
 

    Pöytäkirja   

   13.9.2022 

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 13.9.2022 klo 9.00–11.46 

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 9.16 

 Pihlajamaa Sami poissa, varajäsen Mustonen Marko x, saapui klo 9.14 

 Seppänen Riikka poissa, varajäsen Kinnula Susanna x 

 Suutari Hannu  x 

 Tiainen Anja   x 

 Tolonen Aaro   x 

 Räisänen Aki (hallituksen edustaja) x 
 

Lisäksi Polvinen Heli, siht.  x 

 Lukkari Anne, valtuuston pj  x, poistui klo 11.35  

 Huotari Heikki, hallituksen pj - 

 Lindberg Jukka, hyvinvointijohtaja x, poistui klo 9.45 
 

Asiat:  

1. Avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin aakkosjärjestyksessä ensimmäiset eli Immonen 
Marjatta ja Korhonen Jouko. 
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4. Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan roolit ja asiat / Hyvinvointijohtaja Jukka 
Lindberg 
 
Jukka Lindberg kertoi tämän hetken kuulumisia hyvinvointialueelta mm. toimialue-
johtajat on nyt valittu, strategiatyö on käynnissä ja hyvinvoinnin tietopohjan 
tilannekuvan kokoaminen aloitetaan yhdessä kuntien kanssa.  
 
Lautakunnan tehtävät tulevat hallintosäännöstä mm. painopisteiden asettamiseen ja 
strategiseen työhön, valmistelee alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -
suunnitelman, varmistaa kuulemisen ja osallistumisen, myöntää järjestöavustukset, 
hyväksyy kumppanuussopimukset ja valmistelee osallisuusohjelman. 
 
Lautakunnan asioihin liittyen hyvinvointialueella on mietittävä kuka tulee 
lautakunnissa vastaamaan valmistelusta, miten lautakuntien kokousesittelijät 
hoidetaan ja kuinka lautakuntien työ kytketään talouden ja toiminnan suunnitteluun.  
 
Lautakunta merkitsi tiedoksi Jukka Lindbergin osuuden. 
 

5. Kainuun hyvinvointialueen strategiatyön eteneminen ja tämänhetkinen tilanne 
 
Strategiatyö käynnistyi kesäkuun aluevaltuuston seminaarissa. Valmistelijoista/ 
viranhaltijoista koostuva pieni ydinryhmä vastaa strategian etenemisestä, tekee 
varsinaisen kokoamistyön ja tukee myös osin henkilöstön infojen ja työpajojen 
toteuttamisessa. Laajennettuun ydinryhmään kuuluu myös valtuutettuja. 
 
Henkilöstölle lyhyet strategiainfot yksiköiden omissa kokouksissa syyskuun 2022 
aikana ja työpajat kaikille avoimina syyskuun lopun ja lokakuun alun aikana. 
Henkilöstölle on tulossa kysely strategian sisällöistä ja laadinnasta. 
 
Aluehallitus käsittelee strategian 14.11.2022 ja aluevaltuusto 21.11.2022. 
 
Lautakunta merkitsi tiedoksi Eija Tolosen esityksen strategiatyöstä (liite 1). 
 

6. Strategiaan osallistaminen, suunnitelmat 

henkilöstö, kansalaiset, nuoret/ikäihmiset, muut sidosryhmät 
 
Kansalaisosallisuuden toteuttamiseen on perustettu työryhmä, johon kuuluu 
kehittämis- ja suunnitteluyksikkö, tulevaisuuslautakunnan pj., hyvinvointi- ja 
yhdyspintalautakunnan pj. / vpj., järjestöasiantuntija sekä Kainuun JANE:n 
(järjestöasiainneuvottelukunta) pj. 
 
Kainuulaisille toteutetaan kansalaiskysely toiveista ja odotuksista hyvinvointialueen 
ja sen strategian suhteen. Kansalaiskuuleminen pohjautuu vahvasti verkostojen 
aktivointiin. Kysely toteutetaan sähköisenä ja paperisena, vastausaika 2 viikkoa. 
Kyselyä jaetaan verkostojen kautta ja eri toimipisteisiin esim. kirjastot. Kainuun 
JANE on valmiina järjestämään virtuaalitupailtoja.  
 
Strategiatyöhön liittyen on tulossa ”viritevideo”, jossa hyvinvointialuejohtaja kertoo ja 
motivoi henkilöstöä ja kansalaisia osallistumaan. 
 
Lautakunta merkitsi tiedoksi Marita Pikkaraisen esityksen kansalaisosallisuuden/ 
kuulemisen (liite 2). 
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7. Järjestöavustukset ja avustusten periaatteet 
 
Kainuun soten yhtymähallitus on vuodelle 2022 päättänyt avustusten hakuohjeesta 
ja avustushakemuksen sisällöstä. Avustettavia toiminnan kohteita ovat olleet: 
mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö, terveellisten elintapojen ja 
toiminta- ja työkunnon ylläpitäminen, osallisuuden vahvistuminen ja yksinäisyyden 
vähentyminen ja tapaturmien, väkivallan ja turvattomuuden ehkäiseminen. Kainuun 
soten yhtymähallitus on myöntänyt vuonna 2022 rahoitusta 41 yhdistykselle. 
 
Kainuun hyvinvointialueelle työstetään järjestöavustusten periaatteet -asiakirjaa. 
Asiakirja sisältää mm. tarkoituksen, avustusten hakijat, avustuslajit, avustusehdot, 
avustusmäärät, avustusten haku ja käyttö, avustusten ulkopuolelle jäävä toiminta, 
toiminta-avustusten pisteytys sekä muu toimintaedellytysten tukeminen. 
 
Järjestöavustuksista tulee keskustella/sopia kuntien ja Kainuun hyvinvointialueen 
kesken. Kainuun hyvinvointialueen tulee tehdä tiivistä yhteistyötä myös järjestöjen 
osallistamisen, kuulemisen ja muun yhteydenpidon osalta. 
 
Lautakunta merkitsi tiedoksi Saara Pikkaraisen esityksen järjestöavustukset Kainuun 
hyvinvointialueella 2023 (liite 3) ja sovittiin, että Saara Pikkarainen jatkaa asiakirjan 
valmistelua. 
 

8. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 
 
Lautakunta merkitsi tiedoksi tulleen suunnitelman, asiaa selvitellään lisää ja asia 
käsitellään seuraavassa kokouksessa. 
 

9. Muut asiat 
 
Muita asioita ei ollut. Seuraava kokous on 11.10.2022 klo 9, läsnäolokokous 
Kajaanissa. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.46. 

 

 

 

Katja Kemppainen  Heli Polvinen 
puheenjohtaja  sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

       Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 

 

       Marjatta Immonen  Jouko Korhonen 
 


