
 

    MUISTIO   

   10.6.2022 

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 pe 10.6.2022 klo 10.00 

Paikka Kainuun keskussairaala, 4.kerros luentosali, Sotkamontie 13, 87300 KAJAANI 

Osallistujat Kemppainen Katja, pj  

 Korhonen Jouko  

 Moilanen Veijo  

 Nyman Markku  

 Pihlajamaa Sami  

 Seppänen Riikka (klo 10.05 – 11.20) 

 Teemu Takalo   

 Tiainen Anja   

 Tolonen Aaro   

Lisäksi Pikkarainen Saara    

 Ruokolainen Marja-Liisa  

 

Poissa Immonen Marjatta 

 Moisanen Kirsi 

 Suutari Hannu 

 

Asiat:  

 

1. Avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05 ja totesi läsnäolijat. 

2. Esittäytyminen 

Käytiin lyhyt esittelykierros, koska kyseessä oli lautakunnan ensimmäinen 

varsinainen kokous. 

3. Osallisuuden näkökulma, ajankohtaiskatsaus meneillä olevista ja tulevista 

hankkeista / Kainuun soten kehittämis- ja suunnitteluyksikkö 

Erikoissuunnnittelija Saara Pikkarainen piti puheenvuoron aiheesta 

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen Kainuun 

hyvinvointialueella. Erikoissuunnittelija Marja-Liisa Ruokolainen piti 

alustuksen aiheesta Osallisuus nyt ja tulevalla hyvinvointialueella. 

Molemmat esitykset tämän muistion liitteenä. 
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4. Keskustelua lautakunnan roolista ja ajatuksista Kainuun hyvinvointialueen 

strategiatyössä 

Kävimme keskustelua ym. aiheesta, keskusteluissa nousi esille mm. 

seuraavia asioita: 

- Osallisuuden varmistaminen nähdään erittäin tärkeänä lautakunnan 

tehtävänä!  

- Osallistamista voi tehdä erilaisten etujärjestöjen kautta; järjestöt voivat 

kerätä tietoa jäseniltään ja välittää sitä hyvinvointialueen toimijoille, 

lisäksi järjestöt voivat tehdä lausuntoja ja kannanottoja, Järjestöjen 

toive on, että osallistamisessa ”mennään perille asti”; yhteistyö ei saa 

rajoittua pelkästään yhdistyksen kattojärjestön kautta tehtäväksi. 

- Osallistamisen tapoja monipuolisesti: osallistamisen mahdollisuuksia 

tarvitaan niin sähköisenä kuin face-to-facena; mikä sopii yhdelle, ei 

sovi kaikille. Yksipuolinen tapa, esim. pelkästään digi, voi vääristää 

lopputulosta, kun vain tietty käyttäjäryhmä osallistuu kyselyyn. 

- Kansalaiset eivät saa joutua eriarvoiseen asemaan, erityinen huomioi 

heidän mielipiteeseen, jotka eivät ole tällä hetkellä palvelujen piirissä, 

miten tavoitetaan? 

- Kaikkia kyselyjä ym edeltävästi tarvitaan tiedottamista laajasti ja 

monipuolisesti, esim. jos otetaan robottipuhelut käyttöön, informoitava 

tulevista puheluista kainuulaisia. Joka vaiheessa viestinnän merkitys 

ensiarvoisen tärkeää.  

- Jatkossa tehtävä tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa esimerkiksi 

ennaltaehkäisevissä palveluissa; rajalliset resurssit → vältetään 

päällekkäisiä toimintoja. Lisäksi rajanveto tärkeää; kunnilla myös omat 

määrärahansa ennaltaehkäisevien palveluiden järjestämiseen, joten 

tehtävät eivät saa automaattisesti tulla hyvinvointialueen harteille ja 

maksettavaksi. 

5. Lautakunnan kokousaikataulu vuonna 2022 (alustava sopiminen)  

Valmistelukoordinaattori Salli Mikkonen oli estynyt saapumaan 

kokoukseen, joten syksyn kokousaikataulua ei pystytty sopimaan. 

6. Muut asiat 

Muita asioita ei ollut. 

 

 

Muistion kirjasi puheenjohtaja Katja Kemppainen. 


