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Kainuun hyvinvointialueen poliittinen seurantaryhmä 2/2021 

Aika:  Perjantai 5.11.2021 klo 12 – 14.19 (Teams-kokous) 
Osallistujat: Liitteenä 

 
Käsiteltävät asiat: 

1. Kokouksen avaus   

Poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja Teuvo Hatva avasi kokouksen.  

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Puheenjohtajan ehdotus oli, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen kun puolet 

seurantaryhmän jäsenistä on läsnä. Hyväksyttiin. 

3. Läsnäolijoiden toteaminen 

Todettiin läsnäolijat (liite).  

4. Sihteerin valinta 

Kokous valitsi poliittisen seurantaryhmän sihteeriksi valmistelukoordinaattori Salli 

Mikkosen.  

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eila Aavakare ja Esa Ahonen.   

6. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin. 

7. Seurantaryhmän työjärjestys 

- Todetaan poliittisen seurantaryhmän työjärjestys 

o Väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestys: 5§ poliittisen 

seurantaryhmän kokoonpano ja tehtävät: 

”Hyvinvointialueen valmistelussa väliaikaisen valmistelutoimielimen tukena toimii 

poliittinen seurantaryhmä, jonka puheenjohtajistolla on läsnäolo- ja puheoikeus 

väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksissa. Poliittiseen seurantaryhmään kuuluu 

kaikkien alueen valtuustoissa edustettuina olevien puolueiden edustus kuntien 

nimeäminä, Kainuun sote, Kainuun Pelastuslaitos, työntekijäjärjestöt, Kainuun liitto, 

kolmas sektori, palveluntuottajien ja muiden yhteistyötahojen edustus sekä alueen 

kansanedustajat. Tehtävät:  

- seurata ja tukeva väliaikaisen toimielimen sote- ja pelastustoimen uudistuksen 

valmistelutyötä, 

- välittää poliittisen päätöksenteon näkemyksiä valmisteluun ja viestiä valmistelusta 

omiin taustaryhmiin. 

Seurantaryhmän kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus väliaikaisen 

valmistelutoimielimen jäsenillä. Lisäksi seurantaryhmä voi kutsua kokouksiin 

asiantuntijoita harkintansa mukaan. Seurantaryhmä kokoontuu puheenjohtajiston 

kanssa sovitulla valmistelun etenemistä tukevalla aikataululla.” 

o Väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestys: 6§ Kokouspalkkiot:  



”Poliittisen seurantaryhmän kokouksista muille kuin julkisen sektorin nimeämille jäsenille 

(kolmas sektori, poliittiset puolueet) suoritetaan kokouspalkkiota 100 €/kokous. 

Seurantaryhmän puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkio, joka vastaa asianomaisen 

toimielimen jäsenen kokouspalkkiota 50 %:lla korotettuna.  

Pöytäkirjan tarkastuspalkkio:  

Jos poliittisen seurantaryhmän pöytäkirjaa ei tarkasteta heti kokouksen jälkeen, 

pöytäkirjan tarkastajalle ja puheenjohtajalle maksetaan toimituspalkkiona 50 € 

pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja tarkastamisesta Kainuun soten hallinnon tai 

työterveyshuollon toimitiloissa, sekä matkakorvaus. Mikäli samalla kertaa allekirjoitetaan 

ja/tai tarkastetaan useampi pöytäkirja, maksetaan vain yksi toimituspalkkio. 

Ansionmenetyskorvausta ei makseta.” 

 Hyväksyttiin työjärjestyksen esillä olleet kohdat.  

8. Hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus (ks. liite) 

 
Valmistelujohtaja esitteli valmistelun tilannetta. Työryhmätyö on käynnistynyt, 
aloitetaan tilannekuvan laatiminen, samoin kuin edunvalvontaan ja osallisuuteen 
liittyvät keskustelut. Suuri haaste on osaavan työvoiman saatavuus.  
 
Talouden osalta on huomioitava mm.: 
- uudet laskelmat valmistuvat keväällä 2022: siirtyvät kustannukset perustuvat 

kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen tilinpäätöstietoihin 
vuodelta 2021 ja talousarviotietoihin vuodelle 2022.  

- lainahoitokatteen ja vuosikatteen poistojen suhde vrt. arviointimenettelyn raja-
arvot 
 

Viestintäkokonaisuutta valmistellaan nopealla aikataululla.  
 

 Keskustelussa todettiin, että valmistelun resursointi tulisi olla riittävää, tarvittaessa 
substanssiosaajien palkkaaminen organisaatioiden ulkopuolelta. 
 
Palkkaharmonisointi; pelastuslaitoksen osalta on tehty, soten osalta valmistuu 
vuoden loppuun mennessä.    

 

9. Muut mahdolliset asiat 

Tiedoksi: VM on julkaissut sote-uudistukseen liittyvän aluevaltuutetun oppaan: 

https://soteuudistus.fi/documents/16650278/17455303/Aluevaltuutetun+opas.pdf/920

05f95-de3e-f595-1a97-777922d59f4f/Aluevaltuutetun+opas.pdf?t=1635837086225  

10. Seuraava kokous 

Torstaina 16.12. klo 13 - 16 / Teams-kokous ja  
Info-tilaisuus aluevaaliehdokkaille (+seurantaryhmän jäsenet) 16.12. klo 16  

 
11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 14.19. 

 

Teuvo Hatva    Salli Mikkonen 
Poliittisen seurantaryhmän pj.  Sihteeri  
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