
 

    Pöytäkirja   

   13.12.2022 

Kainuun hyvinvointialue    Verkkolaskutusosoite: 

    Kainuun hyvinvointialue 0037322133187000 

Sotkamontie 13, 87300 Kajaani                                 Operaattoritunnus: 003703575029, välittäjä: CGI Suomi Oy 

kirjaamo.hyvinvointialue@kainuu.fi   tai Kainuun hyvinvointialue, PL 401, 87070 Kainuu   

    Y-tunnus: 3221331-8 

Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta   

Aika Ti 13.12.2022 klo 9.10 – 12.05 

Paikka Kainuun uusi sairaala, 4 krs, Luentosali 2, Sotkamontie 13, Kajaani / Teams 

Osallistujat Kemppainen Katja, pj.  x  
Immonen Marjatta  x   

 Korhonen Jouko  x, poistui 9.21, saapui 10.30 
 Moilanen Veijo  x  

 Moisanen Kirsi  x  

 Nyman Markku  x, saapui 9.46   

 Pihlajamaa Sami  x 

 Seppänen Riikka  x  

 Suutari Hannu   x Teams, saapui 9.19 

 Tiainen Anja   x  

 Tolonen Aaro   x  

 Räisänen Aki (hallituksen edustaja)      x  

 

Lisäksi Härkönen Eveliina, sihteeri  x 

 Lukkari Anne, valtuuston pj.  x Teams, paikalla 9.51–10.54 

 Huotari Heikki, hallituksen pj.  -  

 Pikkarainen Saara, erikoissuunnittelija x 

 Lindberg Jukka, hyvinvointialuejohtaja x, paikalla 9.13–10.49 

 Tolonen Eija, järjestämisjohtaja x Teams 

   

Asiat:  

§ 1. Avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 
 

§ 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

§ 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään esityslistan mukaisessa järjestyksessä Hannu 
Suutaria ja Anja Tiaista. 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aaro Tolonen ja Anja Tiainen. 

§ 4. Ajankohtaista siirryttäessä Kainuun hyvinvointialueen organisaatioon 

Hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg. 
 
Lautakunta sai tiedoksi ajankohtaisia asioita järjestämissuunnitelmasta, alastrategioista ja 
ohjelmista sekä talousarviosta. Keskusteltiin lautakuntien roolista valmistelussa. 

 
§ 5. Kainuun hyvinvointialueen järjestöavustusten periaate -asiakirja ja järjestöavustusten 

pisteytys v. 2023 
  

Kainuun hyvinvointialue tukee järjestöavustuksilla Kainuussa toimivia sosiaali- ja terveysalan 
sekä pelastusalan yhdistyksiä, joiden tehtävänä on terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja/tai 
turvallisuuden edistäminen. Avustettavan toiminnan tulee edistää ja tukea kainuulaisen 
väestön terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta. 
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Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta on käsitellyt Järjestöavustusten periaate -asiakirjaa 
kokouksissaan 11.10.2022 ja 8.11.2022. Asiakirjaa on täydennetty huomioiden lautakunnan 
ohjeistus sekä kuntien ja järjestöjen antamat lausunnot (liite 1). 
 
Myöntäessään avustusta hyvinvointialue käyttää kokonaisarviointia ja pisteytystä hakuehdot 
täyttävien hakijoiden kesken. Pisteytystä käytetään avustusten myöntämisen tukena 
painottaen, mm. miten hyvin järjestön toiminta toteuttaa Kainuun hyvinvointialueen strategian 
painopisteitä, strategisia periaatteita ja toimenpiteitä (liite 2). 

 
Kainuun hyvinvointialueen valtuusto päättää vuoden 2023 talousarviosta kokouksessaan 
20.12.2022. Järjestöavustuksiin osoitettava määräraha ei ole vielä lautakunnan tiedossa. 
Avustusten haun siirtyminen sähköiseen avustusjärjestelmään on vielä kesken Kainuun 
soten tietohallinnossa. Realistinen aikataulu avustusten haun avaamiseen olisi tammikuussa 
2023.  
 
Esitys: Lautakunta keskustelee ja päättää hyväksyä Järjestöavustusten periaate -asiakirjan 
ja avustusten pisteytyksen v. 2023 sekä päättää järjestöavustusten hakuajasta. 
 
Päätös: Lautakunta hyväksyi Järjestöavustusten periaate -asiakirjan ja avustusten 
pisteytyksen v. 2023 sekä päätti järjestöavustusten hakuajaksi 9.1.–31.1.2023. 

 
 § 6. Muut asiat 

 
o Lautakunnan tehtävistä, vuosikello ad. 6/2023 alustava ehdotus, liite 3 (asia siirtyi ed. 

kokouksesta) 
 

o Kainuun alueellinen hyvinvointikertomus 2022 valmistuu joulukuussa ja esitetään 
lautakunnalle tammikuussa -23. Lautakunnan käsittelyn jälkeen asiakirja etenee 
aluehallituksen ja -valtuuston käsittelyyn. Tämän jälkeen lautakunta valmistelee alueellisen 
hyvinvointisuunnitelman valtuustokaudelle 2023–2026. 

 
o Lautakunnan kokoukset v. 2023 kunnissa 

Lautakunta keskustelee kuntakokousten tarkoituksesta, tavoitteista, kuntatoimijoiden 
osallistamisesta ja tiedottamisesta kokousvalmisteluja varten. 
  
17.1.2023 Sotkamo, Snowpolis klo 9–12 
14.2.2023 Kajaani, Kainuun uusi sairaala, 4. krs, luentosali 2, Sotkamontie 13, klo 9 
14.3.2023  
18.4.2023 
16.5.2023 
13.6.2023 

 
o Lautakunnan kokouksissa käsitellyistä asioista tehdään tiedote, joka jaetaan 

hyvinvointialueen verkkosivuille viestinnän toimesta. 
 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

 
§ 7. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.05. 
 
Katja Kemppainen 
Puheenjohtaja 
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 
 
Aaro Tolonen  Anja Tiainen 


