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Poliittinen seurantaryhmä 22.12.2021 

Aika  keskiviikko 22.12.2021 klo 17.00 

Paikka  Teams-etäkokous 

Osallistujat Poliittisen seurantaryhmän jäsenet, väliaikaisen 

valmistelutoimielimen jäsenet 

 

Poliittisen seurantaryhmän jäsenet 

• pj. Pentti Puhakka 

• 1. vpj. Jouni Maijala 

• 2. vpj. Eemeli Peltonen 

• Kalle Ikkelä 

• Petri Vaulamo 

• Tapio Havula 

• Juha Virkki 

• Sirkka Rousu 

• Leni Pispala 

• Jaakko Rainio 

• Pinja Perholehto 

• Sari Tammilehto 

• Marjaana Manninen 

• 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 

• Sampo Salo 

• siht. Hanna Raevuori 
• Sannamari Nousiainen klo 17-17.14 
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1. Kokouksen avaus 

Poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja Pentti Puhakka avasi kokouksen. Muutettiin 

kokouksen työjärjestystä siten, että kiinteistöasiat käsitellään kokouksessa kolmantena 

asiana. 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

Hyväksyttiin 16.11.2021 pidetyn kokouksen muistio.  

3. Hyvinvointialueen kiinteistöt 

Tilatyöryhmän jäsen hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen kertoi tilannekatsauksen 

hyvinvointialueen kiinteistöasioista, muun muassa siirtyvistä vuokrasopimuksista. 

Esitysmateriaali sovittiin toimitettavan muistion liitteenä.  

Merkittiin tiedoksi.  

4. HUS-yhtymän valmistelun tilannekatsaus 

Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen kertoi HUS-perussopimuksen sekä HUS-

järjestämissopimuksen valmistelusta. 

Keskusteltiin hallintomallista (yhtymäkokous vai valtuusto). Yhtymäkokouksen hyvänä 

puolena pidettiin muun muassa omistajaohjauksen vahvistumista, mutta selkeää vertailua 

ei pystytä vielä kaikilta osin tekemään, sillä esimerkiksi mahdollisen valtuuston koosta ei 

ole tietoa. Yksimielisesti todettiin, että hallintomallista riippumatta on tarve erityisesti 

omistajaohjauksen ja integraation vahvistamiselle.  

Sovittiin, että HUS-yhtymän tilannekatsaus otetaan käsittelyyn myös seuraavassa pol. 

seurantaryhmän kokouksessa 26.1.2022. 

Merkittiin tiedoksi. 

5. Hyvinvointialueen poliittisen ohjausmallin valmistelun tilannekatsaus 

Hallintojohtaja Petja Harakka esitteli tilannekatsauksen hyvinvointialueen poliittisen 

ohjausmallin valmistelusta. Liite 1. Poliittinen päätöksentekorakenne 16.12.2021.pdf  

Käytiin keskustelua esitetystä mallista. Aluehallituksen kokoa toivottiin kasvatettavan 

(11→ 15hlöä), jottei työmäärä ole liian suuri yksittäiselle hallituksen jäsenelle. Todettiin 

https://www.keusote.fi/wp-content/uploads/2021/11/Muistio-16.11.2021-poliittinen-seurantaryhma.pdf
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myös, että toimielimille halutaan päätösvaltaa, jotta aluehallituksen työmäärää voidaan 

keventää. Tämän lisäksi voi olla valmistelevia jaostoja. Keskusteltiin myös yhden 

lisälautakunnan tarpeesta, jossa palvelut ja resurssit sekä niiden järjestäminen olisivat 

keskiössä. 

Merkittiin tiedoksi. 

6. Muut asiat 

- Väliaikaisen toimielimen 15.12. kokouksessa on käsitelty muun muassa työryhmien 

valmistelun tilannekatsaukset. Kokousmateriaali löytyy Keusoten verkkosivuilta 

Väliaikaistoimielimen pöytäkirjat. 

- Poliittisen seurantaryhmän 19.10.2021 kokouksessa todettiin, että aluevaaliehdokkaiden 

infot/valmennukset koettiin tarpeellisiksi, ja Vaten puolesta tarjouduttiin tuomaan 

informaatiota mahdollisesti järjestettävissä tilaisuuksissa. Yksi aluevaaliehdokkaiden 

infotilaisuus on järjestetty Hyvinkäällä 25.11.2021 ja toinen on suunnitteilla tammikuulle.  

- Aluevaltuutetuille suunnitteilla perehdytysseminaari torstaille 17.2.2022 klo 9–15 

Merkittiin tiedoksi. 

7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:37. 

  

https://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Hyvinvointialueen_vaumlliaikainen_valmistelutoimielin/Kokous_15122021/Sarastia_Oyn_osakkeiden_hankinta(7120)

