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Kainuun aluehallituksen kokous 2.5.2022 

Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus on tänään kokouksessaan jatkanut viime viikon kokouksen keskeneräisiä 
asioita sekä päättänyt hyvinvointialueen johtajan virkaan hakeneiden haastattelemisesta. 

”Aluehallitus on tyytyväinen hakuprosessin edistymiseen. Nyt jatkoon valitut haastatellaan, jonka jälkeen 
päätetään vielä ketkä etenevät soveltuvuusarviointeihin. Erityistä huomiota kiinnitettiin hakijoiden kokemukseen 
muutosjohtajuudesta ja julkisten organisaatioiden johtamisesta sekä talous- ja henkilöstöasioiden osaamiseen ja 
kykyyn luoda uutta toimintakulttuuria ja luottamusta. Näillä näkymin aluehallitus tekee valintaesityksensä 
valtuustolle 23. toukokuuta, jotta aluevaltuusto voi toimittaa virkavaalin 6. kesäkuuta”, kertoo aluehallituksen 
puheenjohtaja Heikki Huotari. 

Kokousasiakirjat ovat verkko-osoitteessa kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi 

Kokousasioita lyhyesti 

Hyvinvointialuejohtajan valinta 

Aluehallitus päätti kutsua hyvinvointialuejohtajan virkaan haastateltavaksi Timo Halosen, Markku Hämäläisen, 
Jukka Lindbergin, Mika Suomalaisen sekä Eija Tolosen.  

Virkaa haki yhteensä yhdeksän hakijaa, jotka kaikki täyttivät kelpoisuusehdot:  

- Ahopelto Maire, Kajaani; Kainuun soten kuntayhtymän johtaja, terveystieteiden maisteri 
- Halonen Timo, Mikkeli; Mikkelin kaupunginjohtaja, hallintotieteiden tohtori 
- Heikkinen Matti, Kajaani; Kajaanin amk:n yliopettaja, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti  
- Heikkinen Minna, Syvänniemi; Tervon perusturvajohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri 
- Hämäläinen Markku, Kuopio; Järvi-Suomen terveyden toimitusjohtaja, kasvatustieteiden maisteri  
- Lindberg Jukka, Hämeenlinna, Kanta-Hämeen hyvinvointialueen vt. johtaja, valtiotieteiden maisteri 
- Nurmela Esa-Petri, Kajaani; Kainuun soten vastuualuepäällikkö, terveystieteiden maisteri 
- Suomalainen Mika, Vieremä; Vieremän kunnanjohtaja, yleisesikuntaupseeri 
- Tolonen Eija, Kajaani; Kainuun vt. hyvinvointialueen johtaja, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti 

 
Kainuun hyvinvointialuejohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Valittavan kanssa laaditaan 
johtajasopimus. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

Hyvinvointialueen edustajien valintamenettely  

Aluehallitus linjasi yhtiöiden tai yhteisöjen päättäviin toimielimiin valittavien edustajien valintamenettelyä. 
Viranhaltija- tai luottamushenkilöedustajia valittaessa on huomioitava tehtävän edellyttämä osaaminen ja 
edustuksen merkitys hyvinvointialueen tehtävien hoitamisen ja edunvalvonnan kannalta.  

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön täsmentäminen 

Aluehallitus käsitteli hallintosäännön tarkennusesitystä palkkiosäännön osalta. 

Tarkennusesitys koskee tilaisuuksia, joista ei makseta muita hallintosäännön mukaisia 
palkkioita. Hyvinvointialueen koolle kutsumista tilaisuuksista tai kokouksista maksetaan ilman aikamäärettä 
120 euron palkkio. Muista kuin hyvinvointialueen järjestämät tilaisuudet eivät kuulu palkkiosäännön piiriin, ellei 
niihin nimenomaisesti ole nimetty edustajaa. 

Valtuustoryhmien oma sisäinen työskentely ei sisälly palkkiosäännön piiriin. 

Lisäksi palkkiosääntöä täsmennettiin ansionmenetyksen korvaamisen osalta siten, että luottamushenkilölle, tai 
sovittaessa luottamushenkilön työnantajalle (luottamushenkilön ja työnantajan sopimuksesta), maksetaan 
korvausta ansionmenetystä ja luottamustoimen hoitamisen vuoksi aiheutuneista kustannuksista.  

Kainuun hyvinvointialueen strategiaprosessi 

Aluehallitus hyväksyi esitetyn strategiaprosessin ja päätti antaa asian tiedoksi aluevaltuustolle. Prosessin 
etenemistä seurataan ja täsmennetään. 

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


  

Hyvinvointialueesta annetun lain 41 §:n mukaan hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto 
päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategian tulee perustua arvioon 
hyvinvointialueen tilanteesta strategian laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja 
niiden vaikutuksista hyvinvointialueen tehtävien toteuttamiseen. 

Hyvinvointialueen toimintaa johdetaan aluevaltuuston hyväksymän hyvinvointialuestrategian ja siinä 
päätettyjen toiminnan talouden pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti. Soten palvelustrategia laaditaan 
osana hyvinvointialuestrategiaa. Se asettaa tavoitteet sote-palvelujen toteuttamiselle.  

Aluevaltuusto päättää pelastustoimen palvelutasosta, joka määrittelee toiminnan tavoitteet, käytettävät 
voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden tason. Vastaavasti toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksyttyjen 
toiminnan ja talouden tavoitteiden on toteutettava hyvinvointialuestrategiaa 

 

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


