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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: Keskiviikko 19.1.2022 klo 13 – 15.37 / Teams-kokous  
Osallistujat: Poliittiseen seurantaryhmään nimetyt, 
 puhe- ja läsnäolo-oikeudella: 

 Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajisto, 
 Sote-kuntayhtymän johtaja 

  
Käsiteltävät asiat: 

 
1.   Kokouksen avaus   

 
Puheenjohtaja Teuvo Hatva avasi kokouksen. 

 

2.   Läsnäolijoiden toteaminen 
 

Todettiin. Osallistujalista on pöytäkirjan liitteenä.  
 

3.   Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

4.   Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Samppa Homanen ja Terttu Huttu-Juntunen. 

 
5.   Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

 
Hyväksyttiin. 

 

6.   Hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus 

 
Valmistelun päätyöryhmien puheenjohtajat ja valmistelujohtaja esittelivät 
katsaukset, poimintoja valmistelun etenemisestä: 

Hallinto, talous ja tukipalvelut -päätyöryhmä, Anu Huttunen: 
o 1§:n mukaiset tehtävät, mm. hallintosäännön valmistelu, sopimusten 

selvitystyö käynnissä 

o seitsemän alatyöryhmää 
Johtaminen ja osaaminen -päätyöryhmä, Anssi Parviainen: 

o kolme alatyöryhmää 
o työn alla organisaatiomallit, viestintäkokonaisuus, osaamisen 

varmistaminen   

   Palveluiden järjestäminen -päätyöryhmä, Anna-Liisa Kainulainen: 
o kolme alatyöryhmää, mahdollisesti täydentyy 

o tehtäväkokonaisuudet valmisteltuna ennen kuin hva aloittaa toimintansa 
o valmistellaan ministeriön tiekartasta Kainuuta koskettavat osa-alueet ja 

tehtävät 

o väestön palvelutarve; kehittämisyksikkö työstää  
o HYTE-työ; hyvinvointisuunnitelman laatiminen 
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o toimintaympäristö ja -turvallisuus: pandemia-ja evakuointisuunnitelmat 
mm. työn alla 

o hankinnat: työ etenee 

o tuotannon ohjaus: valvonnan kehittäminen, järjestäminen, 
laatujärjestelmät jne.  

   Yhdyspinnat -päätyöryhmä: Eija Jansson   
o siirtyvän henkilöstön osalta alustavat ilmoitukset tehtävä helmikuun 

puoliväliin mennessä   

o Ateria- ja puhtaanapitopalvelut; siirtymäaika mahdollinen, selvitystyö 
yhtiöittämisestä käynnistetään 

     ICT -päätyöryhmä:  
o saatu rahoitus 4,7 milj.€ 
o projektipäällikkö Mari Niskanen on aloittanut 10.1.2022 

o tiedolla johtamisen kokonaisuus -työ vireille 
o potilastietojärjestelmä on yhtenäinen, vaatii tietyt muutokset, 

sosiaalihuollon järjestelmiä on kaksi. Vaihtuu v. 2023. 
Asianhallintajärjestelmä CaseM käyttöön 2022 alusta 
 

Kommentit ja huomiot:  
 

- valmistelutehtävien priorisointi: vate-toimisto seuraa, pyritään varmistamaan 
kriittisten tehtävien valmistuminen ja päällekkäisen työn  

välttäminen 
- ympäristöterveydenhuollon järjestäminen: kuntien huolehdittava ja 

organisoitava toiminnan järjestäminen v. 2023 alusta / yksimielistä päätöstä 

kokonaisuuden hoitamisesta hyvinvointialueella ei kunnista saatu 
- osallisuus: lakisääteiset neuvostot (vanhus-, vammais- ja nuoriso) tulevat 

olemaan osa organisaatiota 
- työhyvinvointi: läpileikkaavana johtaminen ja osaaminen kokonaisuudessa, 

painopisteen siirto erikoissairaanhoidosta perusth:oon ja ennaltaehkäisevään 

työhön. Kuntouttava toiminta/palvelukokonaisuuden rakentaminen 
ennaltaehkäisevän työn pohjalle. Huomio päihde- ja mielenterveystyöhön/ 

lastensuojelu ja perhepalvelut.   
- Osaavan työvoiman saatavuus; laaja kokonaisuus, on valmistelussa. Merkittävä 

rooli on organisaation johtamisella, aidosti hyvän työnantajakuvan luomisella. 

- aluevaltuuston kokouspäivät: alustavasti suunniteltu tiistaille, ajankohdat 
vahvistuvat aluevaltuuston aloitettua. 

- strategiatyö etenee oikealla tavalla. 
- vate-organisaation rooli aluevaltuuston aloitettua: vastuu valmistelusta siirtyy 

aluevaltuustolle, tekninen valmistelu turvataan olemassa olevilla valmistelun 

resursseilla 
- tilannekuvan rakentaminen, osallistaminen/lähiesimiesten ja henkilöstön 

näkökulma: asiaa käsitellään vatessa. Kokonaishahmotus; hyvin toimivat 
yksiköt, yhdyspinnat, päällekkäiset työt ym. huomioiminen 

 

Vaihtoehtoja organisaatiomalliksi:  
 

Kommentit: 
- Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta: osallisuuden merkitys on erittäin tärkeä, 

asiakasnäkökulma ja palveluiden laadun vahvistaminen. Edellyttää 

vuorovaikutusta ja uusia toimintatapoja 
- lautakunta- vai valiokuntamalli pohdittava demokratian kannalta 

- pelastus- ja valmiuslautakunta on hyvä  
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- substanssiasioihin perehtyvät lautakunnat? luottamustoimiorganisaatiorakenne 
vrt. substanssitoimijat (esim. sivistyslautakunta ja sivistystoimiala), perusteena 
suuri organisaatio ja aluehallitukselle kasaantuva suuri työmäärä 

- vuoropuhelun ja luottamuksen rakentaminen, näkymä yhteisestä 
hyvinvointialueesta 

- vältettävä siiloutumista ja turhien toimielinten perustaminen, huom. neuvostojen 
rooli  

- huomioitava, miten hallintosääntö laaditaan ja miten siinä jaetaan päätösvaltaa, 

hallituksen tulee keskittyä strategiseen päätöksentekoon, hallintosäännöllä 
voidaan ohjata muuta päätöksentekoa 

- aluevaltuuston roolin korostaminen 
- ei tehdä organisaatiota, joka siilouttaa, vaan joka tukee olemassa olevaa 
- 8-10 valtuuston kokousta vuodessa, hallitukset useammin 

  
Talouden näkymät, Eija Immonen 

 
- rahoituslaskelmat ovat alustavia, huhtikuussa ja kesäkuussa tarkentavat 

laskelmat  

- hva:n rahoitus n. 360 - 370 milj.€ 
- ensimmäisen vuoden rahoitus perustuu tilinpäätöstietoihin v. 2021 ja 

talousarvioon v. 2022 
 

 
7.   Muut mahdolliset asiat 

 

Valmistelutyö jatkuu vaaleilla valittavien valtuutettujen kanssa, valmistelujohtaja 
kiitteli seurantaryhmää tähänastisesta yhteistyöstä.  

 
8.   Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja totesi tämän olevan viimeisen kokouksen ja kiitti osallistujia 

yhteistyöstä sekä päätti kokouksen klo 15.37. 
 
 

 Teuvo Hatva (merk.)  Salli Mikkonen (merk.) 
 Teuvo Hatva, pj.   Salli Mikkonen, sihteeri 

  
  

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksyneet sen sähköisellä menettelyllä: 

 
 

 
 Samppa Homanen (merk.) Terttu Huttu-Juntunen (merk.) 

Samppa Homanen  Terttu Huttu-Juntunen 

 
 

 
 
      


