
 

 Muistio   
 

 
  

  

                     24.8.2022  

Kainuun väliaikainen valmistelutoimielin   Verkkolaskutusosoite: 
Kainuun hyvinvointialue   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 

Tulevaisuuslautakunnan työpaja 
 
 

Aika:   To 18.8.2022 klo 10–15   

Paikka:   KAKS luentosalit 1. ja 2. 4.kerros, Kajaani 

Osallistujat: Kyllönen Merja, pj.   

 Hatva Teuvo   

 Mähönen Sami (Heikkinen Matti estynyt)   

 Helttunen Erja   

 Kangasharju Marjo   

 Kyllönen Jaakko   

 Jari-Pekka Pyykkönen (Lindh Jari estynyt) 

 Lukkarinen Seija   

 Mulari Matti  (poistui klo 13.50 kokouksesta) 

 Paulomäki Kaisa-Mari 

lisäksi:        hallituksen edustaja Johanna Sorri klo 13-14.20 

esittelijöinä: Merja Kemppainen, Anu Hankio, Marita Pikkarainen 

Asiat:   

1.  Avaus ja läsnäolijoiden toteaminen   

Puheenjohtaja Merja Kyllönen avasi kokouksen.  

2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3.  Haasteita hankintakentässä - hankinta-asioiden läpikäyntiä kahden 

tunnin työpajassa - hankintasuunnittelija Merja Kemppaisen kanssa. 

Pienellä porukalla tehdään paljon ison kokonaisuuden parissa. Tarve  

vuoropuheluun alueen yrittäjien ja järjestöjen kanssa, jotta heillä olisi 

paremmat mahdollisuudet pärjätä kilpailutuksissa yritysten kesken tehtävän 

yhteistyön kautta. 

  Lounastauko (klo 12–13) 
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4.  Tiedosta työhyvinvointia ja tuottavuutta hankkeen esittely ja 

 jatkotoimien analysointia -projektipäällikkö Anu Hankion ja  

 Marita Pikkaraisen kanssa (klo 13–14.30) 

5.  Seuraavien kokousten sisältöjen suunnittelua ja ajankohtien 

haarukointia  

Päätettiin jatkaa sekä etäkuulemisten, että läsnäolokokousten mallilla 

tilanteen mukaan, mikä on työstettävän asian kannalta parasta. 

Lautakunnassa on halua järjestää vuoropuhelua Hyvinvointialueen johtajan 

Jukka Lindbergin kanssa, samoin kuin uusien toimialajohtajien kanssa. 

Strategiatyössä nähtiin tarve nostaa hankinnat ja työhyvinvointi omina 

osioinaan esille. Samoin kuin hankintastrategian puute vaikuttaa myös 

linjausten tekemiseen suhteessa yrityksiin ja esimerkiksi järjestökenttään. 

Ennaltaehkäisevä työ - esimerkkinä voisi olla päihdetyö ja 

mielenterveyspuoli, haarukoidaan yhteistä työpajaa. Kumppanuus ja sen 

vahvistaminen, kehittäminen laajassa kuvassa katsottiin lautakunnalle 

tärkeäksi tehtäväksi. Samoin rekryn kehittäminen myös viestintämielessä 

(videot nousivat esille esimerkkeinä siitä, miten jäämme jälkeen muista 

visuaalisessakin mielessä). 

6.  Muut asiat 

  Muita asioita ei noussut esille. 

7.  Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja Merja Kyllönen päätti kokouksen klo 14.55.   

 

  Muistion kirjasi Merja Kyllönen  


