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Kainuun aluevaltuusto aloitti toimintansa
Kainuun hyvinvointialueen aluevaltuusto on tänään 15.3.2022 pitänyt ensimmäisen kokouksensa ja järjestäytynyt
toimintaansa varten. Kajaanissa pidetyssä kokouksessa vahvistettiin hyvinvointialueen toimielimet, niiden
kokoonpanot ja puheenjohtajistot. Aluevaltuusto hyväksyi myös hyvinvointialueen hallintosäännön ensimmäisen
osan, jotta toimielimillä ja virkamiehillä on määritellyt tehtävät, vastuut ja velvollisuudet.
Kokouksessa läsnä oli 59 aluevaltuutettua tai varavaltuutettua. Valtuuston ensimmäisen kokouksen asiat oli
valmisteltu hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) johdolla, mutta jatkossa valmistelusta
vastaa aluehallitus ja hyvinvointialueen virkamiehet.
Toimielinten puheenjohtajat ja väliaikainen hyvinvointialueen johtaja valittu
Aluevaltuusto valitsi valtuuston puheenjohtajaksi sotkamolaisen Anne Lukkarin (kesk) sekä varapuheenjohtajiksi
Miikka Kortelaisen (vas), Paavo Enrothin (kok) ja Mikko Polvinen (ps) Kuhmo. Aluehallitusta johtaa kuhmolainen
Heikki Huotari (kesk) sekä varapuheenjohtajina Heli Moilanen (kesk) Paltamosta ja Markku Oikarinen (sdp)
Kajaanista. Aluehallituksessa on yhteensä 11 varsinaista jäsentä.
”Uudet päättäjät ja Kainuun hyvinvointialue kokonaisuudessaan ovat suurien haasteiden edessä. Tärkein
tehtävämme on varmistaa kestävä pohja tulevaisuuden toiminnalle. Ratkaisuja on tehtävä koko maakunnan
tasolla, joten valtuustoryhmien ja koko valtuuston katse on oltava laaja, kun päätöksiä käsitellään”, toteavat
aluevaltuuston puheenjohtaja Anne Lukkari ja aluehallituksen pj Heikki Huotari.
Aluevaltuusto päätti myös hyvinvointialueen johtajan viran perustamisesta. Tehtävään edellytetään mm. ylempää
korkeakoulututkintoa sekä monipuolista kokemusta ja johtamistaitoa. Aluehallitus päättää tarkemmin
valintaprosessista maaliskuun aikana. Viran väliaikaiseksi hoitajaksi, siihen asti kunnes virkaan valittu ryhtyy
tehtävää hoitamaan, nimitettiin YTL Eija Tolonen. Tolonen toimii Kainuun soten ikäihmisten palveluiden
tulosalueen johtajan virassa ja on hoitanut myös väliaikaisen valmistelutoimielimen eli Vaten puheenjohtajan
tehtäviä viime syksystä alkaen.
Lautakunnat ja jaostot
Kainuun hyvinvointialueella toimii aluevaltuuston ja -hallituksen lisäksi niiden alaisia toimielimiä.
Tarkastuslautakunta vastaa lakisääteisestä toiminnan valvonnasta. Seitsenhenkistä lautakuntaa johtaa Tuomas
Kettunen (kesk).
Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnassa käsitellään hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä asioita sekä yhteistyötä
eri sidosryhmien kanssa. Lautakunnassa on 11 jäsentä ja puheenjohtajana toimii Katja Kemppainen (kesk).
Tulevaisuuslautakunnassa on 11 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii Merja Kyllönen (vas). Lautakunnan
tehtäviin kuuluu mm. strategia-asioiden käsittely.
Aluevaalilautakunta vahvistaa aluevaalien ehdokasasettelun ja tuloksen. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja sitä
johtaa Maija Karjalainen (kesk). Suhteellisen vaalin lautakunnassa on seitsemän jäsentä ja puheenjohtajana
toimii Auli Halonen (kok).
Turvallisuusjaoston sekä yksilöasioiden kokoonpanosta ja puheenjohtajista päättää aluehallitus.
Hallintosääntö hyväksyttiin äänestyksen jälkeen
Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen hallintosäännön ensimmäisen osan äänestyksen jälkeen. Erimielisyyttä
aiheutti erityisesti luottamushenkilöille maksettavat palkkiot, joita puheenjohtajien osalta päädyttiin pienentämään.
Esityksenä ollut aluehallituksen puheenjohtajan kokoaikainen tehtävä muutettiin sivutoimiseksi 1200 euron
kuukausikorvauksella, jonka lisäksi maksetaan kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset.
Aluevaltuusto ei myöskään käsitellyt esitystä taloudellisen tuen myöntämisestä valtuustoryhmille.
Lisätietoja medialle: Aluevaltuuston pj Anne Lukkari (040 757 3263) ja aluehallituksen pj Heikki Huotari (044 332
9089)

