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Kokousaika to 11.11.2021 klo 12.00 - 13.10 

Kokouspaikka Teams -etäyhteydellä 

Osallistujat 
Päätöksentekijät 
 
 

x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
 
 
x 

Kati Kallimo puheenjohtaja 
 Mirja Ahoniemi 
Hanna Helaste (klo 12.06) 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 
 

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

Laillisuus ja päätösvaltaisuus  Todettiin. 

Käsitellyt asiat  59 – 69 § 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus 

  
 
Kati Kallimo Kia Paasivirta 
puheenjohtaja sihteeri 

Pöytäkirjan tarkastus  Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Tarkastusaika   

Allekirjoitukset   
 
Tuija Koivisto                     Juha Kinnunen 

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

Otteen oikeaksi todistaa   
 
Pöytäkirjan pitäjä 
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59 § 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 lähetetty 5.11.2021 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: 
 
Puheenjohtaja Kati Kallimo avasi kokouksen.  
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Hyväksyttiin, että lisäasiana (pöydältä) käsitellään esityslistan toimittamisen jäl-
keen toimielimelle jaettu ehdotus jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä maakun-
nalliseen yhteistyöryhmään. Lisäasia käsitellään kohdassa (§) 68, jolloin kysei-
nen asiakohta ”Kokouksen päättyminen” siirtyy kohdaksi (§) 69.   
 
 

mailto:pauliina.maenpaa@ksshp.fi
mailto:juha.kinnunen@ksshp.fi
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60 § 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 Tuija Koivisto ja Juha Kinnunen. 

 
 

mailto:pauliina.maenpaa@ksshp.fi
mailto:juha.kinnunen@ksshp.fi
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61 § TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUNTUOTTAJAN VALINTA  
 

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotannon järjestämisen tulee aikataululli-
sista syistä käynnistyä mahdollisimman pikaisesti, jotta talous- ja henkilöstöhal-
linnon palvelut voidaan tuottaa tulevalle hyvinvointialueelle lain edellyttämässä 
aikataulussa taloudellisesti ja laadukkaasti.  
 
Sote-uudistuksen aiemmassa valmistelussa Sipilän hallituksen aikana tehtiin kat-
tava selvitys talous- ja henkilöstöhallinnon palveluntuottajista ja selvityksen pe-
rusteella päätettiin Keski-Suomessa yhteistyöstä Monetra Keski-Suomen kanssa. 
Uudistus ei edennyt, mutta Monetra Keski-Suomi Oy valittiin Keski-Suomen sai-
raanhoitopiirin ja Jyväskylän kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon peruspalve-
lujen palveluntuottajaksi. Luovuttavista organisaatioista Monetra Keski-Suomen 
asiakkaina tällä hetkellä ovat lisäksi seuraavat kunnat: Hankasalmi, Joutsa, Kan-
nonkoski, Kinnula, Konnevesi, Luhanka, Muurame ja Uurainen. Monetra Keski-
Suomi tuottaa myös Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaishallinnon palvelut. 
 
Asian valmistelija: Aija Suntioinen aija.suntioinen@ksshp.fi  
Asian esittelijä: Juha Kinnunen juha.kinnunen@ksshp.fi  
 
Esittelijän ehdotus:  
 
Väliaikainen valmistelutoimielin valitsee Keski-Suomen hyvinvointialueen talous- 
ja henkilöstöhallinnon palveluntuottajaksi Monetra Keski-Suomi Oy:n ja hankkii 
sen osakkeen (hinta 121 euroa) yhtiön järjestämän osakeannin mukaisesti. Han-
kintakulu on sisällytetty ICT-rahoituksen valtionavustushakemukseen ja liitetään 
takautuvasti saatavan avustuksen kuluihin.  
 
Monetra Keski-Suomi Oy:n kanssa perustetaan talous- ja henkilöstöhallinnon oh-
jausryhmä tarvittavine alatyöryhmineen. Vastuuhenkilöiksi nimetään talouden 
osalta väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen Aija Suntioinen, henkilöstöasioi-
den osalta väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen Riitta Hallberg sekä ict-
asioiden osalta väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen Jari Porrasmaa.  
 
Tarkempi työnjako hyvinvointialueen ja Monetra Keski-Suomen välillä sekä pal-
velusopimus tuodaan myöhemmin hyvinvointialueen toimielimen päätettäväksi.  
 
Päätös: 
 
Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä täydennettynä: Osakkeen os-
tossa ja palvelusopimuksen valmistelussa huomioidaan väliaikaisen valmistelu-
toimielimen määräaikainen toimivalta tehdä sopimuksia 31.12.2023 saakka ja 
tästä johtuva päätöksen ehdollisuus.  
 
 

mailto:aija.suntioinen@ksshp.fi
mailto:juha.kinnunen@ksshp.fi
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62 § ICT-SIDOSYKSIKÖIDEN TUKI HYVINVOINTIALUEEN VALMISTELUUN  
 

ICT-kokonaisuus on hyvin merkittävä osa hyvinvointialueen muodostamista ja 
palvelutuotannon toteuttamista. Keski-Suomessa merkittävimmät sidosyksiköt 
ovat 2M-IT Oy, Istekki Oy ja Una Oy. Nämä sidosyksiköt (ns. inhouse yhtiöt) tuot-
tavat palveluita sairaanhoitopiirille ja osalle kuntia. Näiden palveluiden osalta jat-
kuvuuden varmistaminen edellyttää kyseisten yhtiöiden palveluiden käyttöä muu-
toksen aikana ja 2023 vuoden kuluessa. Jotta yhtiöitä voidaan käyttää hankinta-
lain mukaisesti suoraan hyvinvointialueen toimesta, täytyy hyvinvointialueen olla 
kyseisten yhtiöiden omistaja. 
 
Osakkeiden hankinta ei velvoita hyvinvointialuetta käyttämään yhtiöiden palvelui-
ta ja osakkeet voidaan myydä 2023 vuoden lopussa tarpeen vaatiessa.  
 
Asian valmistelija: Jari Porrasmaa jari.porrasmaa@ksshp.fi  
Asian esittelijä: Juha Kinnunen juha.kinnunen@ksshp.fi  
  
Esittelijän ehdotus:  
 
Keski-Suomen hyvinvointialue hankkii Istekki Oy:n, 2M-IT Oy:n ja Una Oy:n 
osakkeita, jotta ICT-muutos voidaan turvata. Osakkeiden hankinta katetaan esi-
valmisteluun saadusta valtionavustuksesta ja hankinnat on ilmoitettu myös sosi-
aali- ja terveysministeriölle. 
 
Päätös: 
 
Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä täydennettynä: Osakkeen os-
tossa ja palvelusopimuksen valmistelussa huomioidaan väliaikaisen valmistelu-
toimielimen määräaikainen toimivalta tehdä sopimuksia 31.12.2023 saakka ja 
tästä johtuva päätöksen ehdollisuus.  
 
Osakkeiden ostoon liittyvät yksityiskohdat ja Joki ICT Oy:n huomioon ottaminen 
käsitellään seuraavassa kokouksessa.  
 

mailto:jari.porrasmaa@ksshp.fi
mailto:juha.kinnunen@ksshp.fi
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63 § VALMISTELUTOIMIELIMEN SUOSITUKSET HENKILÖSTÖ- JA SOPIMUSASIOIHIN 
 

Henkilöstöasioista annettavat suositukset 
 

Kunnat ja kuntayhtymät päättävät oman henkilöstönsä osalta henkilöstöasioista 
31.12.2022 asti. Hyvinvointialueen HR-valmistelussa on tullut esille, että olisi hy-
vä antaa suosituksia luovuttaville organisaatioille tiettyjen henkilöstöasioiden 
osalta. Vastaavia suosituksia ovat myös muutkin hyvinvointialueen valmisteluor-
ganisaatiot antaneet. 
 
Asiaa on käsitelty mm. henkilöstötyöryhmässä sekä henkilöstöjaostossa. Järjes-
töt ovat henkilöstöjaoston kokouksen jälkeen esittäneet erilaisia näkemyksiä lä-
hinnä palkkapoliittisten suositusten osalta. Niitä on tämän jälkeen muokattu vä-
hän liittyen alla olevaan KT:n ohjeistukseen. 
 
KT kuntatyönantajat on antanut verkkosivuillaan palkkoihin liittyen mm. seuraavat 
suositukset: 
• Kunnista ja kuntayhtymistä on siirtymässä henkilökuntaa kokonaan uusiin 

työnantajaorganisaatioihin. Henkilöstään luovuttavien organisaatioiden eivät 
saa vaikeuttaa omilla päätöksillään valtakunnallisen prosessin toimeenpa-
noa. Voimassa olevia virka- ja työehtosopimusmääräyksiä, paikallista palk-
kausjärjestelmää sekä paikallisia sopimuksia on toki noudatettava. 

• Tässä tilanteessa on myös ensiarvoisen tärkeää, että työnantajat noudatta-
vat tehtävän vaativuuden arviointia (TVA) ja niitä tehtäväkohtaisten palkkoja, 
jotka ovat työnantajayksikössä voimassa. 

• Mikäli yksittäisellä esimiehellä on oikeus sopia työsopimuksella palvelussuh-
teen ehdoista rekrytoitavan kanssa, on varmistettava, että sovittava ja/tai 
työsopimukseen merkittävä tehtäväkohtainen palkka on linjassa työnantajan 
noudattaman TVA-tason kanssa. 

• Henkilöstöään luovuttavien työnantajayksiköiden (kunnat ja kuntayh-
tymät) on pidättäydyttävä tekemästä tasakorotuksenomaisia, harkin-
nanvaraisia palkankorotuksia, jotka voivat nostaa kustannuksia uusis-
sa työnantajayksiköissä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että kunta-
työnantajat nostaisivat henkilöstön palkkoja juuri ennen henkilöstön siirtymis-
tä hyvinvointialueille. 

• Luovuttavien työnantajayksiköiden on myös osaltaan myötävaikutetta-
va siihen, ettei palkkatasojen vaihtelu tulevan hyvinvointialueen sisällä 
suurene entisestään. 

 
Liitteenä on tarkemmat suositukset, LIITE 1. 
 
Sopimuksia koskeva ohjeistus 
 
Voimaanpanolain 20 §:n mukaan erikoissairaanhoidon sairaanhoitopiirien kun-
tayhtymät ja kehitysvammaisten erityishuoltopiirit siirretään varoineen ja velkoi-
neen, sopimuksineen ja sitoumuksineen hyvinvointialueille 1.1.2023. Kunnista 
hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen sekä pe-
lastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset, mikäli kunta ja hyvinvointialue 
eivät jonkin yksittäisen sopimuksen osalta toisin sovi (VPL 25 §). 
 
Sairaanhoitopiirin ja kunkin kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointi-
alueelle selvitys (ehdotus) sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käy-
tössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja 
vastuista. Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee selvityksen viimeistään 
31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, so-
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pimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vas-
tuulle (VPL 28 §). 
 
Sopimusten vastuuvalmistelijana toimiva väliaikaisen valmistelutoimielimen jä-
sen, hallintolakimies Pauliina Mäenpää on ohjeistanut kunta- ja sotejohtoa infos-
sa (14.10.2021) sekä kuntien nimeämiä yhteyshenkilöitä, ja muita kuntien sopi-
muskartoitukseen osallistuvia koulutustilaisuuksissa (14.10., 26.10. ja 1.11.2021) 
seuraavasti: 
 

• Jotta hyvinvointialueelle jäisi riittävästi aikaa harkita sopimuksen jatkamista, 
tulisi sopimuksen voimassaoloa / sopimuskauden jatkamista tarkastella yh-
dessä väliaikaisen toimielimen (VATE) vastuuvalmistelijoiden kanssa. 

o Suosittelemme, että luovuttajaorganisaatiot käyvät (tarvittaessa) neu-
vottelun vastuuvalmistelijoiden kanssa niiden sopimusten osalta, jotka 
ovat päättymässä 31.12.2022 mennessä.  

o Neuvottelussa kartoitetaan, onko sopimusta perusteltua / mahdollista 
jatkaa mahdollisen optiokauden ajan, hyödyntää mahdollisesti tois-
taiseksi voimassa olevaa sopimuskautta ja siihen sisältyvää irtisano-
mismahdollisuutta tai tiettyyn päivämäärään saakka, jotta hyvinvointi-
alue voi rauhassa arvioida sopimuksen osalta jatkotoimenpiteet. 
 

• Uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden tulisi pyrkiä välttämään 
kaikkia sellaisia toimia, joilla saattaa olla kielteisiä vaikutuksia hyvinvointialu-
een talouteen ja toimintaan. 

• Esim. merkittäviä hyvinvointialuetta sitovia uusia hankintasopimuksia tulisi 
välttää, paitsi jos: 
o päätöksentekoa ei voida, eikä ole perusteltua, asian kiireellisyyden 

vuoksi lykätä tai jos 
o valmistelutoimielin / hyvinvointialue puoltaa hankintaa tai  
o kyseessä on esim. yhteishankinta kaikkien hyvinvointialueen kuntien 

kesken. 
 

• Osassa siirtyviä sopimuksia on ehto, jonka mukaan niitä ei saa siirtää kol-
mannelle osapuolelle ilman toisen sopijaosapuolen lupaa. 

o Näissä tapauksissa luovuttajaorganisaation tulee neuvotella toisen 
sopijaosapuolen kanssa ja hyväksyttää sopimuksen siirto hyvinvointi-
alueelle. 
  

• Uusiin solmittaviin sopimuksiin tulisi ottaa ehto siitä, että sopimus voidaan 
siirtää ilman sopijaosapuolen suostumusta Keski-Suomen hyvinvointialueel-
le.  

• Suosittelemme, että luovuttajaorganisaatiot ottavat sopimuksen siir-
toa koskevan ehdon uusiin solmittaviin sopimuksiin. 

• Kuntien laatimiin sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluviin sopi-
muksiin suositellaan sisällyttämään seuraavan kaltainen, sopimusten 
siirtymistä koskeva ehto (ainakin, jos sopimus on sovittu olemaan 
voimassa toistaiseksi tai määräaikaisena 31.12.2022 jälkeen):  

• ”Sopimusosapuolet tiedostavat ja hyväksyvät, että hyvinvointialueiden 
perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen jär-
jestämisen uudistusta koskeva ja siihen liittyvä lainsäädäntö sisältää 
säännöksen, jonka mukaan Tilaajan asemassa olevan julkisen orga-
nisaation sopimukset, ja niihin liittyvät Tilaajan oikeudet ja velvolli-
suudet voivat siirtyä Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Sopimus siir-
tyy hyvinvointialueen tekemällä erillisellä siirtopäätöksellä. Lainsää-
däntöuudistus ei aiheuta muutoksia sopimuksen sisältöön tai siinä 
sovittuihin oikeuksiin tai velvollisuuksiin.”  



KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUE 
Väliaikainen valmistelutoimielin 

ESITYSLISTA 
PÖYTÄKIRJA 
6/2021 

9 

 

• Sopimusehto voidaan sijoittaa joko voimassaoloa tai sopimuksen siir-
tämistä koskevan ehdon osaksi. 

• Mikäli sopimukseen sovelletaan JYSE 2014 Palvelut (päivitys 2017) 
ehtoja, löytyy ehdoista seuraava kohta 22.1: 

• ”22 Sopimuksen siirtäminen, muuttaminen ja optio  

• 22.1 Palveluntuottajalla ei ole oikeutta ilman tilaajan suostumusta 
osaksikaan siirtää hankintasopimusta kolmannelle. Tilaajalla on oi-
keus siirtää hankintasopimus sellaiselle kolmannelle osapuolel-
le, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät kokonaan tai osittain.” 

 

• Lisäksi on huomioitava rajoituslain 3.1 §:ssä säädetty irtisanomisehto. Se on 
sisällytettävä uusiin ja vuoden 2023 jälkeen voimassa oleviin sopimuksiin, 
jotka tehdään  

o yksityisen palvelun tuottajan kanssa, jos sopimuksen ennakoitu 
vuotuinen arvo ylittää 15 % kunnan tai kuntayhtymän vuosittai-
sista sote-käyttömenoista  

o rakennusten ja toimitilojen vuokra- tai muuta käyttöoikeutta kos-
keviin sopimuksiin  

• Irtisanomisehto on sisällytettävä myös vanhoihin sopimuksiin, jos niitä 
olennaisilta osin muutetaan (esimerkiksi kun sovitaan vuokran korotuk-
sista tai sopimuskohteen tai laajuuden muutoksista)  

• Hyvinvointialueella on oikeus irtisanoa sopimukset vuosien 2024 tai 
2025 aikana 

o  Irtisanomisaika 12 kk 
 
Asian valmistelijat: Riitta Hallberg riitta.hallberg@saarikka.fi ja Pauliina Mäenpää 
pauliina.maenpaa@ksshp.fi  
Asian esittelijä: Juha Kinnunen juha.kinnunen@ksshp.fi  
 
Esittelijän ehdotus: 
 
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää antaa luovuttaville organisaatioille ohei-
sen liitteen mukaiset suositukset seuraavista, henkilöstöä koskevista asioista: 
 
1. Virkojen/toimien täyttäminen vakituisesti/määräaikaisesti  
2. Palkkapoliittiset linjaukset 
3. Paikalliset sopimukset 
4. Säästövapaiden, liukuvan työajan saldojen, työaikapankkivapaiden vähentä-
minen 

 
sekä hyväksyä valmistelutoimielimen suosituksiksi edellä esittelyosassa mainitut, 
sopimusten vastuuvalmistelijan kunnille antamat ohjeet. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisäksi merkittiin tiedoksi hyvinvointialuevalmistelussa mukana olevien henkilös-
töjärjestöjen kirje 10.11.2021 ”Henkilöstöjärjestöjen huolenilmaus hyvinvoin-
tialuevalmistelun henkilöstöpoliittisiin suosituksiin”. 
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64 § KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUEEN DOMAIN 

 
Hyvinvointialueet ovat itsehallinnollisia alueita, jotka vastaavat sekä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen että pelastustoimen järjestämisestä. Hyvinvointialue- ja maa-
kuntajakolain 1 §:ssä säädetään, että hyvinvointialueen alueena on maakunta. 
Näin ollen hyvinvointialueen nimi on Keski-Suomen hyvinvointialue. Erillistä 
brändinimeä ei tässä kohdassa ole syytä lähteä valmistelemaan. 
  
Hyvinvointialueen domain on hyvaks.fi, joka toimii sekä pysyvien verkkosivujen 
että sähköpostien tunnisteena. Ensimmäisessä vaiheessa on otettu jo käyttöön 
verkkosivujen domain sekä sähköpostiosoitteet kirjaamo(at)hyvaks.fi, viestin-
ta(at)hyvaks.fi ja aluevaalilautakunta(at)hyvaks.fi. 
 
Asian valmistelija: Emmi Palokangas emmi.palokangas@jyvaskyla.fi  
Asian esittelijä: Juha Kinnunen juha.kinnunen@ksshp.fi  
 
Esittelijän ehdotus: 
 
Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee asian tiedoksi. 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi.  
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65 § ILMOITUSASIAT 
 

Esittelijän ehdotus: 
 
Väliaikainen valmistelutoimielin: 
 
päättää merkitä tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat: 
 

• Aluevaalilautakunnan järjestäytyminen, ensimmäinen kokous (2.11.2021) ja 
ehdokasasettelua koskeva kuulutus (8.11.2021) 

• Väliaikaisen valmistelutoimielimen rekrytointien tilannekatsaus 

• Tehdyt sopimukset 
 
Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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66 § MUUT ASIAT 
 

Muita asioita ei ollut. 
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67 § SEURAAVA KOKOUS 
 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja antaa kokouskutsun toimieli-
men seuraavaan kokoukseen (2.12.2021). 
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68 § KESKI-SUOMEN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN 
NIMEÄMINEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄÄN 

 
Keski-Suomen liitto on 1.11.2021 tulleessa kirjeessään pyytänyt Keski-Suomen 
Hyvinvointialueen väliaikaista valmistelutoimielintä nimeämään (17.11.2021 
mennessä) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen maakunnan yhteis-
työryhmään vuosille 2021 - 2025.  Nimeämisessä on pyydetty huomioimaan sekä 
mies- että naisehdokkaat: 
 
”NIMEÄMISPYYNTÖ: JÄSEN JA VARAJÄSEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖ-
RYHMÄÄN 

  
Keski-Suomen liitto pyytää teitä nimeämään jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen 
varajäsenen maakunnan yhteistyöryhmään vuosille 2021 - 2025. Pyydämme ni-
meämään sekä mies- että naisehdokkaat. 
 
Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä on aluekehittämistä koskevien strate-
gisten suunnitelmien, alue- ja rakennepolitiikan ohjeohjelmien ja sopimusten val-
mistelun ja toimeenpanon yhteensovittamisen toimielin. Maakunnan yhteistyö-
ryhmästä on säädetty laissa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja 
rakennepolitiikan toimeenpanosta (756/2021). 
 
Maakunnan yhteistyöryhmä valitaan kunnallisvaalikaudeksi. Keski-Suomen maa-
kunnan yhteistyöryhmässä on 24 jäsentä ja puheenjohtaja. Puheenjohtajana toi-
mii Mikko Tiirola. Kuusi poliitikkojäsentä edustaa maakunnan kuntia, kolme jä-
sentä ELY-keskusta ja 15 jäsentä Keski-Suomen keskeisiä sidosryhmiä. Maa-
kunnan yhteistyöryhmä kokoontuu 4 - 6 kertaa vuodessa. Seuraava kokous on 
17.12. klo 13:00-15:00.” 
 
Asian valmistelija: Pauliina Mäenpää pauliina.maenpaa@ksshp.fi  
Asian esittelijä: Juha Kinnunen juha.kinnunen@ksshp.fi  
 
Esittelijän ehdotus: 

 
Keski-Suomen Hyvinvointialueen väliaikaisesta toimielimestä nimetään maakun-
nan yhteistyöryhmän jäseneksi valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati Kallimo 
ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen toimielimen 3. varapuheenjohtaja 
Juha Kinnunen. Mikäli tasa-arvolain säännösten soveltaminen sitä vaatii, vaihta-
vat edellä mainittu jäsen ja varajäsen tehtäviä keskenään. 
 
Nimeämiset ovat voimassa vaten toimikauden ajan, eli 28.2.2022 saakka. Tämän 
jälkeen Hyvinvointialueelta tulee nimetä uusi jäsen ja varajäsen. 
 
Päätös:  
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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69 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati Kallimo päätti  
kokouksen klo 13.10.  

 


