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Osoite:
Kainuun liitto,
Kauppakatu 1
87100 Kajaani

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kainuunliitto.fi
Kirjaamo 040 722 0900
www.kainuunliitto.fi

Laskutus:
Kainuun liitto
PL 9823
00026 BASWARE

Y-tunnus:
2496992-4

Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston kokous

Aika: to 24.2.2022 klo 9.30-12.00 (lounastauko) ja 12.30-14.11

Paikka: Teams -linkki

Osallistujat:

Kunta / taho Jäsen Läsnä Varajäsen Läsnä

Hyrynsalmi Suvi Seppänen (e) Reetta Pylkäs

Kajaani Jonna Kyllönen (e) Kiia-Maria Kuru

Kuhmo Anni Piirainen Hannele Polvinen e

Paltamo Leevi Kilpiäinen e Arttu Korhonen

Puolanka Nelly Kemppainen e Iivari Marttanen e

Ristijärvi Irene Piipponen e Netta Hälinen e

Sotkamo Juuso Korhonen e Antti Heikkilä

Suomussalmi Onni-Lenni Vasunta e Tiia Keränen

Kainuun ammattiopiston oppilaskunta Henna Emilia Kärkkäinen Liinu Merjomaa

Kainuun ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta, KAMO

Emma Hirsimäki e Joonas Tanskanen

Avoimilta paikoilta nimetyt:

Maire Heikkinen e

Fanni Karjalainen e

Anna Tervo e
Venla Österberg e

Muut osallistujat:

Kainuun liitto, aluekehityspäällikkö Paula Karppinen e

Kainuun sote, sosiaalialan
erikoissuunnittelija

Marja-Liisa Ruokolainen (e)

Kuhmon nuorisotyö Teija Kyllönen e

Hyrynsalmen vapaa-aikatoimisto Raija Kytölä e

Puolangan nuorisotyö Heini Antola e

Sotkamon nuorisotyöntekijä Piia Määttä (e)

Kummivaltuutettu Tuukka Karjalainen (e)

Kummivaltuutettu Silja Keränen (e)

Kummivaltuutettu Marjo Kangasharju (e)

e = etänä
(e) = etänä osan aikaa

http://www.kainuunliitto.fi/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzcyN2QyZmEtOTM1OS00ZWU2LWJhNzItMGFiNTU5NWY2NTNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cdc9d113-2a96-4daf-83f1-359635e46524%22%2c%22Oid%22%3a%2264d7d2d1-de82-44e3-b744-1e0b8a97cfc5%22%7d
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. KOKOUKSEN AVAUS
2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
4. TILANNEKATSAUS KUNTIEN NUVIEN JA OPISKELIJAKUNTIEN TOIMINTAAN
5. KAINUUN MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON VUODEN 2021 BUDJETIN

TOTEUMA JA VUODEN 2022 BUDJETTI
6. KAINUUN MANUN VUODEN 2021 TOIMINTA JA TULOKSET
7. KAINUUN MANUN VUODEN 2022 TOIMINNAN SUUNNITTELU
8. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
9. TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
10. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

--------------------------------------------------------------------------

1. KOKOUKSEN AVAUS

Esitys:

Kainuun nuorisovaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Kainuun nuorisovaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juuso Korhonen avasi kokouksen
9:34.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN JA
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Maakunnallinen nuorisovaltuusto noudattaa Kainuun liiton hallintosääntöä
soveltuvin osin.

Kainuun liiton hallintosäännön 13 luvun 103 §:n mukaan kokouskutsu on
lähetettävä vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole
esteenä. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköpostitse jäsenille, varajäsenille
ja muille, joilla on kokouksiin läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus.

Kokouskutsu, tämä esityslista ja linkki kokousaineistoon on lähetetty
nuorisovaltuuston jäsenille sekä varajäsenille sähköpostitse 18.2.2022 sekä
WhatsApp –palvelun kautta. Kokousaineisto on lähetetty sähköpostitse myös
nuorisovaltuuston kummivaltuutetuille sekä kuntien nuorisotyön edustajille, jotka
voivat halutessaan osallistua kokoukseen.

Kokousaineisto on saatavilla sähköisesti osoitteesta:
https://drive.google.com/drive/folders/1K748qHbBW6bwRZiFeI1J7ai-ZUWY05x5?usp=sharing

Esitys:

Todetaan läsnäolijat. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus muille kokoukseen osallistuville.

https://drive.google.com/drive/folders/1K748qHbBW6bwRZiFeI1J7ai-ZUWY05x5?usp=sharing
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Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.

Päätös:

Todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Varajäsenille ja
kuntien nuorisotyöntekijöille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

Pöytäkirjan tarkistajiksi nimettiin Nelly Kemppainen ja Onni-Lenni Vasunta.

3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. TILANNEKATSAUS KUNTIEN NUVIEN JA OPISKELIJAKUNTIEN TOIMINTAAN

Esitys:

Tehdään tilannekatsaus kuntien nuvien ja oppilaskuntien toimintaan sekä niissä
nuorten esille nostamiin ajankohtaisiin asioihin.

Päätös:

Kajaanin nuvassa uuden kauden alettua on ajateltu, että kirjoitetaan aloite tasa-
arvoisemman koululiikuntatuntien puolesta. MAHKU21:n julkilausuma laitettiin
Kajaanin nuvan nimissä lehteen. Viime kaudella 2021 järjestettiin nuorten
pikkujoulut -musiikkitapahtuma.

Paltamon nuvassa viedään eteenpäin laiturihanketta Oulujärvi Leaderin kanssa.
Oppilaiden mielenterveyttä ja kiusaamistapauksia on kartoitettu nuorten
keskuudessa. Opettajia otetaan mukaan nuorisovaltuuston kokouksiin.

Puolangan nuva on tehnyt jatkokyselyn harrastusmahdollisuuksista, ja oppilaiden
toiveista sekä tehnyt yhteistyötä Oulujärvi Leaderin kanssa.

Ristijärven nuva on pitänyt hyvinvointikyselyn 9-luokkalaisille ja järjestänyt
ystävänpäiväviikolla teemaan liittyvää toimintaa.

Sotkamon nuva on viime kaudella järjestänyt kuntavaalipaneelin ja kartoittanut
nuorison hyvinvointia. Kirkonkylän ja keskustan alueen kehittämistä ja kevään
toimintaa on suunniteltu. Myös Vuokatissa järjestettävät nuorten talviolympialaiset
ovat olleet keskustelunaiheena.

Hyrynsalmen nuorisovaltuusto oli suunnitellut pikkujouluja, joita koronatilanteen
takia ei voitu järjestää. He ovat jättäneet aloitteen koulujen välipalojen
parantamisesta. Maaliskuussa järjestetään työpaja, jossa keskustellaan kotiseudun
(Hyrynsalmen) tulevaisuudesta.
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Suomussalmi on järjestänyt vuodenvaihteessa elokuvatapahtuman nuorille ja
suunnittelee tapahtumien järjestämistä sekä uusien markkinointimateriaalien
hankkimista.

Kainuun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnassa on ollut meneillään
hallituksen vaihtuminen ja toiminta alkaa hiljalleen aktivoitumaan koronan jäljiltä.
He myös kokoustavat koulun eri ryhmien kanssa.

Tässä kohdassa syntyi myös keskustelua vaikuttamisen kiinnostavuuden
lisäämisestä, nuorisovaikuttamisen markkinoinnista nuorille ja valtuutettujen ja
nuorten yhteistyöstä.

5. KAINUUN MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON VUODEN 2021 BUDJETIN
TOTEUMA

Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuustolle varattu vuosittainen määräraha on
10000 euroa. Vuoden 2021 budjetin toteuma on 8890,19 euroa.

Esitys:

Todetaan vuoden 2021 aikana kertyneet kustannukset.

Päätös:

Todettiin vuoden 2021 aikana kertyneet kustannukset. Vastattiin myös Teija
Kyllösen chattiin laittamiin Manun ja kuntien nuvien kuulumisten vaihtamiseen
liittyviin kysymyksiin.

6. KAINUUN MANUN VUODEN 2021 TOIMINTA JA TULOKSET

Edellisellä Manun kokoonpanolla oli yksi (1) kokous ja kaksi (2) hallituksen
kokousta vuoden 2021 kevätkaudella. Manun edustaja osallistui Kainuu-ohjelman
tulevaisuustyöpajoihin. Varapuheenjohtaja osallistui kahteen maakuntavaltuuston
kokoukseen pitäen niissä ryhmäpuheenvuoron nuorisovaltuuston puolesta.

Nykyisen kokoonpanon (9/2021-8/2022) ryhmäytymistilaisuus pidettiin Kainuun
Opistolla 29.-30.10.2021. Kokouksia oli loppuvuodesta yhteensä kaksi. Hallitusta
laajemmalla kokoonpanolla pidettiin myös kaksi istuntoa lausunnon laatimiseksi
Kainuu-ohjelmasta. Maakunnallisten nuorisovaltuustojen tapaamiseen,
MAHKU2021, Joensuussa 25.-26.11.2021 osallistui kaksi nuorta (pj. ja sihteeri).
Tapaamisen teemana oli nuorten äänen kuuluviin saaminen tulevilla
hyvinvointialueilla. Tapaamisen tuloksena oli mm. maakunnallisten
nuorisovaltuustojen yhteinen julkilausuma ja siitä viestiminen.

Manu jätti maakuntavaltuustolle 22.12.2021 kaksi valtuustoaloitetta, joiden teemat
olivat nuoret mukaan saaminen hyvinvointialueen valmisteluun ja nuorten
mielenterveyspalvelujen tehostaminen.
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Jäsenyydet ja vaikuttamispaikat:

 Kainuu-ohjelma, hyv. maakuntavaltuusto 22.12.2021
 Kainuun koulutusasiain neuvottelukunta (jäsen)
 BRYC eli Barents Regional Youth Council (jäsen, varajäsen)
 HELLÄ-hankkeen osallisuuden ryhmä (jäsen, kaksi varajäsentä):

https://sote.kainuu.fi/tulevaisuuden-sote-keskus-kainuuseen-helposti-
lahellasi-hella

 Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinnan
valmisteluryhmä (kaksi jäsentä)

Esitys:

Käydään läpi vuoden 2021 toimintaa ja sen tuloksia. Keskustellaan niiden
työryhmien toiminnasta, joissa Manun edustajia on ollut mukana.

Päätös:

Keskusteltiin jäsenyyksien ja vaikuttamispaikkojen toiminnasta. Edustajapaikkojen
jäsenet kertoivat toiminnasta lyhyesti. HELLÄ-hankkeen jäsen Leevi Kilpiäinen on
vaihtunut Venla Österbergiin.

Maakunnallisen nuorisovaltuuston jättämiä valtuustoaloitteita on alettu viemään
eteenpäin. Kainuun maakuntahallitus 21.2.2022:
https://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20
223223-24

Pidettiin tauko 10.48-11.09.

7. KAINUUN MANUN VUODEN 2022 TOIMINNAN SUUNNITTELU

Marja-Liisa Ruokolainen Kainuun sotelta osallistuu kokoukseen klo 12.30 alkaen.
Hän kertoo Kainuun sotella ja hyvinvointialueen suunnittelussa nuorille olevista
mahdollisista osallistumisen paikoista ja työryhmistä.

Laki hyvinvointialueesta (611/2021 § 32) määrittelee, että aluehallituksen on
asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorisoryhmä. Alustavasti on
suunniteltu mahdollistaa yhteistyösopimuksella Kainuussa maakuntaliiton ja
hyvinvointialueen välinen yhteistyö nuorten osallisuudessa, maakunnallisessa
kehittämistyössä sekä hyvinvointialueen toiminnoissa. Lain mukaan
hyvinvointialueen on varmistettava tulevan alueellisen nuorisovaltuuston
toimintaedellytykset.

Marja-Liisa Ruokolainen ja Paula Karppinen Kainuun liitosta kertovat asian
käsittelystä ja Kainuun Manun siirtämisestä hyvinvointialueen toimielimeksi.

Esitys:

Kuullaan esitykset. Keskustellaan tulevista muutoksista ja suunnitellaan yhdessä
kuluvan vuoden toimintaa niiden valossa.

https://sote.kainuu.fi/tulevaisuuden-sote-keskus-kainuuseen-helposti-lahellasi-hella
https://sote.kainuu.fi/tulevaisuuden-sote-keskus-kainuuseen-helposti-lahellasi-hella
https://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20223223-24
https://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20223223-24
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Päätös:

Marja-Liisa Ruokolainen esitteli hyvinvointialueiden suunnittelua. Nuoria
osallistetaan eri työryhmiin (liite 1).

Paula kertoi maakunnallisten nuorisovaltuustojen siirtymisestä hyvinvointialueiden
alle. Pohdittiin, milloin maakunnallinen nuorisovaltuuston kokoonpano vaihtuu ja
milloin olisi hyvä aika siirtyä hyvinvointialueen alle. Manun tämänhetkisen
kokoonpanon toimikausi kestää elokuun loppuun 2022. Hyviä ajankohta uuteen
kotipesään siirtymiselle olisi uuden kokoonpanon nimeämisen ja uuden toimikauden
aloituksen aika tai sitten vuoden 2023 alusta.

Nuorisofoorumin järjestämistä on alustavasti suunniteltu ja mahdollisesti se
järjestetään kevään aikana. Mahdollisia aiheita foorumille voisi olla nuorten
hyvinvointi ja mielenterveys, sekä hyvinvointialueiden toiminta. Foorumi tuli
järjestää mielellään fyysisenä tapahtumana, mutta se on mahdollista järjestää
myös etänä kisastudion -tavoin. Foorumin järjestelyihin tarvitaan kaikkien kuntien
nuorisovastaavien työpanosta nuorten osallistumisen varmistamiseksi. Foorumin
järjestelyt voidaan ostaa myös ulkopuoliselta taholta.

Nuoret kyselevät kuntiensa vaikuttamispäivistä ja niiden ajankohdista, jotta ei tule
päällekkäisyyksiä. Foorumin ajankohdasta käydään keskustelua Whatsapp -
ryhmässä. Nuorisofoorumiin kannattaa kutsua myös nuorisotyöntekijöitä
laajemmin.

Keskusteltiin Oulujärvi Leaderin ja Elävä Kainuu Leaderin yhteistyöstä nuorien ja
nuorisovaltuustojen kanssa. Nuorilta on kyselty hankkeiden puolesta heitä
mietityttäviä asioita ja parannusehdotuksia. Kts.
https://www.oulujarvileader.fi/mita-sa-haluat-ideakilpailu-2022/

8. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Esitys:

Huppareiden nouto Kainuun liitolta (Kauppakatu 1, 87100 Kajaani).

Maksuttoman ehkäisyn järjestämisestä tehtävän ehdotuksen valmistelu ja sen
eteenpäin vienti. Nuorisofoorumin pitäminen ja sen teemat.

Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat.

Päätös:

Kuhmon nuorisotyöntekijä Teija Juntunen kertoi Discordista, joka on puhe ja
viestintäsovellus ja toimii sähköisenä nuorisotilana nuorille. Discordissa pelaillaan ja
jutellaan nuorten kanssa. Katso ja osallistu: https://www.kuhmo.fi/kulttuuri-ja-vapaa-
aika/nuoriso/verkkonuorisotyo/

Loppuvuodesta Kainuun liiton manulaisille tilatut hupparit ovat noudettavissa
Kainuun liitolta virastolta. Samalla voi käydä allekirjoittamassa vielä nimikirjoituksia
vailla olevat aiemmat kokousasiakirjat. Koskee kokousten puheenjohtajia, sihteeriä
sekä pöytäkirjantarkastajia.

Aikaisemmassa kohdassa on tietoa ja suunnittelua nuorisofoorumia koskien.

https://www.oulujarvileader.fi/mita-sa-haluat-ideakilpailu-2022/
https://www.kuhmo.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuoriso/verkkonuorisotyo/
https://www.kuhmo.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuoriso/verkkonuorisotyo/
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Manu kannattaa maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille. Aiemmin kokouksessa
todettiin, että Kainuun sote tulee pilotoimaan maksutonta ehkäisyä nuorille.

9. TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

Jokaisen nuorisovaltuuston jäsenen on lähetettävä vuoden 2022 verokorttinsa tai
kopio/kuva siitä kokouspalkkioiden maksua varten Kainuun liittoon osoitteella
kirsi.kyllonen@kainuunliitto.fi.

Luottamustehtävään liittyvät lomakkeet löytyvät Kainuun liiton verkkosivuilta,
kohdasta Materiaalipankki.

Suorat linkki henkilötietolomakkeeseen:
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2021/04/Henkilotietolomake-taytettava-pdf.pdf.

Korvattavien matkojen hakemisen lomake osoitteesta:
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/09/Matkalaskulomake.pdf

Alkuvuoden 2022 Manun toimintaa:

Venla Österberg ja Fanni Karjalainen osallistuivat 22.1.2022 YLE:n vaalitelttaan
(aluevaalit) ja siellä käytävään keskusteluun. Venla Österbergiä ja Fanni Karjalaista
haastateltiin naistenpäivää koskevaan YLE:n juttuun, joka tulee mahdollisesti
radioon ja alueuutisiin.

Kainuun Manun jättämästä mielenterveyspalvelualoitteesta on ollut Kainuun
Sanomissa ja Koti-Kajaanissa.

Manulaiset osallistuivat Kainuun soten Mukana elämässä -hankkeen nuorille
suunnattavan tallenteen arviointiin (7 arviota): https://sote.kainuu.fi/mukana-
elamassa-itsemurhien-ehkaisy-kainuussa

Vaikuttamiseen liittyviä koulutuksia voi ehdottaa. Niihin on mahdollista ja
toivottavaa osallistua. Manu maksaa koulutuksista syntyvät kustannukset.

Kainuu-asiaa:

Uusi Kainuu.fi-sivusto on nyt avattu: https://www.kainuu.fi/

10. SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

Esitys:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Aikaisemmin päätetty 12.4.2022.

Päätös:

Pidetään aikaisemmin päätetty kokousajankohta 12.4.2022

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.11.

mailto:kirsi.kyllonen@kainuunliitto.fi
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2021/04/Henkilotietolomake-taytettava-pdf.pdf
https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2020/09/Matkalaskulomake.pdf
https://sote.kainuu.fi/mukana-elamassa-itsemurhien-ehkaisy-kainuussa
https://sote.kainuu.fi/mukana-elamassa-itsemurhien-ehkaisy-kainuussa
https://www.kainuu.fi/


Osallisuus
MaNu 24.2.2022

29.3.2022 Sosiaalialan erikoissuunnittelija Marja-Liisa Ruokolainen



Hyvinvointialueen valmistelun nykytila 2022

• Vaihe I:
• Selvitykset henkilöstön, omaisuuden, tilojen ja sopimusten siirrosta

• Vaihe II (1.3.2022 – 31.12.2022):
• Palveluiden, talouden, tietohallinnon ja yhteisötoiminnan organisointi

• Valmistelu työryhmät:
• Hallinto, talous ja tukipalvelut (henkilöstö, sopimukset, toimitilat, asianhallinta)
• Johtaminen ja osaaminen (Johtaminen ja organisointi, osaaminen, viestintä)
• Palveluiden järjestäminen (Toimintaympäristö ja turvallisuus, hankinnat, kriteeristöjen

yhtenäistäminen, valvonnan kehittäminen ja järjestäminen)
• Yhdyspinnat (HYTETU, elinvoima ja ennakointi, työllisyydenhoito, osallisuus, palvelujen

yhteistyö, oppilaitosyhteistyö, varautuminen, tukipalvelut mm. ateria, siivous)
• ICT

• Hyvinvointialue - ajankohtaista | Kainuun sote

29.3.2022 Sosiaalialan erikoissuunnittelija Marja-Liisa Ruokolainen

https://sote.kainuu.fi/hyvinvointialue-ajankohtaista


Osallisuus
• Osallisuus hyvinvointialueen valmistelussa

• Pieni ryhmä koottu suunnittelemaan asiaa kansalaisten ja järjestöjen näkökulmasta
• Jäsenet: Kainuun järjestöasiainneuvottelukunnan (JANE) pj. ja varapj., Soste ry:n

järjestötuki-hankkeen Pohjois-Suomen aluetyöntekijä, Hyvän elämän edellytysten
varmistaminen maaseutualueilla HYMY-verkosto edustaja Kamk, MaNun edustaja,
Aivoliitto/kokemustoimijat,

• Osallisuus hyvinvointialueella
• Yhdyspinnat työryhmä tehnyt alaryhmän osallisuus, jossa vetovastuu Marja-Liisalla

• Lakisääteiset vaikuttamistoimielimet hyvinvointialueella: vanhus- ja
vammaisneuvostot sekä nuorisovaltuusto – MaNu toiminee sekä Kainuun
liiton että Hyvinvointialueen yhteisenä toimielimenä vuoden 2022,
konkreettinen toimintasuunnitelma tehtävä, VATE kokouksessa 28.2.

29.3.2022 Sosiaalialan erikoissuunnittelija Marja-Liisa Ruokolainen



Osallisuus

• Organisaatioon on esitetty tulevaksi mm. Hyvinvointi- ja
yhdyspintalautakunta, jonka tehtävänä mm.

• Varmistaa asiakkaiden ja asukkaiden kuulemis-, osallistumis- ja
vaikuttamiskanavien olemassaolon ja toimivuuden

• Valmistelee osallisuusohjelman aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle
päätettäväksi

• Osallisuusohjelma: Osallisuuden edistämisen toimet tavoitteineen,
keinoineen, arviointeineen, aikataulusuunnitelmineen ja
resursseineen kirjataan osallisuusohjelmaan.

29.3.2022 Sosiaalialan erikoissuunnittelija Marja-Liisa Ruokolainen



Lasten ja nuorten osallisuus Kainuun soten
kehittämisessä (Sote-uudistuksen kehittämishankkeet Kainuussa | Kainuun sote)

• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Kainuuseen - HELLÄ –hankkeessa
tapahtuvaa:

• Osallisuuden iso kuva -työryhmässä on edustajat Manusta
• Sote ja sivistystoimen strateginen yhteistyö, Neuvokas perhe -ohjaus,

lähisuhdeväkivaltatyön kehittäminen, varhainen tuki työryhmä
• Osallisuuden hallintomalli: Osallisuutta edistävässä hallintomallissa

julkiset ja yksityiset toimijat sekä kansalaiset luovat yhdessä parempaa
elinympäristöä ja parempia palveluita.

• Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi yhteiskehittämistä ja
yhteistuotantoa, jossa kansalaisesta tai asiakkaasta tulee myös
toiminnan kehittäjä, yhteistuottaja ja vertaisarvioija – hän ei enää ole
vain äänestäjä tai palautteen antaja.

• Alkamassa alle 25 vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn –kehittäminen:
oleellista nuorten osallisuus toimintamallin kehittämisessä,
seksuaaliterveyden edistäminen punaisena kärkenä

• Lasten ja nuorten päihdepalvelujen selvittäminen
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Lasten ja nuorten osallisuus Kainuun soten
kehittämisessä
• Mukana elämässä (ME)- Itsemurhien ehkäisy hanke; kysely

yläkoululaisille (911 vastausta)mielenhyvinvoinnin edistämisen
viestinnän keinot/kieli, tehdään tod.näk. videoita tm.

• Hyvän mielen kunta –hanke toimii kunnissa; mielenterveyden
edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö, projektiryhmä Suomussalmi,
Kuhmo ja Kajaani, tulossa erilaisia tapahtumia, joita tehdään
kunnissa, kulttuuri ja työllisyys teemoina ainakin
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Lasten ja nuorten osallisuus Kainuun soten
kehittämisessä
• Kestävän kasvun –ohjelma, Sosiaali- ja terveysministeriö, RRF –

hankehaku: koronapandemian aiheuttaman hoito-, palvelu- ja
kuntoutusvelan vähentäminen sekä yleisesti palvelujen saatavuuden
kehittäminen sekä digitaalisten palvelujen kehittäminen

• Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen kasvuympäristöissä:
mielenterveyden terveystarkastus sekä turvallinen, luotettava
aikuinen tavattavissa

• Neuropsykiatriset asiat
• Lasten ja nuorten suunterveyden edistäminen

• Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatiminen /
perhekeskustoimintaa Helena Saari

• Pohjoinen lastensuojelu 20-22 –hanke / kokemustoimijoita
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Osallisuustyö kunnissa säilyy

• Kuntien hyvinvointi- ja terveydenedistämisen koordinaattorit
keskeisessä roolissa kunnan asukkaiden, lasten ja nuortenkin asioiden
edistämisessä. Kuntien hyvinvointisuunnitelmat ja –kertomukset.
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Kiitos!
Marja-Liisa Ruokolainen, sosiaalialan erikoissuunnittelija
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi
Puh. 044 797 0168
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