
 
Varaedustajien nimeäminen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen 
toimikaudeksi 2021-2022 
   
KH 13.09.2021 § 255  
  

Kunnanvaltuusto nimesi kokouksessaan 30.8.2021 § 62 Päijät-
Hämeen hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen toimikaudeksi 
2021-2022 edustaja Veikko Kotolahden henkilökohtaiseksi 
varaedustajaksi Timo Aromaan ja edustaja Lilli Karolan 
henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Anuliisa Lahtisen. 
 
Timo Aromaa ja Anuliisa Lahtinen ovat ilmoittaneet, että he eivät ota 
vastaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen 
varaedustajien paikkoja. 

 
Valmistelija Nimi: Tuula Mäkinen 
 Tehtävänimike: hallintojohtaja 
 Puh: 044 713 4505 
 Email: etunimi.sukunimi@sysma.fi 
 
Kunnanjohtajan ehdotus 
 
 Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto nimeää edustaja Veikko 

Kotolahdelle ja edustaja Lilli Karolalle henkilökohtaiset varaedustajat 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 
 
KV 15.11.2021 § 73    
116/00.00.01.06/2021    
 
 
Päätösehdotus Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto nimeää edustaja Veikko 

Kotolahdelle ja edustaja Lilli Karolalle henkilökohtaiset varaedustajat 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen. 
 

Päätös Valtuutettu Mika Järvinen esitti, että paikat jaetaan niin kuin 
ylikunnallisissa paikkajakoneuvotteluissa on sovittu ja että 
kuntayhtymän perussopimus ei ole este paikkojen jakamiseen 
neuvottelutuloksen mukaisesti (liite 1). 
 
Valtuutettu Eija Virolainen-Nurminen ehdotti Veikko Kotolahden 
varaedustajaksi Juho Hopeasaarta. 
 
Valtuutettu Jesse Hildén kannatti valtuutettu Järvisen ehdotusta. 
 
Valtuutettu Järvinen ehdotti edustajaksi Mirja Kalliosaarta ja hänen 
henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Jesse Hildéniä sekä 
edustajaksi Mika Järvistä ja hänen henkilökohtaiseksi 
varaedustajakseen Rainer Pitkästä.  
 
Valtuutettu Juho Hopeasaari huomautti, että tässä kokouksessa 



valitaan ainoastaan pykälän päätösehdotuksessa mainitut 
varaedustajat. 
 
Puheenjohtaja totesi, että on esitetty aiemman päätöksen 
kumoamista, mutta nyt valitaan päätösehdotuksen mukaan 
varaedustajat, joista yhtä on jo esitetty ja pyysi valtuustoa 
esittämään toista varaedustajaa. 
  
Valtuutettu Lilli Karola ehdotti Veikko Kotolahden ja Lilli Karolan 
varaedustajiksi Mika Järvistä ja Mirja Kalliosaarta.  
 
Mirja Kalliosaari sekä perussuomalaisten valtuustoryhmä ja Mika 
Järvinen kieltäytyivät ehdotuksesta. 
 
Valtuutettu Mika Järvinen vaati koko vaalin suorittamista kerralla ja 
ehdotti neuvottelutaukoa asian tarkastamiseksi kuntalaista. 
 
Puheenjohtaja totesi, ettei neuvottelutauko ole tarpeen. 
 
Valtuutettu Juho Hopeasaari tiedusteli, oliko Järvisen ehdotus 
tulkittavissa koko asian palauttamiseksi valmisteluun tai 
hylkäämisehdotukseksi. 
 
Valtuutettu Timo Seppänen ehdotti Lilli Karolan varaedustajaksi 
Hannu Juholaa. 
 
Valtuutettu Esa Einonen totesi, että tässä pykälässä ei voida vaihtaa 
jo valittuja varsinaisia edustajia, vaan valitaan ainoastaan 
varaedustajat ja että asia on tarvittaessa palautettava uudelleen 
valmisteluun. 
 
Puheenjohtaja totesi, että valtuusto valitsee nyt päätösehdotuksen 
mukaan varaedustajat ja kysyi kokoukselta muita esityksiä 
varaedustajiksi. 
 
Valtuutettu Lilli Karola kannatti varaedustajiksi tehtyjä ehdotuksia. 
 
Valtuusto nimesi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 
yhtymäkokoukseen edustaja Veikko Kotolahden henkilökohtaiseksi 
varaedustajaksi Juho Hopeasaaren ja edustaja Lilli Karolan 
henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Hannu Juholan. 
 
Valtuutettu Mika Järvinen ja Perussuomalaisten valtuustoryhmä 
jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen. 


