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Kainuun aluevaltuuston kokous 20.12.2022 

Kainuun aluevaltuusto on hyväksynyt hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2023. Aluevaltuusto hyväksyi myös 
viimeiset hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyvät sopimukset. Lisäksi valtuusto päätti toimielinten 
luottamushenkilöedustajia koskevista muutoksista ja hallintosäännön täydennyksistä.  

Kainuun hyvinvointialue aloittaa toimintansa voimakkaan alijäämäisenä; vuoden 2023 tuloksen on arvioitu jäävän 
33 milj. euroa alijäämäiseksi. ”Ensimmäisen talousarvioomme liittyy paljon epävarmuuksia. Aloittavan ja vanhojen 
organisaatioiden väliin mahtuu monta sisäistä muutostekijää, joiden lisäksi meitä haastavat erityisesti 
kustannustason nousu ja valtion rahoituksen avoimet kysymykset. Investointiesityksemme on nyt hyväksytty 
ministeriöissä, joten niiltä osin voimme edetä alkuun kiireellisimmissä toimissa”, toteaa hyvinvointialuejohtaja 
Jukka Lindberg. 

Aluevaltuusto hyväksyi osaltaan Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen (YTA-sopimus). 
Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa YT-alueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden työnjako, yhteistyö ja 
yhteensovittaminen. Pohjois-Suomen YT-alueen muodostavat Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-
Pohjanmaan hyvinvointialueet. ”Sopimuksen on kirjattu mm. alueen päivystysjärjestelyt sekä osaamisen 
kehittämiseen ja tukipalveluihin sekä valmiuden ylläpitämiseen liittyviä toimia. YTA-sopimus on hyvä perusta 
tulevalle yhteistyön kehittämiselle ja syventämiselle”, kommentoi Kainuun hyvinvointialuejohtaja Lindberg. 

Vuoden viimeisen aluevaltuuston kokouksen myötä varsinainen hyvinvointialueen valmistelu on saatu 
päätökseen. ”Henkilöstön siirtyminen uuden työnantajan palvelukseen on ollut iso urakka, samoin kaikkien 
hallinnollisten sopimusten ja suunnitelmien valmistelu. Jo yksistään päättävien toimielinten kokoukset ovat 
pitäneet hallinnon kiireisenä; yhdeksän valtuuston ja 16 hallituksen kokousta kymmenessä kuukaudessa on ollut 
mittava ponnistus. Lämmin kiitos kaikille osapuolille kokonaisuudessaan hyvin sujuneesta yhteisestä työstä”, 
kiittää aluevaltuuston puheenjohtaja Anne Lukkari. 

Kokousasioita lyhyesti 

Kainuun hyvinvointialueen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025 

Aluevaltuusto hyväksyi talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2025 (teknisin korjauksin).  

Valmistelun pohjana on ollut VM:n hyvinvointialueiden rahoituslaskelma, jonka mukaan Kainuun 
hyvinvointialueen rahoitus ensi vuodelle on 369,2 milj. euroa. Toimintatuottoja kertyy vuonna 2023 
arviolta 60, 3 milj. euroa, josta suurin erä ovat maksutuotot 30 milj. euroa. Toimintakulujen arvioidaan 
olevan yhteensä 447,3 milj. euroa, josta suurin menoerä ovat henkilöstökulut 226,5 milj. euroa. Toiseksi 
suurin menoerä ovat palveluiden ostot 156,0 milj. euroa. 

Vuoden 2023 toimintakate on -387 milj. euroa ja valtionosuudet 369,2 milj. euroa. Rahoituskulujen (2 M€) 
jälkeen vuosikatteeksi muodostuu -19,8 milj. euroa. Poistojen ollessa 13,2 milj. euroa, on vuoden 2023 
alijäämä 33,0 milj. euroa. 

Hyvinvointialueen investointisuunnitelmassa esitetään vuodelle 2023 omaan taseeseen tehtäviä 
investointeja 5,1 milj.euroa ja kokonaisinvestointien määrä vuosille 2023 - 2027 on 42,1 milj. euroa.  

Hyvinvointialueiden rahoituslain mukaan alijäämät on katettava kahden seuraavan vuoden kuluessa. 
Kainuun hyvinvointialueen talouden suunnitelmavuosina 2024–2025 on toimintaa ja taloutta sopeutettava 
niin, että vuonna 2023 syntyvä alijäämä katetaan ja saadaan talous tasapainotettua. 

Kainuun hyvinvointialueen hallintosäännön täydentäminen 

Aluevaltuusto hyväksyi täydennykset ja muutokset hallintosääntöön. Äänestyksen jälkeen aluevaltuusto 
kumosi aluehallituksen esityksen luottamushenkilöille maksettavista päivärahoista. Muutokset tulevat 
voimaan 1.1.2023.  

Aluehallituksen jäsenten muutos toimikaudelle 2022–2025 

Aluevaltuusto myönsi eron aluehallituksen jäsenyydestä Johanna Sorrille ja Anne Kemppaiselle sekä 
valitsi heidän tilalleen uusiksi aluehallituksen varsinaisiksi jäseniksi Erja Helttusen ja Miikka Kortelaisen.  



  

Aluevaltuusto valitsi Johanna Sorrin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Marja-Leena Korhosen. Heikki 
Huotarin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi aluevaltuusto valitsi Kirsi Moisasen.   

Aluehallituksen jäsenet Johanna Sorri ja Anne Kemppainen sekä varajäsenet Seija Lukkarinen ja Salla 
Heikkinen eivät ole 1.1.2023 alkaen vaalikelpoisia aluehallitukseen. 

Aluevaltuuston varapuheenjohtajan muutos toimikaudelle 2022–2025 

Aluevaltuusto myönsi eron Miikka Kortelaiselle aluevaltuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä ja nimesi 
uudeksi 1. varapuheenjohtajaksi Anne Kemppaisen. 

Tarkastuslautakunnan varajäsenen muutos toimikaudelle 2022–2025 

Aluevaltuusto myönsi eron tarkastuslautakunnan varajäsen Jaakko Perhovaaralle ja valitsi 
tarkastuslautakuntaan uudeksi varajäseneksi Teemu Takalon. 

Kainuun soten selvitys hyvinvointialueelle 

Aluevaltuusto hyväksyi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän antaman lisäselvityksen 
hyvinvointialueen vastuille siirtyvistä sopimuksista ajalta 1.11.- 7.12.2022. 

Puolangan kunnan selvitys hyvinvointialueelle 

Aluevaltuusto hyväksyi Puolangan kunnan antaman selvityksen ja siitä annetun lisäselvityksen irtaimen 
omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja 
hyvinvointialueen vastuulle. 

Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimus 

Aluevaltuusto hyväksyi Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen ja oikeuttaa 
aluehallituksen päättämään sopimukseen tarvittavista täydennyksistä ja muutoksista. 

Valtuustoaloite: Maksuton perusterveydenhuolto 1.1.2023 alkaen 

Aluevaltuusto päätti, että aloitteen mukaista maksutonta perusterveydenhuoltoa ei oteta käyttöön 
1.1.2023 ja että ko. aloitteen arviointi ja mahdolliset toimenpiteet valmistellaan hyvinvointialueen 
strategian toimeenpano- ja syventämisvaiheessa v. 2023. Valtuusto totesi aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Valtuustoaloite: Sähköisten apuvälineiden käyttäjien turvallisuus sähkökatkosten aikana 

Aluevaltuusto merkitsi aluehallituksen antaman vastauksen tiedoksi ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Kainuun soten valmiustoimikunta, tekniset palvelut ja tulosaluejohtajien johdolla eri vastuualueet ja 
toimintayksiköt ovat tarkistaneet varautumissuunnitelmia sähkökatkojen varalle. Täsmennetyt 
toimintaohjeet ovat Kainuun hyvinvointialueen hyödynnettävissä. 

Valtuustoaloite: Ohjeistus Kainuun kunnille koiranjätöksiin liittyen 

Aluevaltuusto merkitsi aluehallituksen antaman vastauksen tiedoksi, jossa se toteaa, että se ei ole 
toimivaltainen ohjaamaan kuntia edellä esitetyn aloitteen perusteella. Aluevaltuusto totesi aloitteen 
loppuun käsitellyksi. 

Valtuustoaloite: Keskussairaalan invapysäköintipaikkojen lisääminen 

Aluevaltuustolle esitetyssä valtuustoaloitteessa esitetään sairaalan pääsisäänkäynnin edustan 
invapysäköintipaikkojen lisäämistä. Aluevaltuusto lähetti aloitteen aluehallituksen käsittelyyn. 

 

Esityslista-aineisto on verkko-osoitteessa kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi 

Lisätietoja medialle: Aluevaltuuston pj Anne Lukkari (040 757 3263), hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg (040 
595 0631) 
 

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

