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Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimieli-
men poliittisen seurantaryhmän kokous 5 / 2021  

 
Aika  Keskiviikko 24.11.2021 klo 15.00 - 17.21  
 
Paikka Priimus, Oppio, Taulumäentie 45, Jyväskylä 

 
Läsnä (X) 
 
Jäsen      Varajäsen 
 

X  Tahvo Anttila (Jyväskylä), pj.  Matti Similä (Jämsä) 
X Ulla Patronen (Jämsä), vpj.  Leo Niinikoski (Joutsa) 
X Leila Lindell (Äänekoski)    Juhani Anttonen (Laukaa)  
  Riitta Pirttiniemi (Saarijärvi)  X Maria Kaisa Aula (Viitasaari) (Teams)  
X Ville Rautiainen (Saarijärvi)   Merja Närhi (Äänekoski)  
X Jukka Hämäläinen (Jyväskylä)   Jarno Kemiläinen (Jyväskylä)  
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)  
X Meri Lumela (Jyväskylä)  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:  
 Kati Kallimo, väliaikaisen valmistelutoimielimen pj.  
X Hanna Helaste, väliaikaisen valmistelutoimielimen 1. varapj. (esittelijä) 
X Pauliina Mäenpää, väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen (sihteeri)  
X Ville Mensala, väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen (asiakohta 5.) 
X Aija Suntioinen, väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen (asiakohta 4.) 
X Sanna-Riikka Koponen, viestintäasiantuntija (Teams)  
 
 

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. 
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Hyväksyttiin edellisen kokouksen (10.11.2021) muistio seuraavalla, kohtaan 6. 
tehdyllä lisäyksellä varustettuna: Kuntiin jää kustannuseriä (esim. sote-lauta-
kunta jatkaa Jyväskylässä ainakin tämän valtuustokauden ajan).  
 
 

3. Asialistan hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin kokouksen asialista sillä muutoksella, että asiakohtien 4. – 6. käsit-
telyjärjestys muutettiin alla olevaksi. 

 
 

4. Talous- ja tukipalveluiden valmistelu, yhteistyö kuntien kanssa Keski-
Suomessa 
 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen, talousjohtaja Aija Suntioinen toimii 
hallinto-, talous- ja tukipalvelut -kokonaisuuden vastuuvalmistelijana. Hän esit-
teli valmistelun tiekarttaa ja valmistelun etenemistä Keski-Suomessa, LIITE. 
 
Keskustelua herättivät: 

• tukipalveluiden yhtiöittämismahdollisuudet ja -velvollisuudet 

• kuntien toimitilat ja niiden vuokraamiseen liittyvät kysymykset 

• sidosyksikkö- (In-house) aseman mahdollinen hyödyntäminen 

• siirtyvien sopimusten kokonaisuus 
 

Todettiin, että tärkeää on hyvinvointialueen valmistelijoiden aktiivinen ja aloit-
teellinen ote ja hyvä yhteistyö kuntien kanssa. 
 
  

5. Pelastustoimen katsaus valmisteluun (Ville Mensala)   
 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen, pelastusjohtaja Ville Mensala toimii 
pelastuspalveluiden vastuuvalmistelijana. Hän totesi, että kyseessä ovat pelas-
tuslain mukaiset tehtävät, jotka on hoidettu alueellisesti jo vuodesta 2004 al-
kaen. Mensala esitteli asian valmistelua ja sen etenemistä, LIITE. 
 
Keskustelua herättivät mm. seuraavat asiat: 

• pelastustoimen käytössä olevat kiinteistöt 

• järjestöyhteistyö 

• yhteydet sote-palveluihin, integraatio ja synergiahyödyt (esim. ensihoi-
don palvelut linkittyvät tiiviisti sote-palveluihin)   

• sopimuspalokuntien tukeminen (jotta palvelutaso voidaan ylläpitää) 

• hyvinvointialueiden reuna-alueet ja rajapinnat, yhteistyö yli rajojen / laa-
jemman alueen huomioon ottaminen palveluita suunniteltaessa 
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6. Hallintosäännön valmistelu, alustava luonnos toimielinrakenteeksi  
 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen, hallintolakimies Pauliina Mäenpää 
esitteli hallintosäännön valmistelua. Tämän jälkeen hän esitteli poliittisen seu-
rantaryhmän kokouksissa käydyn keskustelun pohjalta valmisteltua alustavaa 
luonnosta Keski-Suomen hyvinvointialueen (mahdolliseksi) toimielinraken-
teeksi, LIITE 
 
Keskustelussa esille nousivat mm.: 
 

• Lautakunnat: 
o Poliittisen seurantaryhmän keskustelun pohjalta valmisteltu, pal-

veluorganisaatiosta poikkeava, lautakuntamalli saa kannatusta. 
Myös elinkaarimalli kiinnostaa. 

o Lautakuntien tehtävät voivat olla muutakin kuin päätöksentekoa 
(esim. strategian toteutumisen seurantaa, tulevaisuuden näky-
mää, kehitysideoita, sparraamista).  

o Lautakuntien tehtävät ja tarve on syytä miettiä tarkkaan ennen nii-
den perustamista. 

o Lautakuntien määrä: enintään 2 – 3 kpl 
o Lautakuntien jäsenmäärä: 9 – 11 (13?) 

 

• Alueelliset neuvottelukunnat:  
o Mikä olisi neuvottelukuntien tehtävä? Niiden lisäarvo? 
o Voisivatko ne tuoda alkuvaiheessa turvaa muutokseen? 
o Aiheuttaisivatko ne ristivetoa maakunnan sisällä? 
o Todettiin, että päätöksenteossa on huomioon otettava koko maa-

kunta ja sen asukkaiden etu. 
o Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet – toteutui-

sivatko ne kuntien, kuntakokousten, neuvottelukuntien tms. kautta 
vai suoraan asukkaita kuulemalla? 

o Neuvottelukunnat olisivat vastoin tavoitteena olevaa tehokkuutta 
ja joustavuutta. 

o Väliaikaiset, määräaikaiset rakenteet jäävät helposti pysyviksi. 
o Alkuvaiheessa on syytä lähteä liikkeelle mahdollisimman kevyellä 

toimielinrakenteella. Mikäli tarvetta ilmenee, voidaan neuvottelu-
kuntia tms. ottaa myöhemmin käyttöön. 
 

• Pelastustoimen asiat 
o Aluehallitus pelastustoimen monijäsenisenä toimielimenä, esitteli-

jänä mahdollisesti pelastusjohtaja(?) 
 

• Hyvinvointialuejohtaja 
o Vahvan osaamisen omaava yleisjohtaja, ammattijohtaja on tar-

peen 
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7. Muut asiat 
 
Lopuksi väliaikaisen valmistelutoimielimen 1. varapuheenjohtaja Hanna Helaste 
esitteli lyhyesti sitä, millaisia alustavia suunnitelmia on ollut esillä valmisteluor-
ganisaatiolle ja sen kokoonpanolle siinä vaiheessa, kun väliaikaisen valmistelu-
toimielimen toimikausi päättyy. Helasten mukaan väliaikaishallintoa varten tar-
vittavat määräaikaiset tehtävät täytettäneen pääosin hyvinvointialueelle siirty-
västä henkilöstöstä. Aluevaltuusto perustaa hyvinvointialuejohtajan viran ja se 
tulee haettavaksi. 
 
Todettiin, että poliittisen seurantaryhmän seuraava kokous on 9.12.2021 Sai-
raala Novassa. Varsinaisen kokouksen jälkeen on varattu mahdollisuus tutus-
tua uuteen sairaalaan. 
 

 
8. Kokouksen päättäminen  
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.21. 

 
 
 
LIITE  Poliittisen seurantaryhmän kokousaineisto 24.11.2021  
 


