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Kainuun aluehallituksen kokous 23.5.2022 

Kainuun aluehallitus on tänään kokouksessaan esittänyt aluevaltuustolle hyvinvointialueen johtajan virkavaalin 
toimittamista. ”Valintaryhmä on nyt käsitellyt hakijoita haastatteluiden ja soveltuvuustestien perusteella, ja 
aluehallitus esittää aluevaltuustolle virkavaalin toimittamista. Aluevaltuustolla on mahdollisuus vielä haastatella 
soveltuvuustestattuja hakijoita eli Jukka Lindbergiä ja Eija Tolosta,” kertoo aluehallituksen puheenjohtaja Heikki 
Huotari.  

Aluehallitus poisti listalta puutteellisen valmistelun vuoksi esityslistan kohdat 44 § - 47 § käsiteltäväksi 
myöhemmin uudestaan. Vaikuttamistoimielinten nimeämisesityksistä puuttui mm. osa nimettävistä tahoista ja 
perustamiseen liittyvistä ohjeista. Yhteistoimintaelimen osalta hallitus totesi jo aiemmin perustamispäätöksen 
olevan voimassa, mutta tavoitteena on jatkossa toimia yhteistyössä aiempaa laaja-alaisemmin.  

Aluehallitus käsitteli katsauksessa myös hyvinvointialueen strategista tilannekuvaa ja päätti sen esittämisestä 
aluevaltuustolle.   

”Strategia toimenpideohjelmineen on keskeinen hyvinvointialueen tulevaisuuden kannalta. Näiden pohjaksi 
koostettu tilannekuva korostaa toimintaympäristön vaikeutta ja ongelmien vakavuutta”, toteaa aluehallituksen 
puheenjohtaja Heikki Huotari. ”Erityisesti tämä näkyy talouden ja toiminnan yhteensovittamisen vaikeuksissa. 
Meidän on kyettävä johdonmukaiseen uudistumiseen ja tätä varten myös henkilöstön, päätöksentekijöiden ja 
asiakkaiden osallistuminen strategiaprosessiin on keskeistä. Tulevan hyvinvointialuejohtajan keskeisenä 
tehtävänä on puolestaan toteuttaa valittua strategiaa”.  

Kokousasiakirjat ovat verkko-osoitteessa kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi 

Kokousasioita lyhyesti 

Hyvinvointialuejohtajan valinta 

Aluehallitus esitti aluevaltuustolle, että valtuusto päättää suorittaa hyvinvointialuejohtajan virkavaalin ja 
valitsee hyvinvointialuejohtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen sopimuksen mukaan 
perustuen ansiovertailuun, haastatteluun ja soveltuvuusarvioinnin mukaiseen kokonaisarviointiin. 

Lisäksi aluevaltuustolle esitetään, että se vahvistaa hyvinvointialuejohtajan kokonaispalkan, ja että virkaan 
valittavan kanssa tehdään johtajasopimus. Virkasuhteeseen esitetään 6 kk:n koeaikaa sekä valittavalta 
henkilöltä vaaditaan terveydentilaa koskeva selvitys, turvallisuusselvitys ja huumausainetesti. 

Strateginen tilannekuva ja organisaatiorakenne 

Aluehallitus käsitteli hyvinvointialueen strategista tilannekuvaa ja päätti esittää sen aluevaltuustolle. 

Tilannekuva on kooste eri aineistoista kuten aiemmista selvityksistä ja tilastoista sekä henkilöstön ja johdon 
haastatteluista ja kyselyistä. Vaikka paljon onnistunutta ja hyvää työtä tehdään, niin jatkossa Kainuun tulee 
pystyä uudistumaan sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalveluiden järjestämisessä. Toimintaympäristö pysyy 
jatkossakin haastavana.  

Tilannekuvassa todetaan mm, että toiminnan ja talouden yhteensovittamisessa ei ole onnistuttu integroidun 
sote-mallin mahdollisuuksista huolimatta. Suunnitelmia ja selvityksiä on tehty, mutta toimeenpanokyky ei ole 
ollut riittävää. Myös vastakkainasettelu ja yksittäisistä näkökulmista painotetut ratkaisuyritykset ovat 
vaikeuttaneet muutosaikeita. 

Paheneva henkilöstöpula syventää muita haasteita. Henkilöstötilanteeseen vaikuttavat niin sote- ja 
pelastusalan yleiset saatavuusongelmat, palkkauskysymykset kuin johtamiseen liittyvät tekijät. 
 
Kainuussa sote-kustannukset ovat maan korkeimpia ja valtiolta tuleva laskennallinen rahoitus puolestaan on 
alle nykyisten kustannusten. Uudistuva rahoitusmalli edellyttää kiinteässä rahoituksessa pysymistä.  
 
Hyvinvointialueen organisaation valmistelua on tehty kevään aikana. Integroidussa sote-mallissa jatketaan 
perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa yhteisessä organisaatiossa. Uutena 
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osana kokonaisuuteen on sovitettava myös pelastustoimen palvelut. Tulos- ja vastuualuiden jaottelussa on 
ollut esillä erilaisia vaihtoehtoja. Ensimmäisiä luonnoksia käydään parhaillaan läpi esimiesten ja 
henkilöstöjärjestöjen kanssa. Nämä versiot ovat nyt yksiköissä käsiteltävinä ja valmistelu jatkuu.  
 
Tavoitteena on esitellä organisaatiorakenne aluevaltuuston hyväksyttäväksi kesäkuun lopussa. 

 

Lisätietoja medialle: Aluehallituksen pj Heikki Huotari (044 332 9089) 

 


