
 

  Pöytäkirja 

   8.11.2022 

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 8.11.2022 klo 9.00-12.00 

Paikka Teams-etäkokous 

Osallistujat Kemppainen Katja, pj.  x   
Immonen Marjatta  x  

 Korhonen Jouko  x  
 Moilanen Veijo  x 
 Moisanen Kirsi  x  
 Nyman Markku  x, saapui klo 9.33, poistui klo 11.51   
 Pihlajamaa Sami  x 
 Seppänen Riikka  x   
 Suutari Hannu   x, poistui klo 10.57   
 Tiainen Anja   x   
 Tolonen Aaro   x   
 Räisänen Aki (hallituksen edustaja) x  
 
Lisäksi Polvinen Heli, sihteeri  x 
 Lukkari Anne, valtuuston pj.  -  
 Huotari Heikki, hallituksen pj.  x  
 Pikkarainen Saara, erikoissuunnittelija x 
 Tolonen Eija, järjestämisjohtaja x, poistui klo 11.25 
 Huovinen-Tervo Marjo, hallintoylihoitaja x, saapui klo 10.38, poistui klo 11.23 
 Pekkala Terho, viestintäpäällikkö x, poistui klo 9.44 
   
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  
       Markku Nymania ja Sami Pihlajamaata. 
 
       Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Pihlajamaa ja Riikka Seppänen. 
 
§ 4. Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan rooli viestinnässä 
 

 Hyvinvointialueen toiminnasta on tiedotettava hyvinvointialueen asukkaille, palvelujen 
käyttäjille sekä järjestöille ja muille yhteisöille. Hyvinvointialueen tulee antaa riittävästi tietoja 
hyvinvointialueen järjestämistä palveluista, taloudesta, hyvinvointialueen hallinnossa 
valmistelussa olevista asioista ja niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, 
tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Hyvinvointialueen on tiedotettava siitä, millä 
tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa (STM 2021). Viestintäpäällikkö 
Terho Pekkala avaa Kainuun hyvinvointialueen viestinnän tavoitteita ja erityisesti 
lautakunnan roolia viestinnässä. 
 
Esitys: Lautakunta keskustelee lautakunnan viestinnästä ja siitä, miten toimielimen 
päätöksenteosta tulisi jatkossa viestiä. 
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 Päätös: Toimimme esityksen mukaisesti. 
 

§ 5.  Kainuun hyvinvointialueen järjestöavustusten valmistelu (liittyy ed. kokouksen asiaan 
§6) 

 
Järjestöavustusten periaatteet -asiakirjasta pyydetty 17.10.2022 lausunnot Kainuun kunnilta, 
Kainuun järjestöasiain neuvottelukunnalta ja Kainuun sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 
(mukana 191 järjestöä). Lausunnot tulee toimittaa 31.10.2022 mennessä. Esitellään kooste 
saaduista lausunnosta. Järjestöavustuksiin liittyen on mahdollista jatkaa keskusteluja 
sidosryhmien kanssa. Lautakunta päättää asiasta joulukuun kokouksessaan.  

 
Liite 1: Kainuun hyvinvointialueen järjestöavustusten periaatteet 2023 (luonnos) 
Liite 2: Järjestöavustusten periaatteet asiakirja, lausunnot 
 
Esitys: Lautakunta käsittelee saadut lausunnot ja tarvittaessa täydentää asiakirjaa saatujen 
lausuntojen perusteella ja ohjeistaa valmistelutyötä. 
 
Päätös: Toimimme esityksen mukaisesti. 
 

§ 6.  Kainuun hyvinvointialueen organisaatiovalmistelu 
 
Kainuun hyvinvointialueen organisaatiota on valmisteltu ja päätetty aluehallituksessa ja -
valtuustossa 6/2022 alkaen. Hallintoylihoitaja Marjo Huovinen-Tervo kertoo 
organisaatiouudistuksen valmistelun tilannekatsauksen. 
 
Esitys: Lautakunta saa tiedoksi valmistelutyön etenemisen ja keskustelee asiasta.   
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

§ 7.  Alueellisen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden, HyTeTu valmistelutyön 
organisointi ja resurssointi osaksi kuntien, hyvinvointialueen ja järjestötoimijoiden 
yhdyspintatyötä 
 
Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen -työryhmä on valmistellut ehdotuksen 
Kainuun HYTETU -rakenteesta, toimijoista ja siitä, miten alueellista työtä tulisi organisoida ja 
kehittää. Työryhmään on kuulunut Kainuun kuntien, Kainuun soten, PS- Avin, Kainuun 
Liikunnan, Kainuun Liiton, evl. srk:n edustajia, yhteensä yli 30 henk. Kokouksia on pidetty 1–
2 x kk vuoden 2022 aikana. Työryhmän pj. Saara Pikkarainen esittelee työryhmän 
ehdotusta. 
 
Liite 3: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen Kainuun hyvinvointialueella 
(luonnos) 
 
Esitys: Lautakunta saa tiedoksi HyTeTu -valmistelutyön etenemisen ja keskustelee asiasta. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
 § 8. Muut asiat 

 
o Hyvinvointialueen strategian valmisteluun osallistuneista; henkilöstön osallistuminen 

työpajoihin 199 työntekijää, kyselyyn vastaajia oli 561 kpl. Kansalaiskyselyyn vastanneita 
oli 650 kpl. Aineistot kootaan ja analysoidaan, jonka jälkeen ne esitellään 
aluehallitukselle ja -valtuustolle. 

 
o Alustava ehdotus lautakunnan tehtävistä, vuosikello 2022–2023, liite 4. (siirretään 

seuraavan kokoukseen). 
 

o Lautakunnan kokousaikataulu kevät 2023 
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o Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan kokoukset pidetään 1 x kk:ssa 
läsnäolokokouksina tai Teams -yhteydellä kuukauden 3. tai 4. tiistai klo 9–12. 
Näiden lisäksi järjestetään kokouksia tarpeen mukaan. Tavoitteena on järjestää 
kokouksia myös Kainuun kunnissa, sovittujen sisältöjen mukaisina.    

 
Esitys: ti 17.1.2023, ti 14.2.2023, ti 14.3.2023, ti 18.4.2023, ti 16.5.2023, ti 13.6.2023. 
 
Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 
o Seuraava kokous ti 13.12.2022 klo 9–12 Kainuun uusi sairaala, Neuvottelu 1 

 
 § 9. Kokouksen päättäminen 

 
     Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00. 
 
 
 
 
 
     Katja Kemppainen 
     puheenjohtaja 
 
 

 
 
        Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 
 

 
     Sami Pihlajamaa  Riikka Seppänen 


