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KESKI-SUOMEN KUNTAKOKOUS 29.9.2021  
 
Aika: keskiviikkona 29.9.2021 klo 8.15 – 9.43 
Paikka: Teams-kokous 
 
Asialista: 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin avasi kokouksen ja toi-
votti läsnäolijat tervetulleiksi. Kati Kallimo huolehtii, että osallistujalista kootaan ja ko-
kouksesta laaditaan muistio. Esitysaineisto lisätään muistion liitteeksi ja toimitetaan 
kokoukseen osallistuneille. Kokouksesta laaditaan tiedote.   

 
2. Hyvinvointialueuudistuksen, väliaikainen valmistelutoimielin, tilannekatsaus 

 
Kati Kallimo, Hanna Helaste ja Tuija Koivisto esittelivät otsikon mukaista aihetta. Esi-
tysmateriaali on muistion liitteenä.  
 
Kallimo kertoi Timo Rusasen kysymyksen perusteella hyvinvointialueen valmisteluun 
käytettävissä olevista henkilöresursseista.  
 
Kallimo, Helaste ja Koivisto kertoivat Manu Toikkasen kysymyksen perusteella, millä 
tavalla eri kokoisten kuntien ja organisaatioiden ääni ja edustus valmistelutyössä ote-
taan huomioon.   
 
Kallimo kertoi Juha Valkaman kysymyksen perusteella, millä tavalla ja missä määrin 
valmistelutyö tapahtuu ministeriön ohjauksessa. 
 

3. Aster-päätöksentekotilanne kunnissa ja jatkotoimet 
 
Selin esitteli koonnin Aster-päätöksentilanteesta Keski-Suomen kunnissa. Yhtä kuntaa 
lukuun ottamatta kuntien päätökset ovat olleet kielteisiä.  
 
Kinnunen ilmoitti tulevansa esittämään sairaanhoitopiirin hallitukselle muutetun pää-
tösesityksen, jonka ydinsisältö on se, ettei kuntien päätösten perusteella ole edellytyk-
siä edetä toimitussopimukseen. 
 
Todettiin, että kunnissa tehtyjen päätösten perusteella johtopäätös on se, ettei Keski-
Suomen osalta ole edellytyksiä edetä Aster-hankinnassa ja näin ollen Aster-hankinta 
tulee keskeyttää. 
 
Joutsan kunnanvaltuuston päätös Aster-asiassa on ollut myönteinen, mutta Joutsan 
kunnanjohtaja Harri Nissinen ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne totesi-
vat, että koska enemmistö kunnista on päätynyt Aster-asiassa kielteiselle kannalle, 
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Joutsan kunnalle sopii kuntakokouksen yhteisesti muodostama kanta Aster-asiassa.  
 
Todettiin, että kuntakokous on yksimielisesti päätynyt siihen, että Aster-hankinta tulee 
keskeyttää.   
 
Todettiin että kunnanjohtajat käyvät sairaanhoitopiirin johdon kanssa läpi Aster-han-
kinnasta aiheutuvat kustannukset ja mahdolliset alaskirjaukset. Kustannuksista vasta-
taan kuntien maksuosuuksien mukaisessa järjestyksessä. Matti Mäkinen ottaa kun-
nanjohtajien kokouksen kautta asiassa selvittelyvastuun.  

 
Keskusteltiin sairaanhoitopiirin johdon luottamuksesta. Todettiin yksimielisesti, että 
sairaanhoitopiirin johto ei tällä hetkellä nauti kuntien luottamusta. Sairaanhoitopiirin tu-
lee ryhtyä toimenpiteisiin, joilla omistajakuntien luottamus voidaan palauttaa. Käytiin 
läpi tiedoteluonnos, joka hyväksyttiin yksimielisesti.   

 
4. Muut asiat 

 
Ei muita asioita 

 
5. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.43. 
 
 
 
Muistiin kirjasi, 
Anna Vuorela 

 
Liitteet  

1. Kokouskutsu 6.9.2021 
2. Osallistujaluettelo 
3. Esitysmateriaali 

     
 


