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Poliittinen seurantaryhmä 19.10.2021 

Aika  tiistai 19.10.2021 klo 17.00–18.45 

Paikka  Hotelli Sveitsi os. Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää 

Osallistujat Poliittisen seurantaryhmän jäsenet, väliaikaisen 

valmistelutoimielimen jäsenet 

 

Poliittisen seurantaryhmän jäsenet 

• pj. Pentti Puhakka 

• vpj. Jouni Maijala 

• vpj. Eemeli Peltonen 

• Kalle Ikkelä 

• Petri Vaulamo 

• Tapio Havula 

• Juha Virkki 

• Sirkka Rousu 

• Leni Pispala 

• Jaakko Rainio 

• Pinja Perholehto 

• Sari Tammilehto 

• Marjaana Manninen klo 17.20 

alkaen 

• Eeva-Liisa Nieminen 

• Arto Järvinen 

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen 

jäsenet 

• Pirjo Laitinen-Parkkonen 

• Päivi Tarsia 

• Monica Hostio 

• Antti Ylä-Jarkko 

• Kristiina Kariniemi-Örmälä 

• Petja Harakka 

• Johanna Luukkonen 

• Toni Pallaspuro 

• Tiina Hirvonen 

• Hannu Laurila 

• Jari Wäre 

• Harri Lipasti 

• Jyrki Landstedt sij. Kati Tillander 

• Sampo Salo 

• siht. Hanna Raevuori 
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1. Kokouksen avaus 

Poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja Pentti Puhakka avasi kokouksen. 

2. Seurantaryhmän järjestäytyminen ja tehtävät 

Todettiin poliittisen seurantaryhmän kokoonpano. Seurantaryhmän jäsenet on nimetty 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisessa valmistelutoimielimessä (1.9.2021 § 6 

ja 29.9.2021 § 29) alueen poliittisten piirijärjestöjen esityksestä.  

Merkittiin tiedoksi seurantaryhmän tehtävät väliaikaisen valmistelutoimielimen 

hyväksymän (1.9.2021 § 4) työjärjestyksen mukaisesti. 

Merkittiin tiedoksi poliittisen seurantaryhmän kokouksista maksettavat palkkiot 

väliaikaisen valmistelutoimielimen hyväksymän (15.9.2021 § 21) palkkiosäännön 

mukaisesti. 

Liite 1. Poliittisen seurantaryhmän jäsenet (29.9. korjattu liite) 

Liite 2. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaishallinnon työjärjestys 

Liite 3. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän palkkiosääntö 

3. Katsaus hyvinvointialueen valmistelun etenemiseen 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen esitteli 

katsauksen hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä. Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.  

Liite 4. Katsaus hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä.pdf 

Liite 5. Talousarvio vuosille 2021–2022 

4. Yhteistyö ja toimintatavat 

Keskusteltiin yhteistyöstä ja toimintatavoista. 

Kokouksiin osallistuvat poliittisen seurantaryhmän jäsenet. Työjärjestyksen mukaisesti 

väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenillä on kokouksissa läsnäolo-oikeus. Muita 

asiantuntijoita kutsutaan kokouksiin erikseen tarpeen mukaan.  

Päätettiin, että poliittisen seurantaryhmän esityslistat ja pöytäkirjat ovat julkisia ja, että 

kokouksista valmistellaan tiedotteet Keusoten verkkosivuilla julkaistavaksi.  

https://keusote.cloudnc.fi/download/noname/%7Bc40dae4c-495a-4742-9489-629c2df71f12%7D/29551
https://keusote.cloudnc.fi/download/noname/%7Be62a2cab-181f-4ef2-a8fd-37651ed685f4%7D/29527
https://keusote.cloudnc.fi/download/noname/%7B16953caf-eb46-40b2-9354-6c33a54e80c5%7D/29416
https://keusote.cloudnc.fi/download/noname/%7B354fd2ce-f5f7-4988-a7e5-05bce8d5cb93%7D/29552
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Keskusteltiin kokoustavoista (läsnä, etä, hybridi) sekä kokoontumistiheydestä. Päätettiin, 

että kokoukset järjestetään kuukausittain ja tarpeen mukaan voidaan kutsua koolle 

ylimääräinen kokous. Kokoukset järjestetään pääasiassa etäkokouksina. 

Keskusteltiin seurantaryhmän toiveista ja käytiin ohjaava keskustelu poliittisen 

seurantaryhmän erityisistä intressialueista valmistelun osalta esim. talous, 

hallintosääntö/poliittinen ohjausjärjestelmä, palvelujen järjestäminen. Todettiin, että 

aiheita, joita otetaan erityiskäsittelyyn ovat hallintosääntö sekä poliittinen 

ohjausjärjestelmä ja, että työryhmien työskentelyn etenemisestä tuodaan säännöllisesti 

tietoa poliittiseen seurantaryhmään.  

5. Aluevaaleihin liittyvät järjestelyt 

Hallintojohtaja Petja Harakka esitteli katsauksen aluevaaleihin liittyvistä järjestelyistä.  

Merkittiin tiedoksi. 

Liite 6. Ensimmäiset aluevaalit.pdf 

Liite 7. Vaalikelpoisuus aluevaltuustoon.pdf 

Liite 8. Aluevaalilautakunnan työn hallinnollinen tukeminen, Oikeusministeriö 

6. Seuraavat kokoukset 

Päätettiin, että poliittisen seurantaryhmän seuraava kokous pidetään Teams-kokouksena 

(etäkokous) tiistaina 16.11. klo 17.00–18.30. 

7. Muut asiat 

Käytiin keskustelua aluevaalien toteutuksesta sekä aluevaaliehdokkaiden infoista / 

valmennuksista, jotka koettiin tarpeelliseksi.   

Merkittiin tiedoksi. 

8. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:45.  

https://keusote.cloudnc.fi/download/noname/%7B03e8f5dd-7cec-496a-93ef-d410eb82b9e6%7D/29547

