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KAINUUN KUNTAKOKEILUN JOHTORYHMÄ 

 

Paikka  Teams-kokous 

Aika  17.6.2021 klo 9.30–11.00 

Jakelu Johtoryhmän kokoonpanoon on nimetty seuraavat henkilöt:    

Jäsenet ja varajäsenet  

Kajaanin kaupunki: Jäsen Vesa Kaikkonen. Varajäsen Kajaanin kaupungin työllisyysjaoston 

varapuheenjohtaja Helena Ohtonen. Asiantuntijajäsen Risto Hämäläinen.  Esittelijä Milla Tikkanen. 

Sihteeri Teija Kettunen. 

Kuhmon kaupunki: Jäsen Juhana Juntunen, varajäsen Juha Heinonen  

Paltamon, Ristijärven ja Hyrynsalmen kuntien: Jäsen Salla Korhonen, varajäsen Maarit Nurmi  

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

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

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä: Jäsen Anna-Liisa Kainulainen, 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  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.32. 

 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Läsnäolijoiksi todettiin Teams- tai puhelinyhteyden välityksellä: Vesa Kaikkonen, pj. , Milla 

Tikkanen, Teija Kettunen, siht., Salla Korhonen, Jouko Korhonen, Tuula Rossi, liittyi klo 10.00, 

Päivi Korja-Schepel, Anna-Liisa Kainulainen, Tiina Veijola, Pasi Loukasmäki ja Tommi 

Hallikainen, liittyi klo 10.03 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi. 

  

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

5. Työvaliokunnasta esille tulleet asiat  

• Vieraskielisten palveluiden uudelleen organisointi esitys ja yhteistyösopimuksen 

muokkaaminen  
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Todettu, ettei kunnissa ehditä tekemään asian vaatimia sopimusmuutoksia 1.9. 

mennessä, ja että päätös myös vaatisi kuntien yksimielisyyttä muutoksen suhteen, 

joten kuntien edustajien tulee yhdessä jatkaa asian käsittelyä. Käsittelyajasta sovitaan 

kuntien edustajien kesken heti johtoryhmän kokouksen jälkeen.  

 

6. Kuntakokeilun tilannekatsaus  

 

• Kajaanissa asiakasmäärät nousussa varsinkin nuorten kohdalla. Sijaisuusasiat 

kesälomien kohdalla kunnossa.  

• Paltamossa uusi työllisyysohjaaja aloittanut kesäkuun alussa. TE:ltä saadaan apua 

kesän aikana 60 %:n verran toisen työllisyysohjaajan ollessa lomalla. Todettu myös, 

että yleisesti kuntakokeilun alueella tarvittaisiin lisää perehdytystä TE:n puolelta.  

• Suomussalmella todettu myös, että perehdytystä tarvitaan. Tukea on annettu ja otettu 

vastaan muistakin kunnista.  

• Sotkamossa myös ruuhkainen alku, mutta parhaan mukaan asioita on hoidettu.  

 

7. Pohjoismainen työvoimapalvelumalli  

Tiina Veijola esittänyt Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin eli POMA:n pääkohtia ja 

muistuttanut, että kuntien tulisi tehdä elokuun puoliväliin mennessä lausunnot esityksestä.  

 

8. Lisäresursointi kuntakokeiluun TE-palveluista  

Johtava asiantuntija toimii perehdyttämisen vastuuhenkilönä ja koordinoijana Kainuun 

kuntakokeilussa. Jyväskylässä tällainen hallinnollinen kaksihattuinen esimies on jo käytössä. 

Työnjohto säilyy edelleen kuntien esimiehillä. Todettu, että tällaista tukea tarvittaisiin jo 

etupainotteisesti. 

 

9. Yhteistoimintaan liittyvät linjattavat asiat 

Todettu, ettei näitä ole tällä hetkellä. 

 

10. Sopimuksen perusteella johtoryhmän käsiteltäväksi nostettavat asiat 

Yhteistoiminta sopimuksen käsittelystä kuntien ja TE:n kanssa sovittiin, että ajankohta 

päätetään tämän kokouksen jälkeen. 

 

11. Alatyöryhmien ajankohtaiset 

 

Viestintätyöryhmä 

Todettu, että viestintäsuunnitelmaan ei ole tällä hetkellä muuta lisäystä, kuin se, että 

Millan koordinaattorisijaisuutta hoitaa Jukka Piirainen.  

 

Palkkatukityöryhmä 

Palkkatukihakemuksia on käsitelty ja päätöksiä tehty, rahaa kulunut ja 

lisämäärärahoja saatu.  

 

Palveluun ohjautuminen ja työtarjouksien määrä on Tiinan mukaan tällä hetkellä 

huolestuttavalla taholla. Kuntien taholta todettu, että tähän on syynä mm. 
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työnpaljous, jolloin aika ei ole riittänyt näiden käsittelyyn. Samoin tarjousten 

tarkoituksen mukainen kohdennus oikein rajatuille henkilöille.   

 

11. Kuntakokeilun tavoiteseuranta  

Atte Laitisen kanssa asiaa jo mietitty alustavasti, mutta tarkennuksia tarvittavien mittareiden 

käyttöön vielä tarvitaan.  

 

12. Kuntakokeilun asiakastilanne  

Milla esittänyt TE-toimiston ja kuntakokeilun asiakasmääriä koskevan tilaston (erillinen liite 

ohessa). 

 

13. TE- palvelut 2024  

Tiina esitti ns. Kolmen aallon mallin, koskien TE-palveluiden siirtoa kuntiin.  

 

14. Henkilöstöasiat  

Todettu, että henkilöstöä koskevat asiat tulivat jo esille tilannekatsauksen kohdalla. 

 

15. Johtoryhmästä viestittävät päätökset  

Todettiin, ettei niitä ole.  

 

16. Muut asiat 

Milla kertoi, että kokousmuistiot viedään yhdellä kertaa Kajaanin kaupungin sivuille. Todettu 

myös, että viestiä TE:n johtavan asiantuntijan rekrystä kannattaa viedä eteenpäin yleisesti 

niin kuntakokeilussa kuin myös yhteistyöryhmille.  

 

17. Seuraava kokous 

1.9. klo 9.00-10.30 

 

18. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.12. 

 

 

 

 


