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Kokousaika to 10.2.2022 klo 12.30 - 13.36 

Kokouspaikka  

Osallistujat 
Päätöksentekijät 
 
 

x 
 
x 
 
x 
 
x 
x 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 

Kati Kallimo puheenjohtaja 
 Mirja Ahoniemi 
Hanna Helaste 1. varapuheenjohtaja 
 Matti Mäkinen 
Tuija Koivisto 2. varapuheenjohtaja 
 Marja Laurila 
Juha Paloneva  3. varapuheenjohtaja (klo 12.40-13.36) 
 Heljä Lundgrén-Laine (klo 12.30-12.40)  
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 (klo 12.55-13.36) 
 Päivi Leikkola 
Aija Suntioinen (klo 12.30-12.55) 
 Lasse Leppä 

Muut osallistujat 
 

x 
x 
x 
x 

Jaakko Selin kuntakokouksen puheenjohtaja 
Matti Mäkinen (klo 13.25)  kunnanjohtajakokouksen puheenjohtaja  
Kia Paasivirta väliaikaisen valmistelutoimielimen sihteeri 
Tero Manninen viestinnän projektipäällikkö 

Laillisuus ja päätösvaltaisuus  Todettiin. 

Käsitellyt asiat  17 – 25 § 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus 

  
 
Kati Kallimo Kia Paasivirta 
puheenjohtaja sihteeri 

Pöytäkirjan tarkastus  Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Tarkastusaika   

Allekirjoitukset   
 
Hanna Helaste Tuija Koivisto 

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

Otteen oikeaksi todistaa   
 
Pöytäkirjan pitäjä 
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17 § 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 4.2.2022 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: Hanna Helaste hanna.helaste@jamsa.fi   
 
Esittelijän ehdotus: 
 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati Kallimo avaa toimielimen 
kokouksen ja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuu-
den. 
 
Päätös: 
 
Puheenjohtaja Kati Kallimo avasi kokouksen.  
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

mailto:pauliina.maenpaa@ksshp.fi
mailto:hanna.helaste@jamsa.fi
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18 § 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: Hanna Helaste hanna.helaste@jamsa.fi  
 
Esittelijän ehdotus: 

 
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka voivat tarvittaessa toimia 
myös ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Helaste ja Tuija Koivisto. 
 

 
 

mailto:pauliina.maenpaa@ksshp.fi
mailto:hanna.helaste@jamsa.fi
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19 § KESKI-SUOMEN SOTE-HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN KILPAILUTUS 

 
Sote -henkilöliikennepalveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sosiaalihuoltolain 
(1301/2014) ja vammaispalvelulain (380/1987) mukaisia sosiaaliseen kuntoutuk-
seen, päivätoimintaan ja liikkumista tukeviin palveluihin liittyviä kuljetuksia sekä 
muita henkilöliikennekuljetuksia, jotka siirtyvät kunnilta hyvinvointialueen järjes-
tämis- ja kustannusvastuulle.  
 
Tausta 
 
Seuraavat Keski-Suomen kunnat: Hankasalmi, Jyväskylä, Jämsä-Kuhmoinen, 
Keuruu, Kinnula, Laukaa, Muurame, Saarikka (Saarijärvi, Kivijärvi, Karstula, 
Kannonkoski, Kyyjärvi), Toivakka, Wiitaunioni (Pihtipudas ja Viitasaari) ja Ääne-
koski, kilpailuttivat Sote -henkilöliikennekuljetukset yhteisesti toteutettuna hankin-
tana vuoden 2020 aikana. Maakunnallinen Sote henkilöliikenteen välitys- ja kulje-
tuspalvelu otettiin käyttöön 1.6.2021 muiden kuin Keuruun ja Jyväskylän osalta. 
Keuruu liittyi maakunnalliseen toimintamalliin 1.8.2021 ja Jyväskylä 16.1.2022. 
Toimintamalli toteutettiin eriytettynä niin, että välitys- ja kuljetuspalvelun tuottajat 
kilpailutettiin erillissopimuksilla. Hankintamenettely toteutettiin siten, että kukin 
hankintaan osallistunut kunta toimi omana vastuuyksikkönään vastaten sekä 
omasta välityspalvelun sopimusosuudesta että kullekin kuljetuspalvelualueelle 
(Kuntakohtaiset kuljetuspalveluntuottajasopimukset) kilpailutetuista kuljetuspalve-
lusopimuksista kuljetuspalvelutuottajien kanssa.  
 
Jyväskylän kaupunki teki hankintapäätöksen välityspalvelusta 26.11.2020. Han-
kintapäätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen. Muiden hankintaan osallistunei-
den kuntien välityspalvelun hankintapäätöksistä ei valitettu. Markkinaoikeus ku-
mosi Jyväskylän kaupungin hankintapäätöksen 2.11.2021 tekemällään päätök-
sellä velvoittaen kilpailuttamaan hankintamenettelyn uudelleen. Palvelu järjeste-
tään kunnissa tällä hetkellä väliaikaisella hankintasopimuksella.  
 
Uusi hankintamenettely 
 
Jyväskylän kaupungin irtaantuessa Keski-Suomen Maakunnallisesta sote henki-
löliikennekokokonaisuudesta, muuttuu alkuperäisen hankintasopimuksen sisältö 
ja määrä, mukaan lukien ennakoitu hankinta-arvo. Tällöin sopimuskokonaisuus 
purkautuu myös muiden mukana olevien tilaajatahojen suhteen, minkä vuoksi 
hankintamenettely on uusittava kaikkien osalta. 
 
Uuden hankintamenettelyn valmistelussa tulee ottaa huomioon, että nykyisten 
Keski-Suomen Sote henkilöliikenteen välitys- ja kuljetuspalvelun tilaajatahojen 
kuljetuspalveluiden järjestämisvastuut siirtyvät hyvinvointialueelle 1.1.2023, jol-
loin tilaajatahoksi ja hankintayksiköksi vaihtuu Keski-Suomen hyvinvointialue.   
 
Uusi hankintamenettely on aloitettu Jyväskylän kaupungin toimesta. Nykyisten ti-
laajatahojen kesken käydyssä neuvottelussa on päädytty muuttamaan palvelun 
toteutusmalli nykyisestä toimintamallista siten, että sote-henkilöliikenteen välitys- 
ja kuljetuspalvelu kilpailutetaan kokonaisvaltaisena palveluratkaisuna. Ratkaisu-
mallissa huomioidaan muun muassa nykyiset ongelmakohdat sekä tuodaan asi-
akkaalle varmuus palvelun saatavuudesta.  
 
Kunkin kunnan palveluiden järjestämismalli toteutuu nykyisen maakunnallisen 
toimintamallin mukaisesti siihen saakka, kunnes uuden toimintamallin mukainen 
hankintapäätös on tehty ja pantu täytäntöön. Kunnat toimivat hankintasopimusten 
luovuttavina tilaajatahoina Keski-Suomen hyvinvointialueelle, mikäli uusi hankin-
tapäätös ei ehdi tulla voimaan ennen vuodenvaihdetta. 
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Asian valmistelija: Tuija Koivisto tuija.koivisto@keuruu.fi  
Asian esittelijä: Hanna Helaste hanna.helaste@jamsa.fi  
 
Esittelijän ehdotus: 
 

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää, että sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja 
vammaispalvelulain (380/1987) mukaiset sosiaaliseen kuntoutukseen, päivätoi-
mintaan ja liikkumista tukeviin palveluihin liittyvät sekä muut vastaavat henkilölii-
kennekuljetuspalvelut, jotka siirtyvät kunnilta hyvinvointialueen kustannus- ja jär-
jestämisvastuuseen kilpailutetaan keskitetysti Keski-Suomen hyvinvointialueen 
toimiessa hankintayksikkönä.  

Hankinnan toteuttamisesta sovitaan Jyväskylän kaupungin laki- ja kilpailuttamis-
palvelujen kanssa. Hankintamenettelyn sisällöllinen osuus valmistellaan yhteis-
työssä luovuttavien organisaatioiden ja Keski-Suomen hyvinvointialueen valmis-
telun kesken.  

 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä varustettuna: ”Varaudutaan hankin-
nan kilpailutuksesta aiheutuviin kustannuksiin enintään 10 000 euroon saakka”.  
 

 
 

mailto:tuija.koivisto@keuruu.fi
mailto:hanna.helaste@jamsa.fi
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20 § ICT-MUUTOSHANKKEEN HANKESUUNNITELMA JA RAHOITUSVAJE 
 

Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut STM:n antamalla valtionavustuspäätök-
sellä 12,4 miljoonaa euroa hyvinvointialueen ICT-muutoksen toteuttamiseen. Li-
säksi nopeutetussa esivalmisteluhaussa on myönnetty avustusta vajaa miljoona 
euroa. Ministeriö on pyytänyt täsmennettyä hankesuunnitelmaa 50 päivän kulu-
essa. Suunnitelma on lähetetty ministeriöön 9.2.2022. Keski-Suomen hyvinvoin-
tialue on ilmoittanut tammikuussa Valtionvarainministeriölle hyvinvointialueen 
valmistelua koskevasta rahoitusvajeesta, joka ICT-muutoksen osalta on noin 15 
miljoonaa euroa.  
 
Täsmennetyssä hankesuunnitelmassa on sidottu STM:n myöntämä raha pakolli-
siin muutoskohteisiin, joita ovat mm. keskeiset toimialariippumattomat hallinnon 
järjestelmät ja toimialasidonnaisiin järjestelmiin tehtävät pakolliset, lakisääteiset 
hyvinvointialueeseen liittyvät muutokset sekä eräitä muita pakollisia muutoskoh-
teita.  
 
Rahoitusvaje ICT-muutoksen toteuttamisen osalta on merkittävä. Useita pakolli-
sia muutoskohteita jää toteutumatta. Näitä ovat mm. yhteinen sähköposti ja toi-
misto-ohjelmistokokonaisuus, pelastustoimen järjestelmät, ensihoidon järjestel-
mät, kliinisten tukipalveluiden järjestelmät, muiden tukipalveluiden järjestelmät 
(mm. materiaalihallinto ja lääkintälaitteet), kansalaisten digipalvelut, asiakas- ja 
potilastietojen arkistointi, hallinnon turvallisuusverkon käyttöönotto, alueellinen 
tietoverkko, tietoturva ja tietosuoja, päätelaiteympäristö ja päätelaitteet, kapasi-
teettipalvelut ja konesalisiirrot, kulunvalvonnan siirto sekä alueellisten integraati-
oiden harmonisointi.  
 
Rahoituksen puutteellisuus vaarantaa hyvinvointialueen käynnistymisen ja palve-
luiden häiriöttömän siirron. Mahdollisen lisärahoituksen epävarmuus estää hyvin-
vointialuetta käynnistämästä pakollisten muutoskohteiden suunnittelutyötä ja 
hankintoja.  
 
Asian valmistelija: Jari Porrasmaa jari.porrasmaa@ksshp.fi  
Asian esittelijä: Hanna Helaste hanna.helaste@jamsa.fi  
 
Esittelijän ehdotus: 

 
Väliaikainen valmistelutoimielin käynnistää välittömästi keskustelut valtionva-
rainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa lisärahoituksen tarpeesta 
ja tilanteesta, jotta Keski-Suomen hyvinvointialueen varsinaisen toiminnan käyn-
nistäminen voidaan turvata.  
 
Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedokseen sosiaali- ja terveysministe-
riölle lähetetyn hankesuunnitelman ja tässä esitetyn rahoituksen sidonnan.   
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  

 
 

mailto:jari.porrasmaa@ksshp.fi
mailto:hanna.helaste@jamsa.fi
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21 § ALUEVALTUUTETUN SÄHKÖISET TYÖVÄLINEET   
  

Aluevaltuutetuille on valmisteltu sähköisten työvälineiden laitekokonaisuutta.   
 
Asian valmistelijat: Erkki Nikkilä erkki.nikkila@hyvaks.fi ja Pauliina Mäenpää  
pauliina.maenpaa@ksshp.fi  
Asian esittelijä: Hanna Helaste hanna.helaste@jamsa.fi  
 
Esittelijän ehdotus: 

 
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hyvinvointialueen aluevaltuutettujen ja 
varavaltuutettujen sähköisistä työvälineistä seuraavaa: 
 
1. Aluevaltuuston varsinaiset jäsenet saavat luottamustoimen hoitoa varten käyt-

töönsä laitepaketin, joka sisältää laukun, kannettavan tietokoneen, laturin, hii-
ren, tietosuojakalvon, kuulokemikrofonin ja verkkoyhteyden mahdollistavan 
SIM-kortin (liikkuva langaton verkkoyhteys). Aluevaltuuston toiminta käynnis-
tyy näillä laitteilla. Mahdollinen omien sähköisten työvälineiden käyttö selvite-
tään erikseen myöhemmin. Laitteet jaetaan perehdytyksen yhteydessä.  

   
2. Edellä kuvattu laitepaketti tarjotaan myös valtuustoryhmien ensimmäisten va-

ravaltuutettujen käyttöön niin, että kolmen suurimman ryhmän osalta kahdelle 
ensimmäiselle varavaltuutetulle ja muiden ryhmien osalta ensimmäiselle vara-
valtuutetulle. 

   
3. Laitepaketti luovutetaan vain salassapito- ja vaitiolositoumuksen allekirjoitta-

neelle luottamushenkilölle. 
 
4. Laitepaketin noutamisesta aiheutuva matka katsotaan luottamustoimen hoita-

miseksi tehdyksi matkaksi, josta aiheutuvat matkakustannukset sekä mahdol-
liset muut kustannukset ja ansionmenetys korvataan väliaikaisen valmistelu-
toimielimen palkkiosäännön mukaisesti. 

 
5. Laitepaketti kokonaisuudessaan tulee luovuttaa takaisin hyvinvointialueelle 

valtuustokauden tai luottamustoimen päätyttyä.  
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin.  

 
 

mailto:erkki.nikkila@hyvaks.fi
mailto:pauliina.maenpaa@ksshp.fi
mailto:hanna.helaste@jamsa.fi
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22 § ILMOITUSASIAT 
 

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

• Hyvinvointialueen jatkovalmistelun tilannekatsaus 
 

Päätös: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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23 § MUUT ASIAT 

  
Muita asioita ei ollut. 
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24 § SEURAAVA KOKOUS 
 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja antaa kokouskutsun toimieli-
men seuraavaan kokoukseen (17.2.2022). 
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25 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati Kallimo päätti  
kokouksen klo 13.36. 

 


