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Kainuun aluehallituksen ensimmäinen kokous 

Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus on tänään 24.3.2022 pitänyt ensimmäisen kokouksensa. Aluevaltuusto 
valitsi viime viikon kokouksessa hallituksen kokoonpanon ja puheenjohtajat. Aluehallitusta johtaa Heikki Huotari ja 
varapuheenjohtajina toimivat Heli Moilanen ja Markku Oikarinen. 

”Olemme monella tapaa uuden edessä. Hyvinvointialueen rakentamisessa on vielä iso työ ja meillä on oltava 
rohkeutta uudistua. Vanhaa kopioimalla emme selviä, joten myös meiltä päätöksentekijöiltä edellytetään paljon ja 
siihen tarvitsemme hyvää yhteistyötä, olimmepa missä roolissa tahansa” korostaa aluehallituksen puheenjohtaja 
Heikki Huotari. "Tämä tarkoittaa kykyä irrottautua vanhasta ja valintojen tekemistä koko alueen kannalta. Erityisen 
isona kysymyksenä on uudistumiskykymme kohti houkuttelevaa ja aidosti hyvää työnantajaorganisaatiota". 

Hyvinvointialueen aloittaessa hallinnollisen toimintansa myös toimielimet ovat siirtyneet uuteen aikaan. Kokousten 
asiahallinta toteutetaan digitaalisesti eli perinteisiä paperisia esityslistoja ja liitteitä ei enää käytetä. Esitykset, 
päätökset ja muut asiakirjat ovat viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden käsiteltävissä sekä yleisön nähtävissä 
verkko-osoitteessa kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi 

Aluehallituksen päätöksiä 24.3.2022 

Yksilöasioiden jaoston ja turvallisuusjaoston jäsenten vaalit 

Aluehallitus valitsi yksilöasioiden jaoston varsinaisiksi jäseniksi Heli Moilasen (pj), Airi Mäkisen (varapj) Aki 
Räisäsen, Hannu Korhosen ja Raimo Piiraisen.  

Turvallisuusjaostoon valittiin Marika Tuomela (pj), Markku Oikarinen (vpj), Eveliina Kinnunen, Arto J Tolonen, 
Raili Myllylä, Minna Karjalainen ja Pasi Kilpeläinen. 

Hyvinvointialueen toimintakertomus vuodelta 2021 

Kainuun hyvinvointialueen ensimmäisen tilikauden ajanjakso oli 1.7. - 31.12.2021, jonka ajalta on tehtävä 
tilinpäätös ja toimintakertomus. Aluehallitus hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä jätti sen tilintarkastajien 
tarkastettavaksi. Tilinpäätös saatetaan tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen aluevaltuuston 
käsiteltäväksi. 

Toimintakulut jäivät toimintatuottoja pienemmiksi valmistelun asteittaisen käynnistymisen vuoksi. Vuonna 2021 
maksetusta valmistelurahoituksesta jäi käyttämättä ja edelleen käytettäväksi vuonna 2022 yhteensä 132 251,95 
€. Tämä se siirrettiin taseeseen saaduksi valtionosuusennakoksi, jolloin tilinpäätökseen ei kirjaudu yli-/alijäämää. 

Hyvinvointialueen viestintäsuunnitelma 

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen viestintäsuunnitelman 2022 - 2025 (viestintästrategia) ja viestinnän 
painopisteet vuosille 2022 - 2023. Laaditussa viestintästrategiassa on määritelty viestinnän tavoitteet ja 
ydintehtävät organisaation strategian tukemiseksi. Strategian toimeenpanoa täsmentävät vuosittaiset 
viestintäsuunnitelmat (viestinnän painopisteet). 

Suunnittelukauden keskeiset viestinnän tavoitteet liittyvät asukkaiden ja asiakkaiden tiedonsaannin 
varmistamiseen hyvinvointialueen palveluista (ulkoinen viestintä). Sisäisen viestinnän tavoitteina ja tehtävinä on 
tehostaa organisaation sisäistä toimintaa. Markkinointi- ja maineviestinnällä parannetaan palvelu- ja 
työnantajamielikuvaa sekä tuetaan työvoiman saatavuutta alueella. 

Vuoden 2022 ja alkuvuoden 2023 viestinnän painopisteinä ovat 1. Uusi alku (uuden organisaation toiminnan 
vakauttaminen), 2. Henkilöstön ja johtamisen tukeminen (suunnan selkeyttäminen) sekä 3. Valmius 
(kriisinhallintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen). 

Selvitykset hyvinvointialueelle siirtyvien toimintojen osalta 

Aluehallitus käsitteli Kainuun kuntien ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän selvitykset 
hyvinvointialueen valmistelun kannalta välttämättömistä tiedoista (siirtyvä henkilöstö, varat, velat, sopimukset ja 
vastuut sekä omaisuus). Esitykset hyväksyttiin ja päätettiin tarvittaessa käydä lisäneuvottelut ja antaa niihin 
liittyvät tarkennukset 30.6. mennessä. Lopullisesti voimaanpanolain 22 - 25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen 

https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI


  

omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä Kainuun hyvinvointialueelle ja sen vastuulle 
päätetään syksyn 2022 kuluessa. 

Hyvinvointialueen johtajan viran kelpoisuusehdot ja auki julistaminen 

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle hyvinvointialueen johtajan viran täyttämistä. Hyvinvointialuejohtajan 
viran erityisinä kelpoisuusvaatimuksina ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä 
monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus. Lisäksi valittavalta hyvinvointialueen 
johtajalta edellytetään vahvaa todennettua kykyä muutoksen johtamiseen, tulokselliseen työskentelyyn, talouden 
hallintaan sekä laaja-alaista kokemusta johtaa ja hallita laajoja toiminnallisia kokonaisuuksia. 

Lisäksi eduksi katsotaan hakijan seuraavat kyvyt ja ominaisuudet: 

- Vahva halu ja edellytykset kehittää hyvinvointialueen toimintaa 

- Hyvä yhteistyökyky sekä hyvät verkosto- ja vuorovaikutustaidot 

- Erinomaiset viestintätaidot 

- Näyttö johtamiskyvystä, jolla rakennetaan vahvaa luottamuksen ilmapiiriä organisaation sisälle ja ulkoa 
organisaatioon päin. Hakijan kyvyt yhteisöllisen toimintakulttuurin luomiseen, tuloksekkaan ja 
hyvähenkisen organisaation rakentamiseen - aidosti hyvän työnantajan rakentamiseen - halutaan 
tunnistaa. 

- Julkishallinnon ja -talouden yleinen asiantuntemus 

- Johtamistehtävässä korostuvat paineensieto-, päätöksenteko ja -pitokyvyt sekä hyvinvointialueen 
yhteiskunnallisen aseman kokonaisvaltainen ymmärrys ja poliittinen ohjaus. 

- Hyvinvointialueen toimintojen laaja-alainen tuntemus, kokemus ja näytöt yhteiskunnallisesta 
edunvalvonnasta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tuntemus. 

Asia etenee aluevaltuustoon 4.4., jonka jälkeen avattava hakuaika on suunniteltu jatkuvan 23.4. saakka. 
Tavoitteena on, että aluevaltuusto valitsee hyvinvointialuejohtajan 6. kesäkuuta. 

Vt. hyvinvointialueen johtajan palvelussuhteen ehdot  

Aluevaltuusto päätti 15.3.2022, että hyvinvointialueen johtajan viran väliaikaisena hoitajana toimii 
yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Eija Tolonen. Vt. hyvinvointialuejohtaja vastaa valtuuston ja hallituksen 
asiavalmistelusta sekä toimii aluehallituksen esittelijänä siihen saakka, kunnes varsinaisen hyvinvointialuejohtajan 
virka täytetään ja valittu viranhaltija ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä. 

Aluehallitus päätti, että vt. hyvinvointialuejohtajan virkasuhde on kokoaikainen, kokonaistyöjalla ja palkkaus 11 
000 / kk. Viranhaltijan kanssa ei tehdä varsinaista johtajasopimusta, vaan palvelussuhteen muut ehdot säilyvät 
entisinä.  

Vt. hyvinvointialuejohtajan sijaisen määrääminen 

Aluehallitus määräsi valmistelujohtaja Timo Korhosen toimimaan vt. hyvinvointialuejohtajan sijaisena, jos tämä on 
poissa tai esteellinen, kunnes hyvinvointialuejohtajan virka täytetään ja valittu viranhaltija ryhtyy hoitamaan 
virkaan kuuluvia tehtäviä. Valmistelujohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen kokouksissa. 

Hyvinvointialueen valmistelun jatkaminen 

Hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen VATE:n toiminta päättyi maaliskuun 2022 alussa ja vastuu 
valmistelusta siirtyi toimeenpanolain mukaisesti luottamushenkilöhallinnolle (aluevaltuusto ja -hallitus). 

Aluehallitus päätti, että valmistelua jatketaan seuraavin toimenpitein niin, että hyvinvointialue voi käynnistää 
toimintansa 1.1.2023: 

- Vt. hyvinvointialuejohtajalla on toimeenpanovastuu HVA:een hallinnosta. Vt. hyvinvointialuejohtaja vastaa 
valtuuston ja hallituksen asiavalmistelusta sekä toimii aluehallituksen esittelijänä. 

- Valmistelujohtaja johtaa hyvinvointialueen valmistelua ja valmistelukanslian toimintaa. 



  

- Valmistelukanslian kokonaisuutta vahvistetaan 

- Tarvepohjaisesti pyritään lisäämään kanslian osa-aikaisia valmistelijoita pääosin hyvinvointialueeseen 
kuuluvien organisaatioiden sisältä ja toimintansa päättäneen VATEn jäsenistä. Mikäli osallistuvien 
organisaatioiden sisältä ei saada riittävästi henkilöstöä, haetaan sitä ulkopuolelta. 

- Valmistelutyöryhmien määrää ja kokoonpanoja sovitetaan uuteen valmistelutilanteeseen. 

Hyvinvointialueen allekirjoitusoikeudet  

Aluehallitus nimesi vt. hyvinvointialuejohtajan Kainuun hyvinvointialueen laskujen/tositteiden hyväksyjäksi ja 
valtuuttaa edelleen vt. hyvinvointialuejohtajan nimeämään muut henkilöt, joilla on oikeus hyväksyä Kainuun 
hyvinvointialueen laskuja/tositteita. 

 

Lisätietoja medialle: Aluehallituksen pj Heikki Huotari (044 332 9089) ja vt.hyvinvointialueen johtaja Eija Tolonen 
044 7101 669 


