
 

    Pöytäkirja   

   11.10.2022 

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 11.10.2022 klo 9.10 – 12.00 

Paikka Kainuun uusi sairaala, 4 krs, Neuvottelu 2 / Teams-yhteys 

Osallistujat Kemppainen Katja, pj.  x 
Immonen Marjatta  x 

 Korhonen Jouko  x 
 Moilanen Veijo  x 

 Moisanen Kirsi  x 

 Nyman Markku  x Teams, läsnä klo 9.29 alkaen 

 Pihlajamaa Sami poissa, varajäsen Mustonen Marko poissa 

 Seppänen Riikka  x 

 Suutari Hannu   x Teams 

 Tiainen Anja   x 

 Tolonen Aaro   x 

 Räisänen Aki (hallituksen edustaja) x 

 

Lisäksi Mikkonen Salli, siht.  x 

 Härkönen Eveliina, valmisteluassistentti x 

 Lukkari Anne, valtuuston pj.,  poissa 

 Huotari Heikki, hallituksen pj.  x Teams, poistui klo 10.28 

 Pikkarainen Saara, erityissuunnittelija x 

 Tolonen Eija, järjestämisjohtaja x Teams, poistui klo 10.04 

 Huovinen-Tervo Marjo, hallintoylihoitaja x, poistui klo 10.04 

 Saari Helena, perhekeskuskoordinaattori x paikalla 10.05 – 10.45 

   

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 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin esityslistan mukaisessa järjestyksessä Veijo 
Moilanen ja Kirsi Moisanen. 
 

§ 4. Kainuun hyvinvointialueen strategian valmistelun eteneminen ja tilannekuva 

 
Kainuun hyvinvointialueen strategian laatiminen on käynnissä. Strategia on 
tulevaisuuden suunnitelma, joka sisältää keskeiset tavoitteet ja keinot, joiden avulla 
Kainuussa järjestetään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut. 
Kainuun hyvinvointialueen strategian valmistelussa ovat mukana työntekijät ja 
kainuulaiset asukkaat.  
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Tilannekatsaus strategiavalmistelusta, järjestämisjohtaja Eija Tolonen ja 
hallintoylihoitaja Marjo Huovinen-Tervo (liite 1 ja liite 2).  
 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

§ 5. Arvokas ja onnellinen lapsuus Kainuussa Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma 2022–2025 
 
Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on lastensuojelulain mukainen 
suunnitelma, joka on laadittava ja tarkastettava vähintään kerran valtuustokauden 
aikana. Suunnitelma tulee ottaa huomioon kuntalain mukaisia talousarvioita ja -
suunnitelmia laadittaessa. Suunnitelmaan ja sen liitteisiin on koottu ajantasoinen 
tieto lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilanteesta ja viime vuosien kehityksestä Kainuun 
hyvinvointialueella hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta.  
 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (liite 3 ja liite 4), perhekeskuskoordinaattori 
Helena Saari.  
 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

§ 6. Kainuun hyvinvointialueen järjestöavustusten valmistelu vuodelle 2023 
 
Kainuun hyvinvointialueen valtuusto on kokouksessaan 15.3.2022 hyväksynyt 

hyvinvointialueen hallintosäännön. Hallintosäännön 14 §, kohdat 4 mukaan 

lautakunta myöntää järjestöavustukset talousarviossa hyväksyttyjen määrärahojen 

puitteissa ja 5. hyväksyy kumppanuussopimukset, jotka liittyvät ko. lautakunnan 

toimialaan. 

Kainuun hyvinvointialueen järjestöavustusten periaatteet -asiakirjaa on valmisteltu 

lautakunnan kokouksessa 13.9.2022 käydyn keskustelun pohjalta. Lautakunta 

täydentää asiakirjan valmistelua.     

Järjestöavustusten periaatteista tulisi käydä keskustelu Kainuun kuntien ja 

hyvinvointialueen kesken ennen varsinaista päätöksentekoa. Kunnista on tullut 

toiveita järjestää keskustelumahdollisuus asiasta. Lautakunnalla on mahdollisuus 

pyytää asiasta lausunto kunnilta ja järjestöiltä ennen päätöksentekoa. Asiaa edelleen 

valmistellaan ja tuodaan lautakunnan päätettäviksi seuraavissa kokouksissa. 

Asiaa esittelee erikoissuunnittelija Saara Pikkarainen. 

Kainuun hyvinvointialueen järjestöavustusten periaatteet, luonnos (liite 5), 

Järjestöavustukset (liite 6). 

Esitys: Lautakunta käsittelee Kainuun hyvinvointialueen järjestöavustusten 

periaatteet -asiakirjaluonnoksen, lähettää sen lausunnolle sidosryhmille sekä päättää 

lausunnon antamisen ajankohdasta.  

Päätös: Hyväksyttiin luonnos keskustelussa nousseiden kommenttien pohjalta. 

Lautakunta esittää vuoden 2023 määrärahaksi 200 000 euroa. Pyydetään lausunnot 
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luonnokseen lokakuun loppuun mennessä ja lautakunta käsittelee asiaa marraskuun 

kokouksessa. 

 

 
§ 7. Muut mahdolliset asiat 

 
- Romaniasioiden huomioiminen lautakunnan työskentelyssä 
- Ehdotuksia lautakunnan kokouspaikoiksi: Vuokatti, Jyväskylän yliopiston alainen 

tutkimuskeskus 
- Viestintäasiat, Terho Pekkalan kutsuminen kokoukseen 
 
 
 

§ 8. Seuraavat kokoukset 
 

- 8.11.   klo 9 
- 13.12. klo 9 

 
§ 9. Kokouksen päättäminen 
 
 
Puheenjohtaja kiitteli osallistujia ja päätti kokouksen klo 12.00. 
 
 
 
 
 
Katja Kemppainen 
puheenjohtaja 
 
 
 
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty  
 
 
Veijo Moilanen  Kirsi Moisanen 
 
 
 

 
 
 


