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Kainuun aluevaltuusto valitsi Jukka Lindbergin hyvinvointialuejohtajaksi  

Kainuun hyvinvointialueen johtajan virkaan on valittu valtiotieteiden maisteri, eMBA Jukka Lindberg. 
Aluevaltuuston toimittamassa virkavaalissa Lindberg sai 53 ääntä. Eija Tolonen sai 3 ja Maire Ahopelto 3 
ääntä. Vaali ratkesi ensimmäisellä kierroksella. 

Kiitospuheessaan vastavalittu hyvinvointialuejohtaja korosti luottamusta, pitkäjänteistä työtä ja sitoutumista 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän luonnehti saaneensa valintaprosessin aikana myös hyvän kuvan Kainuun 
tilanteesta ja alueen päätöksenteosta. ”Haluan tuoda omat verkostoni ja osaamiseni Kainuun hyväksi, totesi 
Lindberg puheensa päätteeksi.” 

Tavoitteena on, että hyvinvointialuejohtaja aloittaisi kesän aikana tarkemman perehtymisen uuteen 
tehtävään ja varsinaiset virkatyöt viimeistään syyskuun alussa.  

Aluevaltuuston puheenjohtaja Anne Lukkari kiitti kokouksessa kaikkia virkaa hakeneita. ”Hakijoista saatiin 
kärki selville ja luottamushenkilöt ovat osallistuneet tiiviisti valinnan eri vaiheisiin. Nyt on tärkeää saada 
hyvinvointialuejohtaja mahdollisuuksien mukaan jo organisoinnin että strategiatyön etenemiseen”, lisää 
Lukkari. 

Kokousasioita lyhyesti 

Hyvinvointialuejohtajan valinta 

Aluevaltuusto valitsi hyvinvointialuejohtajan virkaan valtiotieteiden maisteri, eMBA Jukka Lindbergin. 
Tehtävän kuukausipalkka on 14 200 euroa. Johtajasopimuksen vahvistaa aluehallitus. Tehtävässä on 6 
kk:n koeaika ja valitulta vaaditaan terveydentilaa koskeva selvitys, turvallisuusselvitys ja 
huumausainetesti. 

Tilintarkastuksen 2021 järjestäminen  

Aluevaltuusto valitsi hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n ja 
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT, KHT Katri Hokkasen ajalle 1.7.- 31.12.2021 

Arviointikertomus 2021 

Aluevaltuusto merkitsi arviointikertomuksen 2021 tiedoksi ja lähetti sen aluehallitukselle tarvittavia 
toimenpiteitä varten sekä velvoitti aluehallituksen tuomaan aluevaltuuston syyskokoukseen lausunnon 
toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. 

Tilinpäätöksen 2021 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

Aluevaltuusto hyväksyi Kainuun hyvinvointialueen vuoden 2021 tilinpäätöksen liitteineen sekä tilikauden 
ylijäämän 0,00 siirrettäväksi yli- /alijäämätilille.  Tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen (1.7. - 
31.12.2021) merkittiin tiedoksi. Vastuuvapaus myönnettiin tilikaudelta 1.7. - 31.12.2021 hyvinvointialueen 
hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville 
viranhaltijoille. 

Tilintarkastus 2022 järjestäminen 

Aluevaltuusto valitsi tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab:n vuodelle 2022. 

Sidonnaisuudet 2022 

Aluevaltuusto merkitsi luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuudet 2022 tiedoksi.  

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee aluehallituksen jäseniä, aluevaltuuston ja lautakunnan 
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajaa sekä aluehallituksen ja lautakunnan 
esittelijää.  

 



  

Tilannekuva 

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

Valtuuston keskustelussa korostui paitsi päättäväisyys tarvittavista toimista myös maltti tehdä ratkaisuihin 
harkiten ja sitoutua niihin. 

Lisätietoja medialle:  

- Aluevaltuuston puheenjohtaja Anne Lukkari (040 757 3263),  

- Valittu hyvinvointialueen johtaja Jukka Lindberg (040 595 0631) 


