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1. Työryhmän tehtävänanto ja työskentely 

 
Viestintäryhmän toiminta poikkesi muiden työryhmien toiminnasta sikäli, että työryhmä paitsi 
valmisteli uudistusta myös omalta osaltaan jo toteutti sitä. Tämän vuoksi viestinnän suunnittelun 
painopiste oli enemmän valmisteluaikaisen viestinnän kuin uuden maakunnan viestinnän 
suunnittelussa.  
 
Syksyn 2016 aikana viestintäryhmä suunnitteli valmisteluaikaisen henkilöstö- ja 
kansalaisviestinnän käytännöt ja kanavat (sähköpostiryhmät ja -listat, some-kanavat, 
verkkosivuston ydinsisällöt, kokoustiedotuksen prosessit, ekstranet-alusta jne.). Tämän 
suunnittelun pohjalta toimittiin koko uudistuksen valmistelun ajan.   
 
Viestintäryhmällä oli useita eri kokoonpanoja. Talven 2016-2017 aikana ryhmä kokoontui 
kahden viikon välein. Lisäksi osaan kokouksista kutsuttiin mukaan kaikkien kuntien edustajat.  
Talven 2017-2018 aikana muutoksessa olevien organisaatioiden päätoimisista viestinnän 
ammattilaisista koottiin muutosviestintätiimi, joka kokoontui joka viikko. Muutosviestintätiimi 
vastasi yhteisvoimin viestinnän käytännön toteuttamisesta. Viestintäryhmän rooli muuttui 
samalla aiempaa enemmän neuvoa-antavaksi. Kokoontumistiheys harvennettiin kertaan 
kuukaudessa, ja kuntien edustajat tulivat mukaan kaikkiin kokouksiin. (Liite 1) 
 
Vuoden 2018 alussa kokopäiväinen viestintäassistentti aloitti työnsä, mikä helpotti oman toimen 
ohella työskentelevien viestijöiden työtaakkaa. Syksystä 2018 myös vastuuviestijä saattoi 
laskuttaa uudistukselta toteutuneet tuntinsa aina 25 prosentin työaikaosuuteen saakka. Talven 
2018-2019 aikana Skype-kokousten merkitys lisääntyi. Viestintäryhmän kuntaedustajat 
osallistuivat yleensä kokouksiin nimenomaan Skypen välityksellä. Henkilöstöviestinnän määrä 
lisääntyi ratkaisevasti, kun keväästä 2018 lähtien ryhdyttiin järjestämään henkilöstöinfoja noin 
kerran kuukaudessa. Loppuvaiheessa henkilöstöinfoja täydennettiin kerran kuukaudessa koko 
muutoksessa olevalle henkilöstölle lähteneellä uutiskirjeellä.  

 

2. Työryhmän keskeiset tuotokset 

 
Viestintäryhmä kehitti koko valmistelun ajan uusia, entistä toimivampia käytäntöjä. Heti 
uudistuksen valmistelun alettua, syksyllä 2016, luotiin peruskäytännöt ja -prosessit ja 
suunniteltiin päivittäis- ja kokousviestinnässä tarvittavat kanavat. Niiden luomien vahvojen 
perusrutiinien ja muutosviestintätiimin tiiviin yhteistyön ansiosta muutosviestintä hoitui useiden 
arvioiden mukaan resursseihin nähden hyvin. Viestinnän yhteistyökäytännöt nousivat vuonna 
2018 yhdeksi Kainuun ns. hyväksi käytännöksi, jota tarjottiin malliksi myös muille maakunnille. 
Kaiken kaikkiaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu oli muutosviestinnän tekijöille 
merkittävä oppimisprosessi.   
 
Henkilöstöviestintä kehittyi valmistelun aikana merkittävästi, kun henkilöstöinfoja ryhdyttiin 
pitämään säännöllisesti kuukausittain Skypellä. Samassa yhteydessä ryhdyttiin tuottamaan joka 
kuukausi uutiskirjettä koko henkilöstölle. Muihin maakuntiin verrattuna Kainuun 
henkilöstöviestintä kehittyi valmisteluvuosien aikana vaatimattomasta alusta keskimääräistä 
kunnianhimoisemmaksi. 
 
Kansalaisviestinnässä tavoiteltiin ennen kaikkea selkeää ja ymmärrettävää eli saavutettavaa 
viestintää, josta esimerkkinä ovat paljon kiitosta saaneet omat esitteet uudistuksesta (Liitteet 2 
ja 3). Esitteitä jaettiin kesällä 2018 Markkinakadulla ja jonkin verran myös muissa 
yleisötapahtumissa. Uudistuksen vaikutuksia kainuulaisten elämään varauduttiin 



  2 

havainnollistamaan myös Kainutlaatuiset perheet -pelillä, jonka perusideana oli esittää 
maakunnan kolmeatoista yleisintä sukunimeä kantavien perheiden palvelutarpeiden hoitumista 
uudessa maakunnassa. Vain kaksi ensimmäistä perhettä, Kemppaiset ja Heikkiset, ehdittiin 
hankkia ennen uudistuksen hitaan hiipumisen alkamista syksyllä 2018. Markkinakadulla 
vierailleet pahvihahmot jäävät odottamaan seuraavaa uudistusta.  
 
Videoiden käyttö viestinnässä lisääntyi oleellisesti viestintäassistentin aloitettua työnsä. 
Vuodesta 2018 alkaen tuotettiin säännöllisesti myös Jaanan / Tiinan vlogia, missä tiivistettiin 
helpootajuisesti ja tiiviisti uudistuksen etenemisen askeleita. 
 

3. Kansallinen tuki valmistelulle 

 
Viestinnän osalta kansallinen tuki valmistelulle oli merkittävää, ja tieto kulki Kainuun osalta 
sujuvasti paikasta toiseen. Tähän vaikutti osaltaan se, että Kainuun vastuuviestijä osallistui 
maakuntien edustajana valtiovarainministeriön vetämän valtakunnallisen viestintäryhmän 
toimintaan. Valtakunnallinen viestintäryhmä muun muassa työsti syksyn 2018 aikana uusien 
maakuntien viestintäsuosituksen, jonka valmistelun yhteydessä viestinnän rooli ja yhdyspinta 
osallisuuteen tarkentui huomattavasti.  
 
Suurin yhteinen kansallinen ponnistus oli maakuntien ja Vimanan yhteistyössä valmistelema 
Makufi-verkkosivustokonsepti, jonka jatkokäyttömahdollisuuksista muualla kuin Pohjois-
Karjalassa ei ole varmuutta. Pohjois-Karjala on joka tapauksessa ottamassa käyttöön 
valtakunnallisen konseptoinnin yhteydessä valmistunutta, Liferay-alustalle rakennettua 
verkkosivustopohjaa. Myös yhteistyö Väestörekisterikeskuksen kanssa liittyen VRK:n 
ylläpitämään, sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta lakisääteiseen Palvelukanavaan tiivistyi.   
 
Tärkein tukiverkosto maakuntien viestijöille oli kuitenkin valtakunnallisen valmistelun osana 
toiminut vastuuviestijöiden verkosto, jonka puheenjohtajaksi allekirjoittanut kutsuttiin. 
Verkostossa, joka kokoontui joka toinen kuukausi Skype-kokouksen ja joka toinen kuukausi 
lähitapaamiseen, jaettiin maakuntien viestinnän hyviä käytäntöjä sekä annettiin ja saatiin 
vertaistukea. Maakuntien viestintäverkoston kautta maakunnat saivat äänensä varsin hyvin 
kuuluviin myös valtakunnallisessa valmistelussa.  
 

4. Työryhmätyöskentelyn sekä Kainuun valmistelun keskeiset 

onnistumiset ja haasteet 

 
Viestinnän osalta työryhmätyöskentely sujui kaiken kaikkiaan varsin hyvin. Työryhmän jäsenet 
osallistuivat aktiivisesti kokouksiin joko Skypen välityksellä tai paikan päällä ehkä kevään 2019 
loppuvaihetta lukuunottamatta. Keskustelu oli aktiivista ja parhaimmillaan huumorin höystämää, 
mutta asiassa pysyttiin silti hyvin. Kuntien ja henkilöstöjärjestöjen edustajat toivat oma-
aloitteisesti esille toivomuksiaan ja ajatuksiaan sekä henkilöstö- että kansalaisviestinnästä. 
Muutosviestintätiimin erottaminen omaksi operatiiviseksi toimielimekseen osoittautui 
onnistuneeksi ratkaisuksi, sillä asiat voitiin tuoda viestintäryhmään aiempaa paremmin 
valmisteltuina. Ekstranetin käyttö onnistui viestintäryhmältä hyvin.  
 
Valitettavaa mutta ymmärrettävää oli, että joidenkin Kainuun pienien kuntien edustajikseen 
nimeämät viestintäryhmän jäsenet eivät löytäneet aikaa ryhmän kokouksiin osallistumiseen.  
 
Viestinnän vastuuvalmistelija ja viestintäryhmä pyrkivät tekemään mahdollisimman paljon 
yhteistyötä muiden työryhmien kanssa. Yhteistyötä tehtiin osallisuus ja demokratia -työryhmän, 
henkilöstötyöryhmän, soten tuotannon ja järjestämisen työryhmän sekä strategiaryhmän 
kanssa. Osallisuuden ja sote-tuotannon vastuuvalmistelijat olivat myös viestintäryhmän jäseniä. 
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Vastuuviestijä oli puolestaan osallisuuden työryhmän jäsen ja mukana terveyskeskusten 
kilpailukyvyn kehittäminen -hankkeen valmistelussa.  
 
Kaiken kaikkiaan kuitenkin työryhmien välinen yhteistyö jäi liian vähäiseksi, ja valmistelu tahtoi 
siiloutua. Valmistelun rakenne ei tukenut raja-aitojen ylittämistä, ja yhteistyö muiden työryhmien 
kanssa edellytti vastuuvalmistelijalta aloitteellisuutta ja vahvaa tahtotilaa. 
 
Vastuuviestijän kutsuminen läsnäolijaksi väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksiin paransi 
huomattavasti päätösviestinnän tasoa – olkoonkin, että viestintä oli erityisesti kesän 2018 
jälkeen, valmistelun väliaikaisuuden pitkittyessä, pakostakin varsin niukkaa. Kokouksiin 
osallistuminen takasi kuitenkin sen, että strategisesti tärkeistä kysymyksistä viestittiin heti, jos 
niistä saatiin päätöksiä. Samalla VATE:n keskustelut kirkastivat viestinnän roolia ja 
mahdollisuuksia muutoksessa. Uudistukselle merkitsi paljon myös se, että valmistelujohtajat 
olivat erittäin viestintämyönteisiä ja itse aktiivisia viestijöitä. 
 
Kainuun uuden maakunnan visio ja tavoitteet luotiin heti syksyllä 2016 virkamiesvalmistelussa 
hyvin nopeassa tahdissa, vanhalta pohjalta, niitä sen tarkemmin pohtimatta. Niihin ei sen vuoksi 
saatu sitä viestinnällistä kärkeä, joka olisi antanut sisältöä Kainuun uudistuksen tunnuslauseelle 
”Tehhään oma maakunta”. Strategiavalmistelusta vastasi oma työryhmänsä, ja uuden 
maakunnan strategiset linjaukset tulivat väliaikaisen valmistelutoimielimen työstettäviksi varsin 
myöhäisessä vaiheessa. Näin ollen uudistuksen viestinnässä ei voitu kovin paljon hyödyntää 
innostavaa uuden maakunnan visiota eikä välittää vahvaa ja intohimoista kainuulaisen 
tekemisen tahtoa. 
 
Onnistumisiin voidaan viestinnän osalta lukea tiivis verkostoituminen muiden maakuntien 
kanssa ja siihen perustuva uuden oppiminen. Myös yhteistyö valtakunnallisen valmistelun 
kanssa oli hyvää. Hiukan epäluuloisena valtakunnallisen yhteistyön aloittanut allekirjoittanut on 
päässyt toteamaan, että epäilyksistä huolimatta maakuntien yhteinen ääni saatiin uudistuksen 
viestinnässä kuulumaan. Ministeriöissä kasvettiin uudistuksen valmistelun aikana 
kunnioittamaan myös maakuntien erilaisuutta.  
 
 
Liitteet  
 
LIITE 1  Viestintätyöryhmän jäsenet 
LIITE 2  Valinnanvapausmalli 
LIITE 3  Kainuun maakunta- ja soteuudistusopas 
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LIITE 1  
 
Viestintätyöryhmän jäsenet  
 

Hyvönen Jani viestintäassistentti VATE-toimisto

Keronen Anne viestintäasiantuntija Kainuun ELY

Keränen Sari valmisteluassistentti VATE-toimisto

Korhonen Arja verkkotiedottaja Kainuun liitto

Leinonen Minna osallisuuden vastuuvalmistelija VATE-toimisto

Lipponen Marko viestintäasiantuntija Kainuun sote

Mäntymäki Eeva viestinnän vastuuvalmistelija (pj.) Kainuun sote & liitto & VATE

Parviainen Anssi pelastusjohtaja Kainuun pelastuslaitos

Pikkarainen Saara sote-tuottamisen vastuuvalmistelijaVATE-toimisto

Pitkänen Outi johtava asiantuntija (varapj.) Kainuun ELY

Tuovila Hannele henkilöstöjärjestöt Pardia / vara Päivi Soldatkin JHL

Törrö Tiina henkilöstöjärjestöt Tehy / vara Eija Karppinen SuPer

Veijola Tiina valmistelujohtaja VATE-toimisto

kunnat:

Hanhela Heidi Sotkamo

Heikkinen Tuula Kajaani

Härkönen Terttu Ristijärvi

Jansson Eija Kuhmo

Keränen Heimo Hyrynsalmi

Korhonen Salla Paltamo

Major Anna Puolanka

Väätäinen Eija Suomussalmi  
 



Valinnanvapaudella tarkoitetaan sinun oikeuttasi valita, mistä saat sosiaali- ja terveys- 
palveluja. Eduskunnassa käsittelyssä olevan lakiesityksen mukaan julkisesti rahoitettuja 
sosiaali- ja terveyspalveluja voivat jatkossa tarjota julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin 
toimijat, kuten järjestöt ja säätiöt. 

Uusi valinnanvapausmalli:

• Voit valita haluamasi sote-keskuksen ja hammashoitolan. 
• Voit valita julkisesti omistetun tai yksityisen palvelun. 
• Saat halutessasi apua valinnan tekemiseen. 
• Kun hakeudut hoitoon, palvelun tarpeesi arvioidaan. 
• Asiakasmaksut ovat samat kaikilla palveluntarjoajilla.
• Jos on hätätilanne, soitat 112 tai menet lähimpään päivystykseen kuten ennenkin.
 

Voit valita nykyistä monipuolisemmin

Uusi valinnanvapausmalli tarkoittaa käytännössä sitä, että voit listautua valitsemasi sosiaali- ja  
terveyskeskuksen asiakkaaksi. Lisäksi voit valita haluamasi hammashoitolan (suunhoidon yksikön). 
Jos sote-keskuksella tai hammashoitolalla on toimipisteitä useilla paikkakunnilla, voit asioida missä 
tahansa toimipisteessä.

Voit valita maakunnan liikelaitoksen ja palveluyksikön myös toisesta maakunnasta. Maakunnan 
liikelaitos tarjoaa sote-keskusten ja hammashoidon palveluja, sekä kaikki sosiaalipalvelut ja muut 
terveyspalvelut. Näitä ovat esimerkiksi perhekeskusten palvelut, kouluterveydenhuolto, kotihoito 
ja erikoissairaanhoito sairaaloissa.

Paljon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käyttäville asiakkaille on suunniteltu oma valinnan- 
vapauden muoto, henkilökohtainen budjetointi. Henkilökohtainen budjetti on käytännössä mak-
susitoumus, jolla voit hankkia asiakassuunnitelmaan kirjattuja palveluja. Budjetin saaminen edellyt-
tää, että maakunnan liikelaitos arvioi, mitä palveluja tarvitset ja tekee sinulle asiakassuunnitelman.

Terveyspalvelujen uusi valinnanvapausmalli

SOTE-SANASTO:
Valinnanvapaus - Sote-uudistuksessa valinnanvapaudella 
tarkoitetaan asiakkaan oikeutta valita, mistä ja keneltä hän 
hankkii sosiaali- ja terveyspalveluja.

Maakunnan liikelaitos - Maakunnan liikelaitos on maakun-
nan omistama organisaatio, joka tarjoaa ihmisille terveys-
palveluja, sosiaalipalveluja ja erikoissairaahoidon palveluja.

Sosiaali- ja terveyskeskus, sote-keskus - Sosiaali- ja ter-
veyskeskuksesta eli sote-keskuksesta asiakas saa perusta-
son terveyspalveluja ja sosiaalineuvontaa. Sote-keskus on 
verrattavissa nykyisiin terveyskeskuksiin.

Palveluyksikkö - Palveluyksiköllä tarkoitetaan hallinnollista 
kokonaisuutta, jossa tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluja.



Tehhään oma maakunta!Tehhään oma maakunta!

Kainuun maakunta- ja sote-uudistusopas
Kainuun maakunta- ja sote-uudistusopas



Vain äänestämällä varmistat oman alueesi 

ehdokkaan valinnan maakuntavaltuustoon!

Vaaleilla valittu 
maakuntavaltuusto 

käyttää ylintä 
päätösvaltaa

maakunnassa.

Suomessa maakunta-
vaaleista tullaan 

säätämään maakunta-
laissa.

Vaaleissa ei ole 
kuntakiintiöitä, 

vaan valtuustoon 
valitaan äänestys-
tuloksen mukaan.

Kainuun 
maakuntavaltuustoon 

valitaan 59 jäsentä.

Maakuntavaltuustot 
aloittavat 

toimintansa maa-
kuntavaalien 

jälkeen.

aluees
sto

jä

Maakuntavaltuusto 
päättää mm. alueen 

sosiaali-, terveys-, pelas-
tus-, aluekehitys-, työ- ja 

elinkeinopalveluista.



Maakunta- ja sote-uudistuksessa Suomeen on tarkoitus perustaa 18 maakuntaa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus uudistuvat, ja maa-

kunnat saavat uusia tehtäviä. Eduskunta käsittelee lakeja todennäköisesti syk-

syllä 2018.

Suomen julkinen hallinto jaetaan kolmeen tasoon: valtio, maakunta ja kunta. Nykyinen 
maakuntajako on uusien, itsehallinnollisten maakuntien pohjana. 

Maakunta päättää sosiaali-, terveys-, pelastus-, lomitus- ja maatalouspalveluista, alue-
kehitys- ja maakuntakaavoitustehtävistä sekä työ- ja elinkeinopalveluista. 

Palveluja järjestävien organisaatioiden määrä vähenee merkittävästi. Kainuussa 
uuteen  maakuntaan sulautuvat ELY-keskus, TE-toimisto, maakunnan liitto, pelastus-
laitos ja Kainuun sote.

Mikä maakuntauudistus?

Uusi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne

VALTIO

Maakuntaa

• järjestämisvastuu

• rahoitusvastuu

• päättää palvelutasosta 

  ja yhteistyösopimuksesta

Palveluntuottajat

• julkiset

• yksityiset

• kolmas sektori

Sote -yhteistyöalueet

Kunnat

18
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Uudistuksen päämääränä on vähentää suomalaisten välisiä hyvinvointi- ja 

terveyseroja. Kansalaiset saavat nykyistä yhdenvertaisempia palveluja, kun 

peruspalveluja vahvistetaan ja digitaalisia palveluja hyödynnetään nykyistä 

tehokkaammin. 

Kansalaiset voivat valita palvelut julkiselta tai yksityiseltä palveluntarjoalta, 
ja asiakasmaksut ovat samat. 

Kansalaisilla on mahdollisuus äänestämisen lisäksi vaikuttaa maakunnan toimin-
taan ja palveluihin tekemällä aloitteita. Vaikuttamispaikkoja ovat myös asiakasraa-
dit, nuorisovaltuustot, vanhus- ja vammaisneuvostot.

Valtio vastaa maakuntien rahoituksesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavai-
nen rahoitus yksinkertaistuu.  

Tavoitteena on kuroa umpeen julkisen talouden kestävyysvajetta. 10 miljardin sääs-
töistä sosiaali- ja terveydenhuollon osuus on noin 3 miljardia euroa vuoteen 2029 
mennessä. Jotta tavoite saavutetaan, menot saavat kasvaa enää noin 0,9 prosenttia 
vuodessa. Nyt ne kasvavat 2,4 prosenttia vuosittain.

Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet?

Maakuntaan siirtyvät tehtäväkokonaisuudet

Kainuun 

sote

Kainuun 

TE-toimisto

Kainuun 

pelastuslaitos

Kainuun 

kunnat

Kainuun 

liitto

 ELY-

keskus

Pohjois-Suomen

aluehallintovirasto

✓  sosiaali-  ja terveys-

       palvelut

✓  ympäristö-

       terveydenhuolto

✓  varautuminen

✓  yhteiset tukipalvelut?

       (ICT, talous- ja 

       henkilöstöhallinto)

✓   työlllisyyspalvelut

✓   elinkeinopalvelut

✓   maatalouslomitus

✓   maaseutuhallinto

✓   läänineläinlääkäri

✓   alkoholivalvonta

✓   pelastustoimi

✓   varautuminen

✓   alueen 

        kehitystehtävät

✓   maakuntakaavoitus

✓   rakennerahastot

✓   alueen identiteetti   

       (maine)

✓   elinkeinopalvelut 

✓   maaseutupalvelut

✓   ympäristö 

       (pl. valvonta)

✓   liikenne

✓   rakennerahastot

✓   kalatalous
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Sote-palveluiden valinnanvapaus

Uudistuksen  tavoitteena on, että asiakkaalla on nykyistä laajempi oikeus valita, 

mistä hän hankkii sosiaali- ja terveyspalveluja, eli missä asiakas esimerkiksi käy 

lääkärissä. Näin hän voi vaikuttaa paremmin omiin palveluihinsa.

Valinnanvapauden tarkoituksena on, 
että asiakas pääsee hoitoon ilman pitkää 
jonotusta. Hän voi valita joko julkisen tai 
yksityisen palvelun tai käyttää esimer-
kiksi järjestön palveluja. Näiden kaikkien 
asiakasmaksut ovat samat niissä palve-
luissa, jotka rahoitetaan julkisella rahalla.

Mitä valinnan tekeminen 

käytännössä tarkoittaa?

Asiakas voi itse valita, missä sosiaali- ja 
terveyskeskuksessa ja hammashoitolas-
sa hän asioi. Sosiaali- ja terve-
yskeskus eli sote-keskus on 
pitkälti samanlainen kuin ny-
kyinen terveyskeskus. Sieltä 
saa tavallisimmat terveys-
palvelut ja tarvittaessa neu-
vontaa sosiaalipalveluihin. 

Asiakas voi valita so-
te-keskuksen netissä tai 
paperisella lomakkeella. 
Netissä voi myös vertailla 
eri sote-keskusten tietoja. 
Tarvittaessa valintojen 
tekemiseen saa apua. Jos 
asiakas ei halua tehdä itse 
valintaa, maakunta tekee 
valinnan asiakkaan puo-
lesta.

Työterveyshuollon tai 
opiskeluterveydenhuollon 
asiakkaat voivat käyttää 
heille kuuluvia palveluja 
entiseen tapaan. Näiden 

rinnalla heitä palvelevat valittu sote-kes-
kus ja hammashoitola.

Sote-keskuksen ja hammashoitolan lisäk-
si asiakas voi valita esimerkiksi sen, missä 
neuvolassa käy ja millä sosiaaliasemalla 
asioi. Niiden palveluista vastaa maakunta. 
Lisäksi voi valita, missä käyttää asiakasse-
telin ja henkilökohtaisen budjetin.

Mitä ovat asiakasseteli ja 

henkilökohtainen budjetti?

Asiakas voi saada tietyn palvelun hankki-
miseen asiakassetelin ja valita itse, missä 
hän sen käyttää. Setelin voi saada esimer-
kiksi silloin, kun tarvitsee kiireettömän 
leikkauksen, kuntoutusta tai kotihoitoa.

Jos asiakas tarvitsee paljon palveluja, 
hän saa henkilökohtaisen budjetin, jol-

la voi vaikuttaa omiin palveluihinsa. 
Hän  voi saada budjetin esimerkiksi 
silloin, jos hän on vanhus- tai vam-
maispalvelujen asiakas.

Asiakasseteliä ja henkilökohtaista 
budjettia voi käyttää sellaisiin pal-

veluihin, jotka on kirjattu asiakassuun-
nitelmaan. Lääkäri tai sosiaalityöntekijä 
tekee asiakassuunnitelman asiakkaan 
kanssa. Siihen listataan ne palvelut, joi-
ta asiakas tarvitsee.

Asiakasseteliä ja henkilökohtaista 
budjettia ei ole pakko käyttää. Ha-
lutessaan asiakas saa palvelut aina 
omalta maakunnaltaan.
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Kainuun  maakuntavaltuustoon valitaan 59 jäsentä. Maakuntavaltuuston toimi-

kausi on neljä vuotta.  

Valtuuston jäsenet valitaan maakuntavaaleissa. Valtuustopaikat jaetaan äänestystu-
loksen mukaan eli kuntakiintiöitä ei ole. 

Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen vaaleissa esiintyneen vaaliliiton, 
puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista.  

Varavaltuutettuja on sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi jo-
kaista yhteislistaa kohden.

Ketkä voivat asettua ehdolle? 

Maakuntavaalissa vaalikelpoisia ovat äänioikeutetut 
Kainuun asukkaat, joita ei ole julistettu vajaavaltaisiksi.

Ketkä eivät voi asettua ehdolle? 

Maakuntaa koskevia valvontatehtäviä hoitavia valtion virkamiehiä ei voida valita 
maakuntavaltuustoon.

Maakunnan palveluksessa olevien tai maakunnan määräysvallassa 
olevien organisaatioiden johtavien viranhaltijoiden tai johtajien 
ei katsota olevan kelpoisia valtuustoon.

Maakunnan liikelaitoksen tai maakunnalle palveluja 
tuottavien organisaatioiden johdon oikeutta toimia 
maakuntavaltuustossa on rajattu. Edellä mainittu 
palvelussuhteessa oleva henkilö on vaalikelpoinen, 
jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettu-
jen toimikausi alkaa.

Ketkä saavat äänestää?

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat 
Kainuun kunnissa kirjoilla olevat täysi-
ikäiset henkilöt.

Valtuustopaikat jaetaan äänestystuloksen mukaan
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Ylintä päätösvaltaa maakunnassa käyttää suoralla kansanvaalilla valittu maakun-

tavaltuusto, joka

• vastaa maakunnan toiminnasta ja taloudesta,
• päättää mm. maakuntastrategiasta, maakunnan hallintosäännöstä sekä
  talousarviosta ja taloussuunnitelmasta,
• valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia, 
  jotka valitaan valtuuston toimikaudeksi, ellei valtuusto toisin päätä,
• asettaa maakuntahallituksen ja maakunnan muut toimielimet 
  (myös liikelaitosten johtokunnat) sekä valitsee maakuntajohtajan.

Valtuuston 
tehtävistä 
säädetään 

maakuntalaissa.

Maakuntavaltuuston 
toimikausi on neljä 

vuotta.

Maakuntajohtaja 
toimii maakunta-

hallituksen alaisena.

Maakuntahallitus 
johtaa maakunnan 
toimintaa, hallintoa 

ja taloutta.

Maakuntavaltuuston tehtävät



Suunnittelu alkoi kesäkuussa 2016. 

Väliaikainen valmistelutoimielin VATE kokoontui ensim-
mäisen kerran kesäkuussa 2017.

Maakunta- ja sote-järjestämislakipaketti on 
todennäköisesti eduskunnan käsittelyssä syksyllä 2018.

Lakipakettiin kuuluvat maakunta-, sote- ja valinnan-
vapauslait, pelastustoimen järjestämislaki ja kasvu-
palvelulaki käsitellään eduskunnassa yhtäaikaisesti.

Kainuun maakunta- ja sote-uudistus

www.kainuu2020.fi 

#kainuu2020




