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KAINUUN KUNTAKOKEILUN JOHTORYHMÄ 

 

Paikka  Teams-kokous 

Aika  6.10.2021 klo 13.00–14.30 

5Jakelu Johtoryhmän kokoonpanoon on nimetty seuraavat henkilöt:    

Jäsenet ja varajäsenet  

Kajaanin kaupunki: Varsinainen jäsen Auli Halonen (puheenjohtaja) ja varajäsen Rea Stricker.  

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 Heli Niskanen 

Sotkamon kunta: Jouko Korhonen, Mika Kilpeläinen 

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 13.00 

2. Läsnäolijoiden toteaminen 

Läsnäolijoiksi todettiin seuraavat: Auli Halonen, pj., Milla Tikkanen, esittelijä, Teija Kettunen, 

siht., Risto Hämäläinen, Juha Heinonen, poistui klo 14.36, Salla Korhonen, saap. klo 13.04, 

Jouko Korhonen, Päivi Korja-Schepel, Jonne Maaninka, saap. klo 13.02, Tiina Veijola, poistui 

klo 14.26, Jaana Korhonen, poistui klo 14.26 ja Tommi Hallikainen, saap. klo 13.11. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 

  

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

5. Työvaliokunnasta esille tulleet asiat (15–20 min) 

 

PTA-tiimi  

Kajaanissa kokeillaan palvelutarpeen arviointi tiimiä (PTA-tiimi), jossa mukana ovat 

Kainuun soten sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä sekä kuntakokeilun 
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työllisyysohjaaja uusien asiakkaiden palvelutarpeen selvittämiseksi. Vastaavaa 

toimintatapaa kokeillaan myös Sotkamossa. Toivottu Kelan edustusta Kajaanin 

tiimiin. Kelalta Sari Kenttä ilmoittaa Milla Tikkaselle heidän edustajansa nimen 

selvitettyään ensin tähän toimintaan liittyvät tietosuoja-asiat.  

 

6. Kuntakokeilun tilannekatsaus (15–20 min)  

 

MT-palveluiden kanssa yhteinen palaveri 

Mielenterveyspalvelujen vastuualuepäällikkö Juha Luukista ei ole tavoitettu/saatu 

vastausta yhteisen palaverin järjestämiseksi. Kysytään sotelta apua yhteisen 

tilaisuuden järjestämisessä. 

 

Kelan kanssa yhteistyöpalaveri 

Keskusteltu menettelytavasta, jossa sosiaalityöntekijä tekisi lausunnon asiakkaasta, 

jolla ei ole edellytyksiä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin siten, ettei 

asiakkaalta edellytettäisi työnhaun voimassaoloa. Tommi Hallikaisen mukaan Kelalla 

ei ole mitään paikallisia sopimuksia, jotka poikkeavaisivat valtakunnallisesta sekä 

lainmukaisesta toiminnasta. Laitetaan palaverikutsu Sari Kentälle (vastaa 

toimeentulotuen toimeenpanosta) /Kelaan. 

 

7. Yhteistoimintaan liittyvät linjattavat asiat  

Yhteistoimintaan liittyviä asioita ei ilmennyt. 

  

8. Sopimuksen perusteella joryn käsiteltäväksi nostettavat asiat 

Joryn käsiteltäväksi nostettavia asioita ei ilmennyt. 

 

9. Alatyöryhmien ajankohtaiset (10 min) 

 

Hankintatyöryhmän kuulumiset ja määrärahaseuranta 

Kuntakokeilu yhdessä Elyn kanssa on toteuttanut määrärahaseurantaa 

kuukausittain. Määrärahan lisäyspyyntöjä palkkatukeen ja starttirahaan on jouduttu 

tekemään.  

 

Asiantuntija-arviointeihin on varattu 30 000 e ja nyt käytetty noin 4 000 e. 

Tarkemmat tiedot löytyvät hankintatyöryhmän määrärahaseurantataulukosta, joka 

liitetään Teamsiin. 

 

Viestintätyöryhmä 

Johtoryhmän edellisessä syyskuun kokouksessa annettu Viestintätyöryhmälle 

tehtäväksi tiedotus TE-palvelujen siirtymisestä kunnille vuonna 2024. Viestintä- 

työryhmän omassa palaverissa 5.10.2021 todettu, ettei TEM:n tiedotteiden mm. TE-

henkilö-, työnantaja- ja yrityspalvelujen siirtymisestä kunnille vuoden 2024 aikana, 

ole viestintätyöryhmälle kuuluvia tehtäviä, vaan, että kukin kunta toimii niiden 

kohdalla kuntakohtaisten ohjeistusten mukaisesti. 
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Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin kohdalla asiasta tiedotetaan siinä vaiheessa, 

kun on konkreettinen tieto siitä, mikä palveluissa muuttuu, ja miten se koskee 

kuntakokeilussa tehtävää työtä.   

 

 

10. Kuntakokeilun tavoiteseuranta (5 min) 

Todettu, ettei tiedossa ole mitään uutta edellisessä kokouksessa käsiteltyihin asioihin.  

 

11. Kuntakokeilun asiakastilanne (5 min) 

Todettu, ettei tiedossa ole mitään uutta edellisessä kokouksessa käsiteltyihin asioihin.  

Samoin, että uudet asiakastilannetta koskevat tiedot esitellään seuraavassa johtoryhmän 

kokouksessa.  

 

12. TE- palvelut 2024 (5–10 min) 

Alueellisen työvoimapohjan eli työvoiman määrän tulee olla vähintään 20 000 henkilöä TE-

palvelujen järjestämiseksi. Jos kunnat eivät itse pääse sopimukseen, niin tällöin 

valtioneuvosto määrää aluejaoista. Muutos vaatii kuitenkin kunnilta käyttöönoton 

suunnittelua, johon myös ELY/TE voivat osallistua. Keskustelussa todettu, että kuntien omat 

keskustelut asiasta olisi hyvä aloittaa ajoissa. Ehdotettu, että kuntien kehitysjohtajien ja 

kuntajohtajien kanssa kokoonnuttaisiin asian tiimoilta syyslomaviikon jälkeen.   

TE-toimistolta kaikki työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä. Samoin tehty linjaus siitä, 

että suurin osa tehtävistä siirtyy kuntiin - yksityiskohtaista tietoa ei ole vielä saatavilla. 

 

13. Henkilöstöasiat (10 min)  

Työhyvinvointikysely  

Saatu TE:ltä valmis kyselylomakepohja, jota käytetty jo aiemmin TEM:n TE-

taustaisille tehdyssä työhyvinvointikyselyssä. Esitetty samat kysymykset Webropol-

kyselyn kautta Kainuun kuntakokeilun kuntien työllisyysohjaajille. Saadut tulokset 

esitellään myöhemmin yhdessä TE:n vastaavien kanssa, sillä TE ei ole vielä saanut 

tuloksia muutama kuukausi sitten toteutusta kyselystä. 

 

POMA-resurssit (alustavat tehtävänkuvat tiedoksi) 

POMA-resursseina Kainuun kuntakokeilulle tulee noin 3.7 netto henkilötyövuotta. 

 

14. Johtoryhmästä viestittävät päätökset (5 min) 

Todettu, että tiedot johtoryhmän kokouksista on kaikkien saatavilla ja luettavissa Kajaanin 

kaupungin nettisivuilta. Tarvittaessa kuntakokeilun henkilöstöä voidaan informoida yhteisellä 

Teams-alustalla.   

 

TE-palvelut 2024 käynnistellään kuntien kesken ja lehdistötiedote laaditaan yhdessä 

kuntakokeiluun kuuluvien kuntien kanssa, sen jälkeen, kun kuntien virkamiehet ovat yhdessä 

päättäneet asioista.   
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15. Muut asiat  

Työ- ja elinkeinojaosto keskiviikko 06.10.2021 klo 08.30 / HE 146/2021 vp / 

Lausuntopyyntö 

Saatu lausuntopyyntö valtiontalousarvioesitystä vuodelle 2022 koskien työllisyyden 

edistämisen määrärahaa, toimenpiteitä ja niiden vaikutusten arviointia.  

Milla Tikkanen ja Juha Heinonen katsovat tänään yhdessä, ehtivätkö tätä 

lausuntopyyntöä käsitellä.  

 

Opinnollistamisella osaajia Kainuun yrityksiin -OK –hankeaihio (tiedoksi) 

Kainuussa työvoimapulaan vastaamisessa opinnollistaminen voisi olla yksi hyvä 

toimintamalli. Kunnat tekevät hankeen rahoituksesta omat päätöksensä, mm. 

Kajaanissa asiaa käsitellään 27.10. työllisyysjaoston kokouksessa.  

  

Kela järjestää valtakunnallisen webinaarin lääkäreille työkyvyn arvioinneista 

9.11.2021.  

 

Työllisyysklinikka 6.10,2021; lisäresurssoinnin tarve  

Salla Korhonen kertoi miten Työllisyysklinikalla noussut vahvasti yhteinen huoli siitä, 

että POMA-lainsäädäntö muuttaa asiakastyön yksilöllisten tarpeiden mukaista 

palvelua hyvin tiukkaan säännönmukaiseen toimintaan. POMA:n myötä byrokratia 

lisääntyy, ja resurssit suuntautuvat enenevässä määrin hallinnollisten toimien 

suorittamiseen. Myös aiemmin TE:llä olleet koronaresurssit poistuvat käytöstä. 

Samoin kuntakokeilua koskeva lainsäädännön alainen työ lisääntyy, eikä TE:ltä saatu 

resurssi millään kata tätä tarvetta.   

 

16. Seuraava kokous 

Päätettiin pitää seuraava johtoryhmän kokous 17.11.2021 klo 13.00-14.30 

 

17. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 14.45  

 

 

 


