00. 
 
Sovittiin, että ainakin seuraava kokous (6.10.2021 kello 15.00 – 17.00) toteute-
taan Teams-etäyhteydellä. Lisäksi sovittiin, että seurantaryhmän käyttöön ava-
taan Teams-työtila, johon kokouksissa esitettävä materiaali pyritään jatkossa 
tallentamaan tutustuttavaksi jo ennakkoon. 
 
Seurantaryhmän jäsen Ilkka Pernu ilmoitti olevansa estynyt osallistumasta 
10.11. ja 24.11.2021 pidettäviin kokouksiin ja pyysi varajäsentään Anniina Oja-
järveä varautumaan ko. kokouksiin 
 

7. Muut asiat  
 

Muita asioita ei ollut. 
 

8. Kokouksen päättäminen  
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.00. 
 
 
LIITE  Poliittisen seurantaryhmän kokousaineisto 22.9.2021  
 


