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Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen yhteistoimintaelin   
 
Pöytäkirja 5/2022 
 
Aika:  25.4.2022 klo 9.01–11.15 
 
Paikka: Teams-kokous 
 
Kutsuttu: x Riitta Hallberg, puheenjohtaja, työnantajan edustaja 

x Kati Kallimo, vt. hyvinvointialuejohtaja, työnantajan edustaja, 
paikalla 11.04 asti 

  x Anne Puronaho, Sote ry, varapuheenjohtaja  
x Sari Puikkonen, Sote ry, jäsen  
x Hannu Tuderus, JAU, jäsen, paikalla klo 10 asti. 

  x Tiina Sorri, JAU, jäsen 
  x Heljä Siitari, Juko, jäsen 
  x Outi Kavasmaa, Juko, jäsen, paikalla klo 9.18 alkaen 
  x Anneli Aho, työsuojeluvaltuutettu Saarikka, jäsen 

x Marko Lehtonen, työsuojeluvaltuutettu K-S Pelastuslaitos, jäsen 
x Marianne Lukkarila, työsuojeluvaltuutettu Jyväskylä, jäsen  
x Marja Sokkanen, työsuojeluvaltuutettu KSSHP, jäsen 

  x Erkki Nikkilä, hallintopalvelut projektijohtaja, paikalla 9.35 asti 
  x Pauliina Mäenpää, hallintolakimies KSSHP 
  x Ville Mensala, pelastusjohtaja, paikalla klo 10.01 alkaen 

x Elina Laiho-Logren, viestinnän edustaja 
  x Kaisa Karnio, HR projektityöntekijä, pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Käsiteltävät asiat 
 
 
1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen 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 
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3. Pöytäkirjantarkistajien valinta  
 
Aikaisemmin on sovittu, että pöytäkirjan tarkistaa kaksi pöytäkirjantarkistajaa.  
 
Esitys: 
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa. 
 
Päätös:  
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marianne Lukkarila ja Marko Lehtonen. Pöytäkirja 
tarkistetaan sähköisesti kuittaamalla. 
 
 
4. Keski-Suomen hyvinvointialueen strategiaprosessi 
 
Erkki Nikkilä esitteli Keski-Suomen hyvinvointialueen strategiaprosessin 
etenemistä. Materiaalia on syntynyt edellisellä kierroksella paljon ja niistä on 
tehty tiivistelmiä, joiden pohjalta on laadittu kysely. Kysely toteutetaan howspace 
työtilassa, jossa keskustelu jatkuu. Kutsu howspace työtilaan on lähetetty 
esihenkilöille sekä sote ja pela johdolle. Esihenkilöiden on tarkoitus käydä asioita 
läpi tiiminsä kanssa ja vastausaikaa on 4.5. asti. Lisäksi tarkasteltiin 
strategiaprosessin tulevaa aikataulua eri tahojen osalta.  
 
Keskustelua: 
 

- Howspace kutsusta. Esihenkilöitä on saatekirjeessä pyydetty käymään 
asioita läpi henkilöstön/tiimin kanssa ja tätä olisi hyvä muistutella. Kysely 
tullaan toimittamaan myös yt-elimen jäsenille.  

- Edellisen vaiheen sidosryhmäkyselyn tuloksista ja vastausaktiivisuudesta, 
yhteenvedot toimitetaan yt-elimen jäsenille 

- Jos jatkossa on huolta, etteivät kaikki ole saaneet kyselyitä/tietoa, niin 
kannattaa olla suoraan yhteydessä Erkki Nikkilää tai Tero Manniseen.  

- Henkilöstön osallistamisen varmistamisesta yleisesti.  
 

Strategiaprosessin etenemiseen palataan toukokuun kokouksessa. 
 
Esitys: 
Merkitään strategiaprosessin eteneminen tiedoksi. 
 
Päätös:  
Merkittiin strategiaprosessin eteneminen tiedoksi. 
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5. Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelun yleiskatsaus 
 

Kati Kallimo esitteli yleiskatsauksen hyvinvointialueen valmistelun etenemiseen 
ja ajankohtaisiin asioihin. Läpi käytiin erityisesti konsernirakenteen valmistelua. 
Tähän liittyen tarkasteltiin hyvinvointialueen tulevaa rakennetta eri näkökulmista, 
lain vaatimuksia, hyvinvointialueen järjestämisen tehtäviä, palveluiden 
järjestämistä sekä sitä minkälainen rakenne tukisi hyvinvointialueen tavoitteita 
kaikkein parhaiten. Lisäksi tarkasteltiin hyvinvointialueen tehtävää ja strategiaa 
toteuttavaa alustavaa konsernirakennetta sekä tulevaa aikataulua. Aluevaltuusto 
päättää rakenteesta 14.6. pidettävässä kokouksessa.  
 
Keskustelu yhdessä hallintosäännön valmistelun kanssa. 
 
 
Esitys: 
Merkitään hyvinvointialueen valmistelun yleiskatsaus tiedoksi. 
 
Päätös:  
Merkittiin hyvinvointialueen valmistelun yleiskatsaus tiedoksi. 
 
 
6. Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön valmistelu 
 
Hallintosäännön vaiheittaisen valmistelun tilannetta ja etenemistä esitteli 
hallintolakimies Pauliina Mäenpää. Tarkemmin käytiin läpi hallintosäännön 
2.vaihetta, mitä valmisteltavia asioita 2. vaiheeseen kuuluu, vaiheittaista 
etenemistä sekä tarkempaa aikataulua eri toimielimissä. Aluevaltuuston 
kokouksessa 14.6. on tarkoitus hyväksyä hallintosäännön 2. vaihe.  
 
Hallintosäännön valmisteluun palataan toukokuun kokouksessa, jossa tavoitteena 
olisi olla käytettävissä 2. vaiheen luonnos, jota yhteistoimintaelimen jäsenet 
pääsevät kommentoimaan. Materiaali toimitetaan ennen kokousta. 
 
 
Kohdista 5 ja 6 keskustelua: 
 

- Tarkemmin organisaatiorakenteesta 
- Materiaalien tutustumismahdollisuudesta etukäteen. 
- Soten jakaantumisesta tulevassa organisaatioissa: Integraatioryhmät 

valmistelevat ja keskustelu on vielä käynnissä. 
- Hyvan järjestämisen tehtävistä ja tiedolla johtamisesta: miten tiedolla 

johtamista lähestytään. Tiedolla johtamista voitaisiin käsitellä seuraavassa 
kokouksessa.  

- Työsuojeluorganisaatiosta ja sen organisoitumisesta. Organisoitumista 
valmistellaan työhyvinvointijohtamisen HR-työryhmässä.  

- HR palveluiden suunnitelmia 
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Esitys: 
Merkitään hallintosäännön vaiheittainen eteneminen tiedoksi. 
 
Päätös:  
Merkittiin hallintosäännön vaiheittainen eteneminen tiedoksi. 
 
 
7. Pelastustoimen valmistelun yleiskatsaus  
 
Pelastusjohtaja Ville Mensala esitteli pelastustoimen valmistelun etenemistä. Läpi 
käytiin tarkemmin hyvinvointialueen tulevaa pelastustoimea, yhteistyötä eri 
viranomaisten, pelastuslaitosten ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi tarkasteltiin 
tehtäviä hyvinvointialueella, alustavaa suunnitelmaan toiminnasta ja toimintojen 
turvallisesta siirrosta hyvinvointialueelle sekä tulevaisuuden turvaamisesta myös 
jatkossa. 
    
 
Keskustelua: 
 

- Strategiatyöhön osallistumisesta ja sen varmistamisesta, että myös pelalla 
kaikki pääsevät osallistumaan.  

- Ensivasteen sijoittamisesta hyvinvointialueella.  
 
Esitys: 
Merkitään pelastustoimen valmistelun yleiskatsaus tiedoksi. 
 
Päätös:  
Merkittiin pelastustoimen valmistelun yleiskatsaus tiedoksi. 
 
 
8. Aluehallituksen 12.4.2022 suositukset luovuttaville organisaatioille  
 
Riitta Hallberg kävi läpi lyhyesti aluehallituksen suosituksia luovuttaville 
organisaatioille. Tarkemmin tarkasteltiin mm. virkojen/toimien täyttämistä, 
palkkalinjauksia, paikallisia sopimuksia sekä vuosilomien, saldojen ym. pitämistä.  
 
Lisäksi käytiin läpi johtavien viranhaltijoiden virkojen perustamista. 
kelpoisuusvaatimuksia, hakumenettelyä ja ennakollisesta valintaa. Johtavien 
viranhaltijoiden virat laitetaan hakuun ennen kesälomia. 
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Keskustelua: 
 
- Ketä kuuluu johtaviin viranhaltijoihin.  
- Liikkeen luovutus ei voi olla peruste määräaikaisuudelle.  
- Paikallisista sopimuksista: vanhojen irtisanomisesta ja uusien 

neuvottelemisesta, jos uusia työ- ja virkaehtosopimuksia ei vielä ole.   
- Lomien ja pankkivapaiden pitämisestä ja organisaatioiden vastuusta. 

 
 
Esitys: 
Merkitään aluehallituksen suositukset tiedoksi. 
 
Päätös:  
Merkittiin aluehallituksen suositukset tiedoksi sekä todettiin, että johtavien 
viranhaltijoiden virkojen perustamista ja hakumenettelyn pelisääntöjä käsitellään 
seuraavassa kokouksessa. 
 

 
9. Muut asiat 
 
Keskustelua henkilöstöedustajien osallistumisesta esihenkilöinfoihin. Aihe 
otetaan esille seuraavassa kokouksessa. (Asiasta on sovittu tämän jälkeen, että 
yt-elimen ja laajennetun henkilöstötyöryhmän järjestöedustajat saavat kutsut) 
 
Seuraavat kokoukset: 

- 24.5.2022 klo 9–11 
- 6.6.2022 klo 9–11 

 
 
10. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15. 
 
Jyväskylä 25.4.2022 
 
 
Riitta Hallberg     Kaisa Karnio 
Puheenjohtaja     Sihteeri 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Marko Lehtonen     Marianne Lukkarila 
Työsuojeluvaltuutettu     Työsuojeluvaltuutettu  
K-S Pelastuslaitos     Jyväskylä    
  


