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Väliaikainen valmistelutoimielin/ 
Poliittinen seurantaryhmä  

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 

 

Aika: Torstai 16.12.2021 klo 13 – 15.04, Teams-kokous  
Osallistujat: Liitteenä 

  
Käsiteltävät asiat: 

 
1.   Kokouksen avaus   

 
Seurantaryhmän pj Teuvo Hatva avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat 

tervetulleiksi.  
 

2.   Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, yli puolet 

jäsenistä oli läsnä.  
 

3.   Läsnäolijoiden toteaminen 

 
Todettiin läsnäolijat. Lista liitteenä.  

 
4.   Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Haapalainen ja Jorma Halonen. Pöytäkirjan 
tarkastus hoidetaan sähköisesti.  

 

5.   Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin esityslista. 

 
6.   Hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus 

 

- Valmistelujohtaja Timo Korhonen kävi läpi valmistelun tilannetta.  

- Vs. talousjohtaja Eija Immonen esitteli taloustilanteen. Tilinpäätöstietojen 

valmistuttua pystytään laatimaan tarkemmat laskelmat. Palkkaharmonisointi 

vaikuttaa merkittävästi budjettiin. Todellinen kohdennettu rahoitus arvioidaan 

viimeistään huhtikuussa 2022.  

- Johtaminen ja osaaminen -päätyöryhmän alatyöryhmät kokoontuvat 

tammikuussa; mm. johtamisrakenteen suunnittelu käynnistyy 

- henkilöstöjärjestöt ovat nimenneet edustajansa työryhmiin  

- poliittinen taho osallistetaan hallintosäännön ja organisaatiorakenteen 

suunnitteluun (tavoitteena saada ensimmäiset luonnosversiot tammikuun 

kokoukseen) 

- vaten ja sote-yhtymähallituksen yhteinen talouspainotteinen seminaari 

järjestetään 12.1. 
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- hyvinvointialueen johtajan virka tulee avoimeen hakuun 

- työntekijät siirtyvät hyvinvointialueelle liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti 

vanhoina työntekijöinä 

- tiedottaminen valmistelun etenemisestä henkilöstölle tulee hoitaa 

etupainotteisesti 

- ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä päättää kukin kunta  

- ICT-rahoituksesta odotetaan ministeriön päätöstä ennen joulua 

- nuorisovaltuuston osallistaminen hyvinvointialueen valmisteluun; osallisuus-

työryhmän tehtävänä on ratkaista/miettiä tavat ja keinot  

 
7.   V. 2022 budjetti  

 

Väliaikainen valmistelutoimielin on 14.12. kokouksessaan hyväksynyt budjetin 

ehdolla, että sitä täydennetään mahdollisella lisätalousarviolla, kun kaikki 

lisärahoitustarpeet (mm. toteutettavat selvitykset) ovat selvillä.  

 

8.   Kuntakierrokset 
 

Kuntakierrokset valmistelusta ja hyvinvointialueesta on tarkoitus käydä viikoilla 1-

3. Ajankohdat ja paikat informoidaan mm. lehti-ilmoituksella, verkkosivuilla ja 

somekanavissa sekä puolueiden yhteyshenkilöiden kautta. Kierrosten toteutustapa 

selviää viikolla 1 pandemiatilanteesta riippuen.  

 

Tilaisuuden ohjelma koostuu valmisteluväen alustuksista, toista tuntia tarjotaan 

puolueille, jotka voivat käyttää varatun ajan haluamallaan tavalla; 

paneelikeskustelu tai muu vastaava. Varataan aikaa myös kysymyksille ja 

keskusteluille.  

 

Tilaisuudet ovat avoimia kuntalaisille, kahvitarjoilu.  

 

9.   Muut mahdolliset asiat 

 

- aluevaaliehdokasinfo klo 16 / Teams 

1. Miksi sote-uudistus? (Vaten pj / valmistelujohtaja)  

2. Miten uudistuksen valmistelu Kainuussa etenee?  

(valmistelujohtaja ja työryhmien vetäjät) 

- tilannekatsaus 

- aikataulu 

3. Hyvinvointialueen hallinto ja päätöksenteko v. 2022 –  

4. Vaalit 23.1.2022 (Tuija Aarnio / vate-tsto) 

 

Merkitään infotilaisuus tiedoksi.  
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10. Seuraava kokous 

 

Pidetään keskiviikkona 19.1.2022 klo 13–16 
 

11. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.04 

 

Teuvo Hatva   Salli Mikkonen 
puheenjohtaja  sihteeri 

 

Pöytäkirjan ovat sähköisesti tarkastaneet ja hyväksyneet 4.1.2022 

 

Mari Haapalainen   Jorma Halonen 

 


