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Väliaikaisen valmistelutoimielimen yhteistoimintaelin  
 
Pöytäkirja 3/2021 
 
Aika:  26.11.2021 klo 9.00 - 10.58 
 
Paikka: Teams-kokous 
 
Läsnä:  x Riitta Hallberg, puheenjohtaja, työnantajan edustaja 
  x Kati Kallimo, Vaten pj, työnantajan edustaja 
  x Hannu Tuderus, JAU, varapuheenjohtaja 
  x Tiina Sorri, JAU, jäsen 
  x Heljä Siitari, Juko, jäsen 
  x Outi Kavasmaa, Juko, jäsen, paikalla klo 9.05  
  Anne Puronaho, Sote ry, jäsen, varalla x Jaana Pollari 
  x Sari Puikkonen, Sote ry, jäsen 
   
Muut:  x Merja Virtanen, pöytäkirjanpitäjä 

x Elina Laiho-Logren, viestintäasiantuntija 
 
 
Käsiteltävät asiat 
 
1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokous klo 9.01 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Esitys: 
Todetaan kokouksen osallistujat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös:  
Todettiin läsnäolijat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
3. Pöytäkirjanpitäjän valinta 
 
Esitys: 
Todetaan, että yhteistoimintaelimen tämän kokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii 
Merja Virtanen. 
 
 Päätös:  
Pöytäkirjapitäjänä toimii Merja Virtanen 
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4. Pöytäkirjantarkistajien valinta 
 
Esitys: 
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa. 
 
Päätös:  
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kati Kallimo ja Jaana Pollari. Pöytäkirja 
tarkistetaan sähköisesti kuittaamalla. 
 
 
5. Keski-Suomen hyvinvointialueen strategia ja hallintosääntö sekä henkilöstön 
osallistuminen valmisteluun 
 
Kati Kallimo esitteli asiaa kokouksessa. 
 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen yhtenä toimeenpanon mukaisena tehtävänä on 
hyvinvointialueen hallintosäännön valmistelu aluevaltuuston päätettäväksi. 
Hallintosääntö koostuu seuraavista osa-alueista: hyvinvointialueen johtaminen, 
talous, valvonta, aluevaltuusto, päätöksenteko ja hallintomenettely sekä 
luottamushenkilöiden taloudelliset perusteet. Hallintosäännön määräyksillä 
aluevaltuusto päättää mm. hyvinvointialueen toimielinrakenteesta ja toimivallan 
jakoa koskevista ratkaisuista. 
 
Keski-Suomessa hallintosäännön valmistelu on aloitettu hyvinvointialueen 
toimielinrakenteesta. Hyvinvointialueella on lakisääteisiä toimielimiä: 
aluevaltuusto, aluehallitus, tarkastuslautakunta ja aluevaalilautakunta sekä kolme 
vaikuttamistoimielintä, joiden tehtävänä on varmistaa nuorten, ikääntyneen 
väestön ja vammaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Muiden 
toimielinten mahdollinen tarve ja tehtävät ovat aluevaaleilla valittavan 
aluevaltuuston päätettävissä.  
 
Toimielinrakennetta ja organisaatiota luotaessa on otettava huomioon se, että 
kerran valittuja johtamisrakenteita on usein vaikea jälkeenpäin muuttaa. Tästä 
syystä hallintosääntö on tarkoitus saattaa aluevaltuuston hyväksyttäväksi kahdessa 
eri vaiheessa. Ensimmäinen hallintosääntö (sisältäen mm. edellä mainitut 
pakolliset toimielimet) valmistellaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi maaliskuussa 
2022. Kun hyvinvointialueen strategiaprosessi on läpikäyty ja aluevaltuusto on sen 
hyväksynyt, tulee strategian huomioon ottava hallintosääntö aluevaltuuston 
hyväksyttäväksi. Tämä toinen vaihe ajoittuu vuoden 2022 lopulle, ennen 
hyvinvointialueen varsinaisen toiminnan käynnistymistä 1.1.2023. 
 
Hyvinvointialueen tulevaa, luottamushenkilöistä koostuvaa toimielinrakennetta ja 
sen eri vaihtoehtoja on hahmoteltu tiiviissä yhteistyössä ja vuoropuhelussa 
poliittisen seurantaryhmän kanssa. Hallintosäännön valmistelun edetessä on syytä 
käynnistää keskustelu myös siitä, miten henkilöstön osallistumis- ja 
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vaikuttamismahdollisuudet strategiaprosessissa ja hallintosäännön valmistelussa 
varmistetaan.   
 
Käytiin evästyskeskustelua hyvinvointialueen hallintosäännön ja yhteistoiminnan 
valmisteluun: 
- Hallintosäännöstä huolta kannettiin vallan ja vastuun oikeatasoisesta 
huomioimisesta 
- Yhteistoiminnan osalta alueellisuuden huomioiminen ja koettiin haasteena ja 
huomioitava asian 
- Myös alemman tason (esimerkiksi yhteistyöryhmät) yhteistoiminnan rakenteen 
miettiminen koettiin tarpeelliseksi harkita 
- Yhteistoimintaelimen kokoonpanoon koettiin tarpeelliseksi myös 
työsuojeluvaltuutetut. 
 
 
Päätösehdotus: 
Väliaikainen yhteistoimintaelin käy keskustelun hyvinvointialueen 
strategiaprosessin ja hallintosäännön valmistelusta ja evästää jatkovalmistelua 
etenkin henkilöstöasioiden näkökulmasta. 
 
Päätös:  
Väliaikainen yhteistoimintaelin kävi keskustelun hyvinvointialueen 
strategiaprosessin ja hallintosäännön valmistelusta ja evästi jatkovalmistelua 
etenkin henkilöstöasioiden näkökulmasta ja asia merkittiin tiedoksi. 
 
 
6. Keski-Suomen Hyvinvointialueen valmistelu 1.3.2022 alkaen 
 
Kati Kallimo ja Riitta Hallberg esittelivät asiaa kokouksessa. 
 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri asetti Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen 
valmistelutoimielimen 1.7.2021 alueella sovitun kokoonpanon ja mallin mukaisesti. 
Voimaanpanolain mukaisesti väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi ja 
toimivalta päättyy 28.2.2022. Keski-Suomen hyvinvointialueen jatkovalmistelu on 
turvattava 1.3.2022 alkaen. 
 
Keski-Suomen väliaikainen valmistelutoimielin on toiminut ns. työtätekevänä 
toimielimenä, siten että kaikilla varsinaisilla jäsenillä on osoitettua työaikaa 
valmistelutyöhön. Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimintaa ja toimivaltaa 
ohjaa oma työjärjestys. 
 
Väliaikaisessa valmistelutoimielimessä ja puheenjohtajistossa on käyty 
valmistelevaa keskustelua siitä millä tavoin Keski-Suomen jatkovalmistelu 
turvataan. Kansallisesti näyttää tällä hetkellä siltä, että kansalliset 
valmistelutyöryhmät jakavat vastaavanlaisesti kuten väliaikaisen 
valmistelutoimielimen toimikauden aikana. Keski-Suomen valmisteluvastuut ja 
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valmistelukokonaisuudet ovat perustuneet Alueellisen toimeenpanon tiekartan 
mukaisiin kokonaisuuksiin ja osatehtäviin.  
 
1.3.2022 käynnistyvässä hyvinvointialueen valmistelussa on huomioitava lisäksi 
toimikautensa aloittava aluevaltuusto sekä muut toimielimet. Myös 
palvelutuotannon rakenteeseen ja sisältöön liittyvä valmistelu vahvistuu. 
Aluevaltuuston ensimmäisinä tehtävinä on käynnistää myös hyvinvointialueen 
johtajan rekrytointi. 
 
Jatkovalmistelun turvaamiseksi on arvioitu tarve perustaa määräaikaisia virkoja 
hyvinvointialueelle. Virat tullaan perustamaan väliaikaisen valmistelutoimielimen 
kokouksessa myöhemmin. 
 
Käytiin keskustelua mm. henkilöstöedustajista hyvinvointialueen johtoryhmässä ja 
hallintosäännön valmisteluvaiheessa kommentointimahdollisuutta. 
 
Päätösehdotus: 
Väliaikainen yhteistoimintaelin käy jatkovalmistelun turvaamisesta keskustelun ja 
evästää valmistelua sekä merkitsee valmistelun tilanteen ja periaatteet tiedoksi. 
 
Päätös: 
Väliaikainen yhteistoimintaelin kävi jatkovalmistelun turvaamisesta keskustelun ja 
evästi valmistelua sekä merkitsi valmistelun tilanteen ja periaatteet tiedoksi. 
 
 
7.  Muuta tiedotettavaa Vaten valmistelun osalta 
 
Kati Kallimo kertoi ICT rahoitushakemuksen tilannekatsauksen samoin kuin 
valmistelun vuoden 2022 rahoitustilanteesta. 
 
Esitys: 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi 
 
 
8. Muut asiat 
 
Keskusteltiin tukipalveluiden järjestämisestä ja liikkeen luovutuksesta. 
 
 
9. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.58 
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Jyväskylä 8.12.2021 
 
 
Riitta Hallberg       Merja Virtanen 
Puheenjohtaja       Sihteeri 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
 
Jaana Pollari        Kati Kallimo 
Sote ry        Vaten puheenjohtaja 


