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Hyvää iltapäivää Arvoisat Kainuun aluevaaliehdokkaat! Tervetuloa tähän Kainuun väliaikaisen valmistelutoimielimen ja poliittisen ohjausryhmän 

yhteisesti sopimaan aluevaaliehdokkaiden infotilaisuuteen.

Minä olen Eija Tolonen ja tässä tilaisuudessa mukana vaten eli väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana.

Kuten me kaikki tässä tilaisuudessa olevat tiedämme, että lähellä oleva hyvinvointialueuudistus on yksi Suomen merkittävimmistä hallinnollisista 

uudistuksista.

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy koko maassa kunnilta ja 

kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Poikkeuksena Helsingin kaupunki, jossa kyseisten palvelujen järjestämisvastuu säilyy edelleen Helsingin 

kaupungilla. Kansallisesti tarkasteluna uudistuksessa on kyse sekä palvelujen rakenteellisesta että sisällöllisestä uudistamisesta. 

Tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella 

asuville, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti

vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. 

Myös meillä Kainuussa on tavoitteena turvata laadukkaat palvelut, luoda uusia ja muuttaa olemassa olevia toimintatapoja ja malleja nykyistä 

parempien palvelukokonaisuuksien aikaansaamiseksi niin, että keskiössä on kainuulainen ihminen. 

Aktiivista hyvinvointialueen valmistelutyötä meillä Kainuussa on tehty tähän päivään mennessä noin 3,5 kuukautta. Alun käynnistymishaasteiden 

jälkeen olemme päässeet varsin hyvään vauhtiin ja monia asioita on saatu liikkeelle - ja hyvä niin, sillä tehtävää on paljon eikä aikaa ole yhtään 

tuntia liikaa käytettäväksi. 

On kuitenkin hyvä muistaa, että Kainuussa lähtötilanne on erilainen kuin niillä alueilla, jotka nyt aloittavat yhteisten taipaleen ns. alusta, sillä 

meillä on varsin pitkä kokemus jo niin yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa kuin palvelujen integraatiosta. Eli meillä on paljon hyvää jo tehtyä työtä, 

jota on hyvä edelleen kehittää, mutta meillä on myös isoja haasteita  - ja niihin sekä nyt valmistelussa että aloittavalla hyvinvointialueella pyritään 

löytämään ratkaisuja. 

Joka tapauksessa yhteinen keskustelu ja ratkaisujen etsiminen eri osapuolen kanssa on seuraavien kuukausien aikana aivan välttämätöntä, sillä 

viime kädessä tämänkin uudistuksen onnistuminen on meistä kaikista itsestä kiinni. Kiitos!
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Aluevaalit ja hyvinvointialueen hallinto

• Todennäköisesti useimpien aluevaaliehdokkaiden poliittisen 
uran haastavin, mutta mielenkiintoinen tehtävä

• Haastekerroin

• Palvelut < - > talous < - > johtaminen < -> henkilöstön jaksaminen

• ”Kuntaedunvalvonta” ei riitä

• Edustettava koko maakunnan asukkaita

• Palveluverkko maakunnan asukkaiden tarpeiden mukaan

• Vaatii suurta näkemyksellisyyttä ja avarakatseisuutta ja 
ennennäkemätöntä yhteistyökykyä

• Kuinka uudistaa kainuulaista hyvinvointipalveluiden kenttää, tapaa 
tuottaa ja uudistaa palveluita, nähdä kainuulaisten palvelutarve
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• Toimivat ja laadukkaat sote- ja pela-palvelut oikea-aikaisesti sekä yhdenvertaisesti koko Kainuussa

• Päästävä toiminnan painotuksessa raskaista palveluista ennaltaehkäisevään työhön ja terveys- sekä 
hyvinvointierot kaventuvat

• Palveluiden laadun, vaikuttavuuden, monialaisuuden ja yhteen toimivuuden parantaminen sekä 
kustannusten nousun hillitseminen

• Hoitoon ohjaaminen ja hoitoon pääsy nopeutuu, palveluiden saatavuus paranee

• Osaavan työvoiman saatavuus varmistuu

• Talous tasapainottuu ja kustannusrakenne tervehtyy kestäväksi

• Sote – pela –alan työn tuottavuus ja Soten työnantajakuva paranevat

• Päästään toimivaan ja tulokselliseen yhteistyöhön Kainuussa, OYS-Erva –alueella sekä kansallisella 
tasolla

• Kainuu säilyy itsenäisenä hyvinvointialueena

• Vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin

• Parantaa turvallisuutta

• Lähtökohtana kainuulainen ihminen

Uudistuksen tavoitteet Kainuussa 



Valmistelun aikataulu

1.7.2021 Valmistelu 
käynnistyi takamatkalta

Turbulenssia, 
jännitteitä

23.1.2022 Vaalit

1.3.2022 
Päätöksenteko 
käynnistyy

• Keskeisten asioiden 
linjaus 1.7.2022 
mennessä (ennen 
kesälomakautta)

1.7.2022 
Toimeenpanovaihe 
käynnistyy, 
budjettivalmistelu

1.1.2023 
Palvelutuotanto 
käynnistyy
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Aluevaltuustolla ja -
hallituksella 
intensiivinen jakso

Poliittinen seurantaryhmä 
tärkeä

Aluevaltuutettujen 
informointi 
- mm. 16.12. klo 16
- Aluevaltuustoseminaarit 

helmikuu -22



Haasteet
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• Meitä haastaa ainakin kolme rajua ajuria, jotka kyettävä taklaamaan:

• Talous (rahan riittävyys, lainakatto)

• Rahoituksen riittävyys + raja-arvotunnusluvut (lainanhoitokate ja 
poistot/vuosikate) arviointimenettelyssä

• TA -23 RTa 355.7 milj € (12/20 338,5 milj €); TA-24 365.3 (338) 

• Lainanhoitokate -22 0.4 (152 milj €), tarve 0.8

• HUOM! Em:t luvut voivat muuttua paljonkin!!!!

• Osaavan työvoiman saatavuus

• Kasvava palvelutarve

• Meitä auttaa

• Osittain integroitu sote

• Kuntien tietoisuus, mistä on kysymys

• Hallintokokeilun opit, maku-sote –valmistelu

• Nykyinen ei riitä - kriisitietoisuus

SISÄLTÖUUDISTUS = KAIsope 2.0



Kainuun tilannekuvaa
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• Kainuun siirtynyt nopeasti korkeasta työttömyydestä positiivisen 
rakennemuutoksen alueeksi ja mahdollisuuksien maakunnaksi

• On paljon avoimia työpaikkoja ja monipuoliset harrastus- ja koulutusmahdollisuudet

• Osaavan työvoiman saatavuus

• Kevan kunta-alan eläköitymisennuste vuoteen 2030 mennessä

• Kainuun työvoimamäärä ei riitä työvoimatarpeeseen

• Yli 3000 henkilöä eläköityy – eli lähes 40 % kuntatyöntekijöistä

• Tarvitaan sujuvaa yhteistyötä kuntien kesken

• Suurimmat työnantajat julkisyhteisöjä
• Lähes 5000 yritystoimipaikkaa, joissa lähes 16.000 ihmistä

• Kainuuseen odotetaan vuoteen 2025 mennessä lähes 2.2 mrd. 
investointeja

• Tarve 1500 uudelle työntekijälle (3000 rakennusvaihe)



Osaavan työvoiman saatavuus Kainuu -ohjelma

• Vahvistetaan yhteistyötä ja digitalisaation hyödyntämistä rekrytoinneissa

• Vahvistetaan työantajien rekrytointiosaamista

• Kehitetään työelämän laatua, työhyvinvointia ja valmiuksia pitää kiinni 

työntekijöistä

• Tehostetaan maakunnan mainetyötä rekrytointikampanjoissa

• Rakennetaan Kainuuseen muuttaville työntekijöille julkisen sektorin ja 

yritysten yhteistyönä vetovoimaisia paketteja => vetovoimaiset asumis- ja 

muut palvelut

• Kokonaiskartoitus koti- ja ulkomaisesta kausi- ja vuokratyövoimasta 

Kainuussa => toiveet, jotta pysyvä muutto Kainuuseen voisi toteutua

• Maahanmuuton lisääminen - kotouttaminen

• Mitä erityistä me hyvinvointialueena voimme tehdä – kaiketi iso 

kysymys meille kaikille! Sitä ei voi ulkoistaa.

16.12.2021 Timo Korhonen, valmistelujohtaja 8



KAIsope 2.0. rakentaminen
1. 10 § => 28.2.2022 valmistelu valmiiksi

2. Haasteet sellaiset, että tarvitaan uusi tilannekuva
- palvelujen siirtäminen uudelle organisaatiolle tuskin riittää

=> onko jotain tehtävä uudella tavalla
=> strateginen pohdita, miten uudistuksen tavoitteet saavutetaan

3. Tilannekuvan pohjalta strategiatyö
- Kainuun tavoitteet ja tavoitetila

- asukkaiden ja henkilöstön osallistuminen tärkeää
tietoon perustuminen (tilannekuva)

=> väestörakenne ja palvelutarve pohjalle
=> ohjaa myös taloussuunnittelua

=> hyvinvointialuestrategia
=> palvelustrategia / palvelutasopäätös (pela)

= menee aluevaltuustolle – vuosi 2022

4. KAIsope 2.0
Uskottava tilannekuva

=> hyvinvointialuestrategia

KAIsope 2.0 aikataulutetaan pidemmälle

10 §

Tilannekuva

KAIsope 
2.0.
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Hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö
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• Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastuslaitosten 
henkilöstö sekä koulukuraattorit ja –psykologit

• Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella eli ns. vanhoina työntekijöinä ja 
säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät 
oikeudet ja velvollisuudet

• Sote 3500 htv, Pela 250 hlöä (100 virkaa, 150 sopimussuhdetta)

• Voimaanpanolain 10§:n 1 momentin mukaan on selvitettävä 
hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolla 
ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi 

• Yt-menettelyt ennen siirtopäätöstä

• Henkilöstön osallistaminen valmisteluun, henkilöstöjärjestöt nimeävät 
edustajat 

• Aktiivinen ja ajantasainen viestintä



Talous – työvoiman saatavuus - tuottavuus ei kestä
• Tarvitaan tuottavuusloikka / emme pysy rahoitusraamissa ilman muutoksia / Mitä se 

voisi olla? Seuraavia mm. nostettu julkisuudessa esille:
- Etä/digi/mobiilipalvelut?
- Palveluohjaus /  käyttötottumukset / tapa tuottaa ja järjestää?
- Yhteistyö maakuntien kesken?
- Kyetäänkö työtä tehostamaan eri keinoin – kysymys ei siitä, että työtunteja 

tehtäisiin enemmän?
- Resurssipulaa tuskin korvataan jatkossa työvoimaa merkittävästi lisäämällä?

- Fyysisen palveluverkoston tiivistäminen?
- Ympärivuorokautinen akuuttisairaanhoidon keskittäminen?
- Työhyvinvointijohtaminen – huomio työyhteisön hyvinvointiin!

- Vuorovaikutusta, molemminpuolista vuorovaikutusta ja arvostusta

- Muutosjohtajuuden tarve – kompleksinen ilmiö!
- Yksityinen  julkinen = mitä oppia otettavaksi

- Luottamuksen palauttaminen!
- Jne. jne.
- Maakunta vs. kunnat
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Väliaikainen valmistelutoimielin eli Vate

• Tehtävät määritelty uudistuksen voimaanpanolaissa 
• Ehdotus henkilöstön siirtosuunnitelmasta ja-sopimuksista

• Selvitys irtaimesta ja kiinteästä omaisuudesta

• Selvitys siirtyvistä sopimuksista ja niihin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista

• Selvitys tiloista

• Esitys hallinnon ja toiminnan järjestämisestä siten, että pelastustoimi on rinnakkainen toimiala sote-toimialan kanssa (Ministeriöiden kansallinen linjaus), 
mukaan lukien hyvinvointialuestrategia, palvelustrategia soten osalta, pelastustoimen palvelutasopäätös ja pelastustoimen tuottama toimintaympäristön 
riskianalyysi, hankintastrategia, toimintasääntö, hallintosääntö, johtamisjärjestelmä

• Pelastustoimen synergia soteen kuuluvista tehtävistä ja soten synergia pelastustoimeen kuuluvista tehtävistä (resurssituottavuus)

• Tilintarkastajan valinta

• Selvitys tieto- ja viestintäteknisistä järjestelmistä ja ratkaisuista: huomioitava pelastustoimen kansallinen ICT-strategia/ohjaus

• Talousarvio 2021 ja 2022 alvillisina + selvitys vuoden 2021 avustuksen käytöstä

• Esitys vanhus- ja vammaisneuvostosta sekä nuorisovaltuustosta (kts. Laki hyvinvointialueesta ja voimaanpanolaki)

• Vastaa toimeenpanosta aluevaltuuston aloitukseen saakka
• Vatevalmistelu jatkuu erikseen sovittavalla tavalla

• Soten, Pelastuslaitoksen ja Puolangan yhteensovittaminen

• Poliittinen seurantaryhmä linjaa valmistelua
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Valmistelustrategia
1. Toteutetaan toimeenpanolain 10 §:n mukaiset 

toimenpiteet.

2. Luodaan realistisen tilannekuvan perusteella edellytykset 
tarvittaville ratkaisuille hyvinvointialueen organisoimiseksi 
ja sisältökysymysten ratkaisemiseksi.

3. Työstetään sisältöuudistuksen ydinkohtia
• Asiakaslähtöiset ja tehokkaat palvelut

• Palveluiden saumaton kokonaisuus ja yhteistyön vahvistaminen

• Hallittu talous
• Realistinen budjetointi ja tuottavuuden kasvua tukevat toimet

• Kokonaisuutta tukeva johtaminen
• Palvelutuotantoa, henkilöstöä ja taloutta johdetaan yhtenäisin tavoittein

• Osaavan työvoiman saatavuus
• Veto- ja pitovoimainen alue

16.12.2021
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Valmistelun päätyöryhmät ja valmistelun aikataulutus

• 5 päätyöryhmää koossa, alatyöryhmien muodostaminen on käynnissä

• Tiekartan tehtäväkokonaisuudet, tehtävät ja osatehtävät jaoteltu 
kriittisiin (seurataan tilannekuvassa) ja ei-kriittisiin

• Kriittiset tehtävät valmiina 28.2.2022

• Vaten ensimmäinen tilannekuvaraportointi ministeriölle 1.11.2021 
(lokakuu) sovitusti

• Jokainen työryhmä määrittelee tehtävittäin toimenpiteet, vastuut ja 
aikataulutuksen ja selvittää muiden työryhmien kanssa yhteistyössä 
valmisteltavat asiat
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Valmistelujohtaja

Poliittinen seurantaryhmäHyvinvointialueen 
väliaikainen 

yhteistoimintaelin

Valmistelu-
koordinaattori

Viestintä

Väliaikainen valmistelutoimielin

Hallinto, talous ja 
tukipalvelut

Kuntayhteistyö

Tukipalvelut

Osallisuus/
demokratia

Vaalit

Kehittäminen
- ERVA-yhteistyö

- Siltasopimus 2.0
- Kehittämishankkeet

Kansalliset työryhmät

Hallinto

Johtaminen ja 
osaaminen

Palveluiden 
järjestäminen

Yhdyspinnat ICT

Taloustyöryhmä

Henkilöstötyöryhmä

Sopimustyöryhmä

Vaalityöryhmä

Asianhallintatyöryhmä

Toimitilatyöryhmä

Toimintaympäristö ja 
turvallisuus

Kyvykkyydet
Johtamisrakenteet ja 
johtamisen välineet
Palvelutuotannon 

organisointi ja 
johtaminen

Tiedolla johtaminen 
ja tietopohjat

Viestintä, osallisuus 
ja demokratia

Hankinnat 

HYTETU

Elinvoima, ennakointi 
ja seuranta

Työllisyydenhoito

Osallisuus

Operat. toiminnan 
yhteistyö SotePela-

kunnat

Oppilaitosyhteistyö

Varautuminen

Tukipalvelut, ATPU 
kunnat-sote

Ei alatyöryhmiä, 
päätyöryhmien jäsenillä 
on sektorivastuut 
tehtäväkokonaisuuksien 
valmistelusta

päätyöryhmien jäsenillä 
on sektorivastuut 
sovittujen 
tehtäväkokonaisuuksien 
valmistelusta

Muu 
valmistelu-
henkilöstö

25.11.2021 päivitetty

Kriteeristöjen 
yhtenäistäminen 
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Työryhmä 1: Hallinto-, talous- ja tukipalvelut
Hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistäminen

• Valmistelee hyvinvointialueen hallintosäännön ja johtamisjärjestelmän, ml. 
• tilintarkastajan valinnan valmistelu
• hyvinvointialueen valmistelua koskevan riskienhallinnan valmistelu
• muiden hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvien asioiden valmistelu

• Valmistelee aluevaltuuston toiminnan käynnistämisen
• osallistuu ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen

• Käynnistää hyvinvointialueen talouden suunnittelun ja organisoinnin
• valmistelee esitykset hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviot

• Valmistelee ja käynnistää henkilöstön siirrot 
• selvittää hyvinvointialueille siirtyvän henkilöstön ja valmistelee ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -

sopimuksiksi
• selvittää hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset ja näitä koskevat oikeudet ja velvollisuudet

• Valmistelee tukipalveluiden siirrot tai hankinnan 

• Valmistelee omaisuuden ja toimitilojen siirrot

• Osallistuu tietohallinnon (ml. asiakirjahallinta) siirron ja organisoinnin valmisteluun

• Valmistelee Puolangan kuntaan liittyvät kysymykset

16.12.2021
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Työryhmä 2. Johtaminen ja osaaminen
Johtamisen ja osaamisen varmistaminen

• Määrittelee tarvittavan johtamisosaamisen ja johtamistehtävät (ml. ennakointityö)

• Valmistelee hyvinvointialueen avainhenkilöiden rekrytoinnin käynnistämisen

• Valmistelee nykyisen henkilöstön tukemisen ja uuden työvoiman rekrytoinnin 
kehittämisen mallit (ml. hyvinvointialueen työnantajakuva)

• Valmistelee organisaatio- ja johtamisrakenteen sekä yhteistyön (verkostot, 
kumppanuudet) organisoinnin

• Ml. yhteistyöneuvottelut YTA-alueen kanssa 

• Määrittelee tarvittavien hankkeiden priorisoinnin ja niiden tulosten hyödyntämisen 
uudistusten toteuttamiseksi

• Vastuuttaa tiedolla johtamisen nykytilan määrittelyn, toimeenpanon ja kehittämisen 

• Valmistelee viestinnän organisoinnin ja toteuttamisen
• Muutosviestintä asiakas-, henkilöstö- ja päättäjäkohderyhmille (ml. osallisuuden suunnittelu ja 

toteutus)
• Brändityön aloittaminen
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Työryhmä 3. Palveluiden järjestäminen
Palvelutuotannon ja yhteistyörakenteen valmisteleminen

• Tuottaa palvelutarpeen tilannekuvan (yhteistyössä yhdyspinnat-työryhmän 
kanssa)

• Päivittää alueen valmius-, evakuointisuunnitelmat (ml. pandemiasuunnitelman) 
alueellisten riski- ja varautumissuunnitelmien perusteella (erillistyöryhmä)

• Valmistelee yhteistyössä johtamisen työryhmän kanssa luonnokset 
palvelustrategiasta (ml. palveluverkosto ja -tasopäätökset, 
tuotantotapalinjauksista sekä näihin liittyvistä muutoksista)

• Valmistelee palvelukriteerien ja asiakasmaksujen yhtenäistämisen

• Suunnittelee siirtyvien asiakkuuksien siirtoa yhteistyössä ICT ryhmän kanssa

• Selvittää asiakaspalvelu- ja tukipalveluhankintojen nykytilan sekä käynnistää 
tarvittavien uusien hankintojen suunnittelun ja toteuttamisen (sopimusten 
hallinta ja siirto on hallintotyöryhmän tehtävänä)
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Työryhmä 4. Yhdyspinnat
Osallisuuden ja alueellisen yhteistoiminnan varmistaminen

• Suunnittelee yhdyspintatyön osana 
hyvinvointialueen kokonaisuutta

• Valmistelee kuntien ateria- ja siivouspalveluiden 
uudelleenjärjestelyt hyvinvointialueen palveluiden 
järjestämiseen, henkilöstösiirtoihin, omaisuuden 
siirtoon ja sopimuksiin liittyen
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Työryhmä 5. ICT
ICT-ratkaisujen ja tietohallinnon suunnittelu ja organisointi 

• Organisoi hyvinvointialueen ICT-valmistelun

• Kartoittaa ICT-palveluiden nykytilan, valmistelee tarvittavat 
muutos- ja siirtotoimet (ml. sopimukset)

• Hahmottaa alueen kokonaisarkkitehtuurin sekä organisoi sen 
mukaisen järjestelmien siirrot, hankinnat sekä käyttöönotot

• Määrittelee ja organisoi alueen toiminnan edellyttämän ICT-
infrastruktuurin
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ICT- työryhmä
• Muutostarpeet tunnistettu ja jatkotoimenpiteet alulla

• Hankerahoitus haettu, rahoituspäätös 20.12.

• Projektihenkilöstön rekrytointi aloitettu

• Jo aiemmin päätetyt muutokset etenevät, 
asianhallintajärjestelmän muutos (sote), työvuoro-
ohjelma (pela)

• Kehittämiskohteet alulle 2022 ja jatkuvat 2023-2024, 
sisältyvät hankesuunnitteluun

• Tietoliikennekilpailutus alulla yhdessä kuntien kanssa
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Hyvinvointialueen hallinto 

• Hyvinvointialueet ovat julkisoikeudellisia yhteisöjä, joilla on alueellaan itsehallinto. 

• Aluevaltuusto, aluehallitus ja hyvinvointialuejohtaja johtavat hyvinvointialuetta 
kokonaisuutena ja sen asukkaiden etujen mukaisesti.

• Hyvinvointialueen ylin päättävä toimielin on vaaleilla valittava aluevaltuusto. 
Valtuusto päättää tarkemman organisaatiorakenteen.

• Muut lakisääteiset toimielimet ovat aluehallitus, tarkastuslautakunta sekä
kansalliskielilautakunta ja saamen kielen lautakunta.

• Laissa hyvinvointialueesta säädetään hyvinvointialueiden hallinnon ja talouden 

hoidosta ja tarkastuksesta sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamiskeinoista.

• Sääntely on pitkälti yhdenmukainen kuntalain kanssa. Poikkeuksia mm. rajattu 

yleinen toimivalta, investointiohjaus, lainanottovaltuusmenettely, toimitila- ja 

kiinteistöhallinnon osaamiskeskus ja valtiontalouden tarkastusviraston 

tarkastusoikeus.



Aluevaltuusto

• Hyvinvointialueella on aluevaltuusto, joka vastaa 
hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää 
hyvinvointialueen päätösvaltaa.

• Aluevaltuusto on hyvinvointialueen korkein päättävä elin.

• Yksittäisillä edustajilla on mahdollisuus saada haluamiaan 
asioitaan vireille.

• Valtuusto päätöksillään joko hyväksyy tai hylkää 
aluehallituksen esitykset.



Aluehallitus ja tarkastuslautakunta

• Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja 
taloutta.

• Kaksikielisillä hyvinvointialueilla (Itä-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Keski-
Pohjanmaa, Kymenlaakso, Pohjanmaa, Vantaa-Kerava, Varsinais-Suomi + 
Helsinki) tulee olla myös kansalliskielilautakunta.

• Lautakunnan jäseniksi valitaan hyvinvointialueen kielivähemmistöön 
kuuluvia henkilöitä. Lapin hyvinvointialueella tulee olla saamen kielen 
lautakunta, jonka jäseniksi valitaan saamenkielisiä henkilöitä.

• Muut toimielimet ovat hyvinvointialueen päätettävissä.
• Aluehallituksen sekä tarkastuslautakunnan ja muiden lautakuntien 

jäsenet valitaan aluevaltuuston kokouksessa eli aluehallituksen 
jäsenet valitsee aluevaltuusto.



Hyvinvointialuejohtaja

• Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena 
hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

• Hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto.

• Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi 
ja hän on virkasuhteessa hyvinvointialueeseen.

• Jos hyvinvointialuejohtajan johtajanvaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta 
annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen 
välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.

• Hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä 
johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen 
edellytyksistä.



Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet

• Aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja 
vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.

• Hyvinvointialueelle asetetaan

• nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä

• vanhusneuvosto 

• vammaisneuvosto

• Aluehallituksen on huolehdittava vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä

• Mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, 
toteuttamiseen ja seurantaan, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan 
merkitystä palveluiden kannalta 

• Vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen 
kehittämiseen hyvinvointialueella



Aluevaltuuston tehtävät
• Aluevaltuuston tehtävänä on mm. päättää:

• hyvinvointialuestrategiasta
• hyvinvointialueen hallintosäännöstä
• hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
• omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
• liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
• varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista
• sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
• palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä 

hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä 
asiakasmaksuista

• takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
• jäsenten valitsemisesta toimielimiin
• taloudellisten etuuksien perusteista
• hyvinvointialueen tilintarkastajien valitsemisesta
• tilivelvollisten nimeämisestä
• hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
• muista aluevaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista



Luottamushenkilöt
• Hyvinvointialueen luottamushenkilöitä ovat 

valtuutetut ja varavaltuutetut, hyvinvointialueen 
(tai hyvinvointiyhtymän) toimielimiin valitut 
jäsenet ja muut hyvinvointialueen 
luottamustoimiin valitut henkilöt.

• Tehtävänsä perusteella hyvinvointialueen 
toimielimen jäseneksi valittu hyvinvointialueen 
viranhaltija tai työntekijä ei ole hyvinvointialueen 
luottamushenkilö.

• Luottamushenkilön tulee edistää 
hyvinvointialueen ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti 
tehtävän edellyttämällä tavalla.

• Hyvinvointialueen luottamushenkilöllä on oikeus 
saada vapaata työstään hyvinvointialueen 
toimielimen kokoukseen osallistumista varten. 
Työnantajalle tulee ilmoittaa tarvittavasta 
vapaasta viimeistään 14 päivää ennen 

kokouspäivää.

• Luottamushenkilölle maksetaan 
kokouspalkkiota, korvausta ansionmenetyksestä 
ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi 
aiheutuu (esim. lastenhoidon järjestäminen) sekä 
matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.



Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet

• Asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. 

• Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää: 

• järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukasraateja

• selvittämällä asukkaiden ja hyvinvointialueen palvelujen käyttäjien mielipiteitä ennen 
päätöksentekoa

• valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia hyvinvointialueen toimielimiin

• kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

• järjestämällä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen talouden suunnitteluun

• tukemalla asukkaiden sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua 
ja valmistelua.

• Asukkaita on kuultava keskeisesti heidän elämäänsä ja arkiympäristöönsä vaikuttavissa päätöksissä.



Osallisuus (1/3)

• Osallisuus ja Vate
• 18.11.2021 valmistelukokous (mukana Kainuun JANE, 

järjestöasiantuntija, valmistelujohtaja, soten sosiaalialan 
erikoissuunnittelija ja soten kehittämisjohtaja)

• Yhdyspinnat -päätyöryhmän alatyöryhmänä käynnistyy 
osallisuus -työryhmä (vetäjänä soten sosiaalialan 
erikoissuunnittelija), työryhmää kootaan

• Nykytilan kartoitus, kehittämiskohteet yms.

• Alueellinen nuorisovaltuusto sekä alueelliset vanhus- ja 
vammaisneuvostot

• Soten osallisuuden hallintamalli -> Kainuun hyvinvointialue
• Erillisrahoitus STM
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Osallisuus (2/3)

mm. laki hyvinvointialueesta (611/2021)  

• 29§ Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
• Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen 

toimintaan. Aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja 
vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.

• Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

• 1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukasraateja;

• 2) selvittämällä asukkaiden ja hyvinvointialueella säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti asuvien tai 
oleskelevien palvelujen käyttäjien mielipiteitä ennen päätöksentekoa;

• 3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia hyvinvointialueen toimielimiin;

• 4) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;

• 5) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen talouden suunnitteluun;

• 6) tukemalla asukkaiden sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja 
valmistelua.
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• 32§ Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet 
Aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 
varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, 
ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi 
hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto. 
Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien 
vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan 
vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. 
Aluehallituksen on huolehdittava vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä.

Vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan 
suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla 
vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön tai 
vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja 
vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen 
hyvinvointialueella.

Osallisuus (3/3)



Hyvinvointialueen ja sote-
uudistuksen viestintä

• Tuetaan viestinnällisesti uudistuksen päämääriä

• Kuvataan ymmärrettävästi uudistuksen tarpeellisuus

• Sanoitetaan selkeästi monimutkaista kokonaisuutta

• Konkretisoidaan muutoksen vaikutuksia kohdennetusti eri 
kohderyhmille

• Vahvistetaan uudistuksen uskottavuutta ja rakennetaan 
luottamusta
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Uudistuksen pääviestit Kainuussa

• Palvelut: ”Palveluiden toimivuus ja laatu”  

• Osallisuus: ”Hyvinvointialue on maakunnan yhteinen”

• Rakenne: ”Muutokset ovat välttämättömiä” 
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Aluevaalit 23.1.2022

• 3.12.2021: Äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä 

• 12. – 18.1.2022: Ennakkoäänestys kotimaassa (12.-15.1.22 ulkomailla) 

• 26.1.2022: Aluevaalilautakunta vahvistaa vaalituloksen 
keskusvaalilautakuntien vaalitietojärjestelmään syöttämien tulosten 
perusteella  

• 1.3.2022: Valtuusto aloittaa työnsä 

• PS Avi on 21.9.2021 nimennyt Kainuun hyvinvointialueen 
aluevaalilautakunnan puheenjohtajat ja jäsenet (yht. 10 h)

• Kainuun aluevaalitlk:n sihteerinä toimii Kajaanin kaupungin 
hallintojohtaja Tuija Aarnio, varahlö Kainuun soten hallintojohtaja Anu 
Huttunen

• lisätietoa: vaalit.fi/aluevaalit 
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STM:n julkaisu 2.11.2021 

https://soteuudistus.fi/documents/16650278/17455303/Aluevaltuutetun+opas.pdf/92005f95-
de3e-f595-1a97-777922d59f4f/Aluevaltuutetun+opas.pdf?t=1635837086225

https://soteuudistus.fi/documents/16650278/17455303/Aluevaltuutetun+opas.pdf/92005f95-de3e-f595-1a97-777922d59f4f/Aluevaltuutetun+opas.pdf?t=1635837086225

