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Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimieli-
men poliittisen seurantaryhmän kokous 3 / 2021  

 
Aika  Keskiviikko 27.10.2021 klo 15.00 - 17.00  
 
Paikka Kokous Teams -etäyhteydellä  
 
Läsnä (X) 
 
Jäsen      Varajäsen 
 

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

Asiat 
 

1. Kokouksen avaus  
 

Poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja Tahvo Anttila avasi kokouksen. 
 
  

2. Läsnäolijat ja edellisen kokouksen muistio 
 
Puheenjohtaja totesi kokouksessa läsnä olevat jäsenet ja varajäsenet. 
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (6.10.2021) muistio seuraavalla lisäyksellä 
varustettuna:  
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*) Lautakuntamalli on se suunta, jota seurantaryhmän jäsenet ilmaisivat vah-
vasti kannattavansa. 
 
 

3. Asialistan hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin kokouksen asialista. 

 
 

4. Lyhyesti ajankohtaiset valmistelusta  
 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati Kallimo esitti lyhyen ajan-
kohtaiskatsauksen hyvinvointialueen valmistelutilanteesta, LIITE. 
 
 

5. Aluevaalilautakunnan 1. kokous 2.11.2021 
 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen, hallintolakimies Pauliina Mäenpää to-
tesi, että aluehallintovirasto on päätöksellään 27.9.2021 asettanut aluevaalilau-
takunnan, hyvinvointialueen ensimmäisiä aluevaaleja varten. Lautakunnan ko-
koonpano on seuraava: puheenjohtaja Raimo Sopo ja varapuheenjohtaja Ma-
rita Putkonen sekä jäsenet: Pertti Salonen, Eila Sahala ja Risto Rönnberg. Lau-
takunnalla on ehdokasasetteluun ja tuloksen vahvistamiseen liittyviä tehtäviä. 
 
Mäenpää kertoi, että puheenjohtaja on kutsunut aluevaalilautakunnan ensim-
mäisen kokouksen koolle 2.11.2021. Kokouksen asialistalla ovat aluevaalilauta-
kunnan järjestäytyminen ja sihteerin valinta, aluevaalien ehdokasasettelua kos-
keva kuulutus, ehdokaslistojen yhdistelmän painatus- ja jakelupalvelun han-
kinta sekä toimielimen seuraavat kokousajat.  
 
 

6. Päätöksenteon perusteet ja rakenteet hyvinvointialueella  
 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati Kallimo ja jäsen Pauliina 
Mäenpää esittelivät hyvinvointialueen johtamista ja valmistelussa olevia päätök-
senteon mahdollisia toimielinrakenteita liitteenä olevan aineiston pohjalta, LIITE 
 
Asiasta käydyssä keskustelussa seurantaryhmän jäsenet nostivat esille mm. 
seuraavaa: 
 

• Siiloja ei tavoitella: Tavoitteena tulee olla mahdollisimman hyvin sote-
uudistuksen tavoitteena olevan integraation huomioon ottava, laaja osal-
listumisen ja osallistamisen malli.  
 

• Toimielinten päätösten vähäinen määrä: Esillä ollut, varsinaista pää-
töksentekoa vaativien asioiden vähäiseksi jäävä määrä ei poliittisen 
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seurantaryhmän mukaan kuvaa luottamushenkilöiltä vaadittavan työn 
määrää. 

 

• Toimielinten tehtävät: Tarvitaan päätöksiä tekevät toimielimet, mutta 
myös ne toimielimet, jotka seuraavat, suunnittelevat, ennakoivat ja kehit-
tävät toimintaa. Toimielinten osallistuminen valmisteluun ja myös seudul-
linen asioiden valmistelu nousi esiin keskustelussa. 

 
Esimerkiksi POPsoten toimielinten roolitusta pidettiin hyvänä ja tältä osin 
toivottiin vielä erillistä esittelyä seuraavaan kokoukseen (Ilkka Luoman 
tai Jouko Luukkosen toimesta). 
 

• Alueellisuus puhutti: Miten reuna-alueiden asukkaiden ääni saadaan 
kuuluviin? Voisiko valmisteluvaiheen ideoita ja ajatuksia tuottaa esim. 
erilliset alueneuvostot? Todettiin, että oleellista on huomioida alue koko-
naisuudessaan. Kyseessä ei ole kuntien edun valvonta, vaan hyvien pal-
veluiden järjestäminen koko hyvinvointialueen asukkaille. 

 

• Osallisuus ja osallistaminen asioiden valmistelussa: Lain henki on 
alueen asukkaiden osallistaminen ja osallisuuden vahvistaminen. Asuk-
kaiden näkemykset tulee ottaa huomioon eri asioiden valmistelussa. 
Viime kerralla kuultiin Sitran esittämiä luovia ehdotuksia osallisuudesta. 
Asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon tarvitaan selkeä rakenne, joka 
turvaa tiedon kulkemisen ja asukkaiden viestien kuulemisen. 

 

• Hyvinvointialue ja kunnat: Tärkeää on, että ääni kuuluu myös reuna-
alueilta. Kunnat jäävät olemaan – onko kyseessä kuntien edunvalvonta 
vai toimielinten rooli ja tehtävät? Kuntayhteistyötä on tehty – toimiiko yh-
dyspinta asukkaisiin kuntien vai suoraan hyvinvointialueen toimielinten 
kautta? Todettiin, että kyseessä on kaksi erillistä organisaatiota. Hyvin-
vointialueen on huolehdittava suoraan asukkaiden osallistumisesta ja 
osallistamisesta. Esiin nousi se, voisiko esim. ”yhdyspintalautakunta” tai 
”tulevaisuus- ja yhdyspintalautakunta” olla perusteltu? 

 

• Lautakunnan ja valiokunnan erot: Todettiin, että nämä eroavat toisis-
taan ennen kaikkea siinä, keitä voidaan nimetä toimielimen jäseniksi. 
Toimielimen nimi ei yksin kuvaa sitä, mitkä ovat toimielimen tehtävät. 

 

• Osallisuus ja edunvalvonta keskustelutti. Hyvinvointialueen asukkai-
den etua tavoiteltaessa ei kyseessä ole vain kuntien etu ja sen valvonta, 
vaan huomioon tulee ottaa myös aluevaltuustoon ehdolla olevien ja vali-
tuksi tulevien ehdokkaiden arvopohja.   

 

• Elinkaarimallin mahdollinen hyödyntäminen nousi esille: Kun siiloutu-
mista ei haluta, voisi katseita suunnata myös elinkaarimallin suuntaan. 
Mitä uutta se voisi tuoda toimielinrakenteeseen? Voisiko seuraavassa 
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kokouksessa tarkastelussa olla sekä POPsoten esittelemä toimielinra-
kenne että elinkaarimallin mukainen toimielinrakenne? 

 

• Pelastustoimi ja integraatio: Miten sote-uudistuksen kokonaisuudessa 
huomioidaan pelastustoimen rooli? Miten saadaan uusia toimintamalleja 
esim. tukemaan osaltaan kotihoidon palveluita? Voidaanko tähän vaikut-
taa toimielinrakenteella? Todettiin, että pelastustoimi olisi syytä integ-
roida osaksi hyvinvointialueen palvelukokonaisuutta. 

 
 

7. Vaaliviestintä  
 

Viestintäasiantuntija Sanna-Riikka Koponen esitteli viestintäjohtaja Emmi Palo-
kankaan johdolla toimivan viestintäryhmän tehtävää vaaliviestinnän osalta.  
 
Todettiin, että aluevaaleja koskevaan mediatilaisuuteen (25.10.2021) osallistui 
vain kaksi paikallislehteä, LIITE.  
 
Käytiin keskustelu vaaliviestinnän tarpeista. Poliittinen seurantaryhmä totesi, 
että organisaation viestintä on haastavaa: sama asia on toistettava monta ker-
taa, tarvitaan ”rautalankaversioita” laajalla jakelulla ja ”trollaukset valtaavat 
some-kanavat”. 
 
 

8. Kokouksen päättäminen  
 

Todettiin, että poliittisen seurantaryhmän seuraava kokous on 10.11.2021. 
Tuolloin jatketaan keskustelua päätöksenteon rakenteista sekä käydään läpi 
valmisteilla olevaa päätöksenteon vuosikelloa 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.00. 

 
 
 
LIITE  Poliittisen seurantaryhmän kokousaineisto 27.10.2021  
 


