
 

    Muistio   

   18.8.2022 

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 to 11.8.2022 klo 10: 

Paikka Teams-etäkokous 

Osallistujat Kemppainen Katja, pj x 

 Immonen Marjatta  x 

 Korhonen Jouko  x 

 Moilanen Veijo  x 

 Moisanen Kirsi   x 

 Nyman Markku  x liittyi klo 10:47 

 Pihlajamaa Sami  X  klo liittyi 10:24 

 Seppänen Riikka x 

 Suutari Hannu x 

 Tiainen Anja  x 

 Tolonen Aaro  x 

 Räisänen Aki (hallituksen edustaja)  x 

Lisäksi Mikkonen Salli   

 Lukkari Anne, valtuuston pj x  

 Huotari Heikki, hallituksen pj x  

 Lindberg Jukka, hyvinvointijohtaja  

 Martiskainen Pentti x 

 

Asiat:  

 

1. Avaus ja läsnäolijoiden toteaminen  

- läsnäolijat merkitty edelläolevaan luetteloon 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

- Jäseniä riittävästi paikalla ja kokous ajankohta päätetty jo kesällä. Kokous 

todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
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3. Kainuun hyvinvointialueen strategiatyön eteneminen ja tämänhetkinen tilanne 

 

Anne Lukkari kertoo tilannetta hyvinvointialuestategian etenemisprosessista. 

- Käytiin läpi jo kuljettu taival 

- Syyskuussa tarkoitus osallistaa hyvinvointialueen nuoria ja lapsia 

- Myös vanhus- ja vammaisneuvosto tarkoitus osallistaa 

- 24.10 tarkoitus hyväksyä hallituksessa ja viikkoa myöhemmin tästä valtuustossa 

 

 

Pentti Martiskainen kertoo henkilöstön osallistamisesta 

- Koko henkilöstölle järjestetään syksyn aikana lyhyet strategiainfot ja työpajat. 

Kaikille mahdollisuus osallistua paikan päällä tai etänä 

- Henkilöstökysely 

- Keskustelu/chat-sivusto 

- Tärkeää, että kaikki saa mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä ja ajatukset ja 

ideat.  

- Haasteena työyksiköiden kiire, järjestetäänkö ilta-aikoja? 

Asiasta käytiin runsaasti keskustelua. Mietittiin mm tiukkaa aikataulua, käytännön 

toimeenpanoa ja hyvään lopputulokseen pääsyä. Henkilöstö halutaan oikeasti 

mukaan tähän prosessiin.  

Runsaan keskustelun jälkeen tultiin siihen tulokseen, että ehdotetaan 

strategiaprosessia siirtämistä hieman eteenpäin, 21.11 aluevaltuuston kokoukseen.  

       Nuorien kuuleminen ja tavoittaminen on myös tärkeää.  

 

4. Lautakunnan kokousaikataulu vuonna 2022  

- Sovitaan loppuvuoden kokouspäivät 

- Alustavasti päivämäärät kokouksille 13.9, 11.10, 8.11, 13.12 

- Osa läsnäolokokouksia, osa teamsin välityksellä. Pääsääntöisesti aloitetaan 

kokoukset klo 9-10, mutta aikatauluun voi tulla muutosta.  

5. Muut asiat 

Jatkossa lautakuntana kuntakierrokset tärkeät. Suunnitellaan myöhemmin 


