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Kainuun aluevaltuuston kokous 31.10.2022 

Kainuun aluevaltuusto kokoontui tänään Kuhmossa. Valtuuston käsittelyssä oli hyvinvointialueen talousasioita, 
kuten tilintarkastusyhteisön valinta aluehallituksen vastaukset edellisen vuoden arviointikertomuksen havaintoihin, 
aluevaltuuston ryhmärahasta päättäminen sekä kehittämishankkeiden ESR-tukien ja valtionavustusten 
siirtäminen hyvinvointialueelle. 

Aluevaltuusto käsitteli myös aluehallituksen vastausta vuoden 2021 arviointikertomuksen havaintoihin.  

Aluevaltuustolle tehtiin neljä valtuustoaloitetta, jotka koskivat palvelusetelitoiminnan jatkamista, autonomista 
työvuorosuunnittelua, neuvolatoiminnan kehittämistä ja sähköisten apuvälineiden toimintavarmuuden 
suunnittelua. Aloitteet lähetettiin aluehallitukselle valmistelua varten 

Aluevaltuusto valitsi myös valtuustoryhmien kummivaltuutetut nuorisovaltuustolle. 

Kokousasioita lyhyesti 

Tilintarkastusyhteisön hankinta vuosille 2023 - 2026 

Kainuun hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisöksi tilikausille 2023 - 2026 valittiin BDO Audiator Oy. Päätös 
koskee myös konsernin tytäryhteisöjä  

Tarkastuslautakunta valtuutettiin päättämään mahdollisista optiovuosista. 

Arviointikertomus 2021 

Aluevaltuusto merkitsi arviointikertomuksen havaintoihin ja esityksiin annetun lausunnon tiedoksi. 

Tarkastuslautakunnan havaintoihin annetussa vastauksessa yhdytään lautakunnan esittämiin näkemyksiin 
valmistelutyön resursseista, toimintatapojen muutostarpeesta organisaation siirtymävaiheesta ja huoleen 
rahoituksen riittävyydestä. 
 
Vastauksessa todetaan mm. seuraavaa: 
 
- Hyvinvointialueella tarvitaan entiseen merkittäviä muutoksia ja uudistuksia työhyvinvoinnin 

vahvistamiseksi 
- Johdonmukainen toiminnan uudistaminen on välttämätöntä. Kyky järjestää ja tuottaa sote-palveluja 

itsenäisesti ja kestävästi edellyttää, että päätöksentekoon, johtamiseen ja palvelujen järjestämiseen 
liittyvät solmukohdat pystytään ratkomaan. 

- Alustava arvio Kainuun hyvinvointialueen vuoden 2023 käyttötalouden alijäämästä on noin 26 milj. 
euroa. Vuoteen 2025 ulottuvan taloussuunnittelukauden myöhemmät vuodet näyttävät vähintään yhtä 
alijäämäisiltä. Lähes kaikkien hyvinvointialueiden käynnistymisvuoden 2023 rahoitus on 
rahoitusmallista johtuen alimitoitettu. 
 

Kainuun hyvinvointialueen ohje ryhmärahan käytöstä ja tuen suuruus 

Aluevaltuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen ohjeen ryhmärahan käytöstä ja päätti tuen suuruudeksi 3000 
euroa valtuutettua kohden. Ryhmäraha otetaan käyttöön 1.1.2023, mutta sitä on mahdollista käyttää jo 
vuoden 2022 puolella 500 euroa valtuutettua kohden 1.marraskuuta alkaen. 

Ryhmäraha perustuu hyvinvointialuelain 27 §, jonka mukaan valtuustoryhmien toimintaedellytyksiä voidaan 
tukea taloudellisesti.  
 
Ryhmäraha on tarkoitettu aluevaltuustoryhmän sisäisen toiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen sekä 
toimintaan, joka kohdistuu maakunnan asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin. Ryhmäraha myönnetään 
hakemuksesta ja siitä on laadittava selvitys tositteineen. 
 
 
 
 



  

 
 
 
Kehittämishankkeiden ESR-tukien ja valtionavustusten siirtäminen Kainuun hyvinvointialueelle 
2023 
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä siirtyy hallinnoitavia kehittämishankkeita Kainuun 
hyvinvointialueelle. Kuntayhtymän hallitus on osaltaan hyväksynyt siirrot ja pyytänyt hyvinvointialueelta 
vastaavaa päätöstä. 
 
Aluevaltuusto hyväksyi esityksen toimia ESR-rahoitteisten ja valtionavustuksia saaneiden hankkeiden 
hallinnoijana ja osatoteuttajana 1.1.2023 alkaen. 
 
 
Lisätietoja medialle: Aluevaltuuston pj Anne Lukkari (040 757 3263) 


