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KAINUUN KUNTAKOKEILUN JOHTORYHMÄ 

 

Paikka  Teams-kokous 

Aika  17.3.2021 klo 11.30 

Jakelu Johtoryhmän jäsenet ja varajäsenet  

Jäsenet ja varajäsenet  

Kajaanin kaupunki: Jäsen Vesa Kaikkonen. Varajäsen Kajaanin kaupungin työllisyysjaoston 

varapuheenjohtaja Helena Ohtonen 

Kuhmon kaupunki: Jäsen Juhana Juntunen, varajäsen Juha Heinonen 

Paltamon, Ristijärven kunta: Jäsen Salla Korhonen, varajäsen Maarit Nurmi 

Hyrynsalmen kunta: nimeäminen tulee myöhemmin 

Sotkamon kunta: Jäsen Jouko Korhonen, varajäsen Tuula Rossi-Määttä 

Suomussalmen kunta: Jäsen Jonne Maaninka, varajäsen Päivi Korja-Schepel 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: Jäsen Matti Heikkinen, varajäsen Marjut 

Hovinen 

Kainuun TE-toimisto: Jäsen Tiina Veijola, varajäsen Kati Kemppainen 

Kainuun ELY-keskus: Jäsen Jaana Korhonen, varajäsen Pasi Loukasmäki 

Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri: Jäsen Tommi Hallikainen, varajäsen Sari Kenttä 

  

1. Kokouksen avaus  

 

Vesa Kaikkonen, Kajaanin kaupungin työllisyysjaoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 

11.00 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Todettu läsnäolijat: 

Kajaanin kaupunki: Jäsen Vesa Kaikkonen.  

Kajaanin kaupunki: Milla Tikkanen, esittelijä/valmistelija 

Kajaanin kaupunki: Risto Hämäläinen, asiantuntijajäsen 

Kuhmon kaupunki: Jäsen Juhana Juntunen 

Paltamon kunta: Jäsen Salla Korhonen 

Sotkamon kunta: Jäsen Jouko Korhonen ja varajäsen Tuula Rossi-Määttä 
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Suomussalmen kunta: Varajäsen Päivi Korja-Schepel 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: Jäsen Matti Heikkinen 

Kainuun TE-toimisto: Jäsen Tiina Veijola 

Kainuun ELY-keskus: Varajäsen Pasi Loukasmäki 

Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri: Jäsen Tommi Hallikainen saapui klo 12.12 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Johtoryhmän järjestäytyminen  

 

Hyväksytyssä yhteistoimintasopimuksessa Kainuun työllisyyden kuntakokeilusta todetaan: 

Kuntakokeilun toimintaa ohjaa johtoryhmä, jossa on sopijapuolten edustajia. Johtoryhmän 

muodostavat sopijapuolten nimeämät edustajat, siten että kultakin sopijapuolelta 

johtoryhmässä on varsinainen edustaja ja hänelle varaedustaja. Kunnat voivat sopia myös 

kuntaryhmän yhteisestä edustuksesta johtoryhmässä. Johtoryhmä voi kutsua toimintaansa 

mukaan asiantuntijajäseniä.  

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Kajaanin kaupungin työllisyysjaoston puheenjohtaja. 

Johtoryhmä valitsi varapuheenjohtajaksi Kajaanin kaupungin työllisyysjaoston 

varapuheenjohtajan Helena Ohtosen. Johtoryhmä päätti kutsua sihteeriksi Kajaanin 

kaupungin työllisyysohjaajan Teija Kettunen ja varajäseneksi Kajaanin kaupungin 

työllisyysohjaajan Minna Korhosen.  Vesa Kaikkonen esittänyt johtoryhmän 

asiantuntijajäseneksi Kajaanin kaupungin kehitysjohtajaa Risto Hämäläistä. Esitys hyväksytty 

yksimielisesti. Käytiin esittelykierros ja todettiin johtoryhmän kokoonpano. 

Johtoryhmä on samalla työllisyyden kuntakokeilulain 22 § mukainen Kainuun työllisyyden 

edistämisen kuntakokeilun kokeilualueen yhteistyöelin, johon Kainuun ELY-keskus, Kainuun 

TE-toimisto ja KELA:n pohjoinen vakuutuspiiri ovat nimenneet edustajansa. 

Kuntakokeilun käytännön yhteistoimintaa sekä kuntakokeilun palvelujen järjestämistä ja 

kehittämistä ohjaa ja koordinoi Kajaanin kaupungin työllisyyspäällikkö, joka on Kainuun TYP 

– johtaja.  

Työllisyyspäällikkö toimii johtoryhmän valmistelijana ja esittelijänä sekä kuntakokeilun 

työvaliokunnan puheenjohtajana.  

5. Kokousten laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

Sovittiin, että kokousten koollekutsuminen on tehtävä viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa.  
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Johtoryhmän täysi jäsenmäärä on 10 jäsentä. Kokousten pöytäkirjan tarkastaminen sovittiin 

tehtäväksi seuraavan kokouksen alussa. Kokouksen pöytäkirja lähetetään johtoryhmän 

jäsenille kommentointikierrokselle ennen seuraavaa kokousta. 

 

6. Johtoryhmätyöskentely 

Hyväksytyssä yhteistoimintasopimuksessa Kainuun työllisyyden kuntakokeilusta todetaan: 

Johtoryhmä asettaa kuntakokeilun tavoitteita, toimintaa ja linjaa yhteisesti sovittavat käytännön 

yhteistoiminnan ratkaisut ja ohjaa ja seuraa niiden toteuttamista. Sopijapuolten päätöksentekoa 

vaativat kuntakokeilua koskevat asiat viedään sopijapuolten omiin toimielinkäsittelyihin. 

Seuranta ja valvontavastuu tehtävien hoitamisesta kuuluu sille sopimusosapuolelle, jonka 

lakisääteisen tehtävän hoitamisesta on kyse. 

Sovittiin työskentelyn periaatteista ja toimintatavoista. Varajäsenet voivat aina halutessaan 

osallistua kokoukseen. Kokouksen pöytäkirjat ja esityslistat arkistoidaan Kajaanin kaupungin 

asianhallintajärjestelmään CaseMiin sekä julkaistaan Kainuun työllisyydenhoidon kuntakokeilun 

sivustolla, jota ylläpitää Kajaanin kaupunki osoitteessa https://www.kajaani.fi/tyo-ja-

elinkeino/tyollisyyspalvelut/kainuun-seudun-tyollisyyden-kuntakokeilu/ 

Tiina Veijola ehdottanut, että kokouksista tehtäisiin myös lyhyet tiedotteet henkilöstölle. 

Keskustellaan asiasta lisää viestintätyöryhmässä. 

Luottamusmiesten kokouspalkkiot tulevat omalta taustayhteisöltään. Viranhaltijoille ei makseta 

kokouspalkkioita, vaikka kokoukset olisivat virka-ajan ulkopuolella.  

7. Johtoryhmän ennakkotehtävä 

Käytiin läpi ennakkotehtävää, joka löytyy osoitteesta 

https://docs.google.com/presentation/d/1pqClWungeqiqAcxZpfiIO1pom23-

4dg4x476aHk4WiA/edit?usp=sharing 

Matti Heikkinen kysynyt, onko kuntakokeilulle asetettu valtakunnallisesti mittareita. Milla 

Tikkasen, eikä Tiina Veijolan tietoon ole ainakaan tullut, että olisi valittu ”pakollisia” mittareita 

kuntakokeilujen käyttöön. Milla Tikkanen pyytää nykytilanteen kuvausta ELY-keskuksen Atte 

Laitiselta, jotta voidaan johtoryhmässä asettaa kuntakokeilulle konkreettisia tavoitteita. 

Kuntakokeilun kuntiin on tullut PowerBI tunnukset, jossa seurataan eri mittareita. Näitä käyty jo 

aiemmin läpi. 

Milla Tikkanen esitellyt esimerkin Kajaanin kaupungin vuosikellosta. Tiina Veijola lisännyt, että 

vuosikelloon on tärkeätä laittaa määrärahat ja niiden seuranta, tavoitteiden seuranta ja uuden 

kehittäminen. Vuosikellon laadintaa jatketaan johtoryhmän kanssa. Matti Heikkinen luvannut 

lähettää Soten esimerkin. 

8. Muut asiat 

Milla Tikkanen ehdottanut yhteisiä työnohjauksia kuntakokeilun henkilöstölle kunnittain. Kulut 

voi jakaa osallistujien organisaatioiden kesken eli esimerkiksi kunta, Sota kuntayhtymä ja TE-

toimisto. Yhteiset työnohjaukset nähty hyvänä asiana. 

https://www.kajaani.fi/tyo-ja-elinkeino/tyollisyyspalvelut/kainuun-seudun-tyollisyyden-kuntakokeilu/
https://www.kajaani.fi/tyo-ja-elinkeino/tyollisyyspalvelut/kainuun-seudun-tyollisyyden-kuntakokeilu/
https://docs.google.com/presentation/d/1pqClWungeqiqAcxZpfiIO1pom23-4dg4x476aHk4WiA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1pqClWungeqiqAcxZpfiIO1pom23-4dg4x476aHk4WiA/edit?usp=sharing
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Milla Tikkanen esittänyt koko Kainuun kuntakokeilun henkilöstölle yhteistä TYHY-päivää ennen 

kesälomien alkua. TE-toimiston väelle on oma TYHY-päivä maaliskuussa, mutta sovittu jo 

aiemmin, että TE-toimistosta siirtyneet työntekijät eivät osallistu siihen, vaan osallistuvat sitten 

kuntakokeilun yhteiseen TYHY-päivään. 

Matti Heikkinen ehdottanut esityslistan vakiointia ja laittaa esimerkin siitä valmistelijalle. 

Esityslistan vakioinnilla varmistetaan, että asiat tulevat käsitellyksi. 

9. Seuraava kokous 

Seuraava kokous päätetty pidettäväksi torstaina 6.5.2021 klo 13.00. 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00. 


