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1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 

 
Maakuntauudistuksen valmistelu ja toimeenpano tuovat ainutkertaisen lisän Kainuun liiton vuoden 2018 
toimintaan samalla kun liitto toteuttaa lakisääteiset ja kuntien antamat tehtävät normaalisti. Kuntarahoi-
tuksen raami on pienentynyt ja maakuntauudistukseen käytettävissä olevasta valtion tuesta ei ole vielä 
tässä vaiheessa tarkkaa tieto etenkään maakuntakohtaisesti. Maakuntauudistuksen läpivientiin Kainuu 
on vahvasti sitoutunut ja liiton henkilöstö tulee antamaan väliaikaiselle valmistelutoimielimelle sen tarvit-
semaa virka-apua oman toiminnan ohella. 
 
Maakuntakaavan valmistelu- ja päätösprosessi on tarkoitus toteuttaa sopivasti ennen tulevan maakunta-
organisaation käynnistymistä. Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja -hankkeet sekä logistiikkaan liittyvä 
suunnittelu ja valmistautuminen tulevan maakunnan liikennetehtäviin on laajeneva ja uusia sisältöalueita 
mukanaan tuova haaste. Maakunnan aluerakenteen ja liikennejärjestelmän suunnittelun, maakuntakaa-
van ja sen toimeenpanon edistämisen sekä aluekehittämisen tulee tulevassa maakunnassa integroida 
entistä toimivammaksi ja vaikuttavammaksi kokonaisuudeksi, jota maakunnan omat päätökset ohjaavat 
(maakuntastrategia). 
 
Maakuntaohjelma 2018 – 2021 valmistuu vuoden 2017 lopulla. Sen tiivistelmän ja toimeenpanosuunni-
telman valmistelu ja hyväksyminen ovat vuoden 2018 ensimmäisiä tehtäviä. Maakuntauudistukseen liit-
tyvät ensimmäiset aluekehittämiskeskustelut Kainuu käy TEM:n koordinoimana ministeriöiden kanssa jo 
31.1.2018. Kainuun liiton asiantuntijoiden suunnittelupanosta suunnataan tulevan maakuntastrategian 
valmisteluun, sillä maakuntalain mukainen maakuntastrategia sisältää yhtenä osana alueiden käytön, 
elinkeinojen kehittämisen, liikennejärjestelmän sekä ympäristön tilan pitkän aikavälin tavoitteet. Maakun-
tastrategia hyväksytään vaaleilla valitussa maakuntavaltuustossa vuoden 2019 alkupuolella. Se puoles-
taan ohjaa maakuntakonsernin eri palvelujen järjestämisen sekä elinvoimatehtävien suunnittelua. 
 
Maakuntaohjelma on myös Kainuun liiton oman toiminnan organisoinnin ja priorisoinnin perusta. Maa-
kuntaohjelman toimeenpanoon tulee kohdistaa entistä enemmän omia voimavaroja sekä saada maa-
kunnan yhteistyöverkostot toimiviksi. Kansallinen ja kansainvälinen edunajaminen sekä maakunnan 
markkinointi ja viestintä ovat keinoja edistää maakuntaohjelman tavoitteita. Suoria kehitysinstrumentteja 
ovat liiton hallinnoimat rahoitusvälineet, EAKR-, AIKO- ja tulevaisuusrahaston rahoitus hanketoiminnalle. 
Maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön kautta myös ELY-keskuksen rahoitusvälineet ovat osa 
maakuntaohjelman toimeenpanoa. EU:n ulkorajaohjelma (CBC Karelia) tärkeimpänä ja muut alueelliset 
EU-ohjelmat antava lisäpanosta myös Kainuun kehittämiseen. Tuleva maakuntahallinto antaa lähtökoh-
taisesti nykyistä paremmat edellytykset koota ja koordinoida näitä useita erilaisia rahoitusvälineitä sekä 
lisätä maakunnan ulkopuolelta tulevan hankerahoituksen saantoa alueelle. Vuoden 2018 ja 2019 käyn-
nissä olevien ohjelmien hallinnointimekanismit muutetaan maakuntahallinnon rakenteisiin sopiviksi. 
 
Vuoden 2020 alusta aluekehitys- ja alueiden käytön suunnittelun ja toimeenpanon tehtävät rahoitetaan 
Kainuun maakunnan ns. yleiskatteellisesta rahoituksesta, jonka volyymistä yli 90 % voi kohdentua sote-
palvelujen järjestämiseen. Kainuun alue-, maaseutu-, elinkeino- ja yrityskehittämisen kannalta on välttä-
mätön ehto, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen saadaan toteutettua niin kustannustehok-
kaasti, että muiden palvelujen ja aluekehittämisen resurssit eivät vaarannu. Kun soten, elinkeino- ja yri-
tyspalvelujen osalta järjestäminen ja tuottaminen erotetaan, se tarkoittaa, että uuden maakunnan on 
pystyttävä omaksumaan vahvan järjestäjän rooli. Vuonna 2018 maakunnissa toteutetaan toiminnan ja 
talouden simulointi, jolla harjoitellaan sekä uusia talous- ja toimintasuunnittelun prosesseja että myös 
saadaan näkemys tulevien vuosien talouden hoidosta. Se tulee ennakoimaan myös Kainuun osalta niitä 
sopeutus- ja uudelleen organisointitarpeita, joita maakuntauudistus edellyttää tai mahdollistaa. 
 
 
Pentti Malinen 
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2. KAINUUN LIITON TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Kainuu-ohjelman maakuntasuunnitelmaosio linjaa maakunnan aluekehittämisen tavoitteet pit-
källä aikavälillä (vuoteen 2035) ja maakuntaohjelma lähiajan (2018–2021) kehittämisen strate-
giset valinnat. Kainuu-ohjelma määrittelee tällöin Kainuun liitolle sen toiminnan painopisteet, 
kehittämisen haasteet ja kehittämislinjaukset. 

Kainuun alueprofiilissa korostuvat vahvuuksina luonto, tila, toimivat peruspalvelut ja luonnonva-
rojen monikäyttöön liittyvät resurssit sekä toimiva infrastruktuuri. Nämä yhdessä luovat lähtö-
kohdan aluelähtöiselle ja omaehtoiselle kehittämiselle – erityisesti uutta nousua hakevalle biota-
loudelle, globaalisti kasvavalle matkailulle ja kestävälle kaivannaistoiminnalle sekä Kainuulle 
luonteville teknologia-aloille. Maakunnan elinkeinorakennetta pyritään muuttamaan kilpailuky-
kyisemmäksi ja iskunkestävämmäksi näitä vahvuusalueita kehittämällä. 

Maakuntaan on tulossa uusia investointeja, toimeksiantoja, työpaikkoja ja yrityksiä. Yritystoi-
minnan suhdanteet ja työllisyys kääntyivät vuosina 2015 - 2016 Kainuussa positiivisiksi. Työt-
tömyys on Kainuussa laskenut poikkeuksellisen nopeasti kahden viime vuoden aikana. Nopea 
kasvu on aiheuttanut myös rekrytointivaikeuksia ja työvoimapulaa, jotka ovat merkkejä positiivi-
sesta rakennemuutoksesta. Vuoden 2017 aikana rekrytointivaikeudet pahenivat ja kainuulaiset 
kokivat muita enemmän ongelmia rekrytoinnissa.  

Kainuun lähivuodet ovat erittäin mielenkiintoisia, sillä uusia investointeja on varmistunut ja neu-
vottelujen alla esim. metsäbiotaloudessa, matkailussa, kaivostoiminnassa ja rakentamisessa.  
Data-keskus-ekosysteemien yhteyteen voi ennakoida tulevan huomattavan paljon uusia työ-
paikkoja ja yrityksiä. Samoin peliala voi kasvaa KAMK:n myötävaikutuksella ja alalle syntyy jat-
kuvasti nuoria ihmisiä työllistäviä uusia yrityksiä. 

Vuonna 2014 Kainuussa asuvasta reilun 27 000 henkilön työllisestä työvoimasta 39 prosenttia 
oli 50 – 64 vuotta täyttäneitä ja 24 prosenttia 55 – 64 vuotiaita. Lähivuosina merkittävä määrä 
kainuulaisia työntekijöitä siirtyy eläkkeelle ja työpaikkoja avautuu.  

Eläköityminen, sukupolvenvaihdokset sekä maakuntaan tulevat investoinnit, kainuulaisten yri-
tysten saamat tilaukset sekä solmimat kaupat luovat työpaikkoja, joihin voidaan kouluttaa ja rek-
rytoida kainuulaisia sekä houkutella työvoimaa muualta. Työvoiman tarpeen kasvun voi monilla 
aloilla ennakoida olevan merkittävän suurta. Kainuun pitää todella osata toimia koulutuksessa ja 
rekrytoinnissa niin viisaasti, ketterästi ja hyvässä yhteistyössä, ettei työvoimapula hidasta inves-
tointien toteutumista ja toimialojen kasvua. 

Kainuulla on hyvät edellytykset ratkaista nopeasti eteen tulevia ongelmia. Tämä johtuu pienessä 
maakunnassa maakuntatasolla hyvin toimivasta ennakointi- ja suunnittelujärjestelmästä, hyväs-
tä yhteistyöstä, vastuullisesta toimintakulttuurista, erittäin vahvasta paikallistuntemuksesta sekä 
korkeasta sosiaalisesta pääomasta. Instituutiot ja kehittämistyötä tukevat infrastruktuurit ovat 
Kainuussa toimivia.  

Elinvoimainen ja uudistuva elinkeinoelämä ja sen kärkialat (matkailu ja palvelut, teknologia-alat, 
biotalous ja kestävä kaivannaistoiminta) ovat vahvat kehittämisen painopisteet varautumisessa 
tuleviin, nopeastikin esiin nouseviin haasteisiin. Klusteripohjaisen kehittämisajattelun rinnalla on 
syytä aktiivisesti hakea uusia kasvun mahdollisuuksia myös uudenlaisista ”toimiala-
kombinaatioista” ja verkostoista – kansainvälistämällä ja rakentamalla kehittämisyhteistyötä 
myös alueen ulkopuolelle – biotalous on tässä erityisesti avainasemassa. 
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3. MAAKUNNAN JOHTAMINEN JA SUUNNITTELU 

3.1 Liiton toimintamalli ja johtaminen 
 
Kainuun liitto edistää kainuulaisten hyvinvointia sekä alueensa kestävää kehittymistä. Kainuun 
liitto valvoo kuntalaisten ja kuntien etuja. Kehityskohteina ovat erityisesti toimintaympäristö, 
elinkeinot ja palvelut. Liitto tekee yhteistyötä maakunnallisessa kehittämisessä olennaisten toi-
mijoiden kanssa. Toteuttaakseen lakisääteisiä suunnitelmiaan liiton virasto tekee kehitys-, tut-
kimus-, suunnittelu- ja edunvalvontatyötä ja toimii jäsenkuntia yhteen sitovana yhteistyöelimenä.  
 
Kainuun liiton perustehtäviä ovat vuoden 2015 perussopimuksen mukaan; toimia Kainuussa 
aluekehitys- ja suunnitteluviranomaisena. Liitto vastaa alueen yleisestä kehittämisestä maakun-
nassa, sekä edistää suunnitelmien toteutumista. Rahoitus- ja rakennerahastolain mukaan maa-
kuntaliiton tulee toteuttaa EU–ohjelmien mukaisia suunnittelu- ja toimeenpanotehtäviä. Maa-
kunnan ulkopuolisista asioista Kainuun liitto vastaa muun muassa lainsäädännön kautta sille 
määrätyistä erinäisistä tehtävistä sekä lisäksi sen jäsenkuntien sille antamista tehtävistä. 
 
Kainuun liiton tulee valvoa maakunnan etua Euroopan politiikan tasolla ja muissa kansainväli-
sesti relevanteissa yhteyksissä. Tämä ilmenee kumppanuuksien ja yhteistyöverkkojen hoitami-
sena maakunnan ulkopuolisessakin toiminnassa (ks. kuvio edunajamisesta).  
 
Liiton tulee huolehtia maakunnan positiivisesta tunnettavuudesta sekä kansallisella että kan-
sainvälisellä tasolla. Jäsenkunnat voivat yhteisesti velvoittaa Kainuun liittoa hoitamaan jotakin 
erityistehtävää maakunnassa.  
 
Sisäinen toiminta: Kainuun liiton hallintosäännön 1 luvun 2 §:n mukaan maakuntajohtajalla on 
apunaan vastuualuepäälliköistä ja viestintäpäälliköstä koostuva johtoryhmä. 
 
Vuonna 2015 hyväksytyssä organisaatiorakenteessa on maakuntajohtajan alaisuudessa kolme 
vastuualuetta, joissa kussakin on vastuualueen päällikkö. Vastuualueet jakaantuivat elinkeinot 
ja aluekehitykseen, alueidenkäyttöön sekä hallintopalveluihin. Edellä mainittujen vastuualueiden 
lisäksi Kainuun liitossa on viestintätiimi, kansainvälisten asioiden tiimi sekä maakunnan 
edunajaminen.  
 
Vastuualueet 
 
Elinkeinot ja aluekehityksen perustehtäviin ja tavoitteisiin on asetettu maakuntasuunnitelman 
laatiminen, maakuntaohjelman laatiminen, tietty toteuttamisrooli sekä seuranta ja ennakointi. 
Vastuualueelle kuuluu myös maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laatiminen, jonka 
maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy. Toimintaympäristön muutosten ennakointi, arviointi ja 
seuranta ovat olennainen osa aluekehitystä, samoin kuin aluekehityslakiin perustuvan kansalli-
sen ja EU:n alue- ja koheesiopolitiikan suunnittelu ja toteuttamisen johtaminen sekä koordinaa-
tio Kainuun maakunnassa.  
 
Vastuualue osallistuu lailla säädettyyn alueyhteistyöhön Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntien välillä. Kansainvälinen yhteistoiminta muiden lähialueiden kanssa kuuluu myös osaksi 
perustehtäviä samoin kuin edunajaminen yhdessä alueen muiden viranomaisten kanssa sekä 
muu yhteistoiminta alueen kuntien kanssa. Muita yhteisesti sovittuja tehtäviä tulee mm. maa-
kuntahallitukselta. Maakuntauudistus vaikuttaa perustehtävään ja erityisesti uuden maakuntaoh-
jelman laadintaprosessiin, joka on ollut käynnissä koko vuoden 2017. Maakuntaohjelma valmis-
tuu vuoden 2017 lopussa ja vuoden 2018 aikana käynnistetään uudelle maakunnalle uuden 
maakuntastrategian valmistelu. 
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Alueidenkäytön lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat maakuntakaavoitus, maakuntakaavojen 
ajan tasalla pitäminen ja kehittäminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu yhdyskuntarakenteen, luonnon ja 
kulttuuriympäristön yleiseen kehitykseen liittyvät ennakointi ja seuranta. Alueidenkäytön tehtä-
väaluetta ovat myös liikennejärjestelmää sekä maakunnallisesti laaja-alaisten luonnonvarojen ja 
ympäristöä koskevien suunnitteluprosessien aloittaminen sekä tähän kytkeytyvän yhteistyön 
johtaminen ja suunnitelmien yhteensovittaminen maakunnan muun suunnittelun kanssa.  
 
Sovittuja tehtäväalueita ovat muun muassa maankäyttö, energia, liikenne, luonnonvarat, ympä-
ristö ja vaikutusten arviointi sekä näiden toimialavastuu asiantuntemuksen, lausuntojen ja edun-
valvonnan kautta.  
 
Hallintopalvelut keskittyvät vastuualueiden ja hallinnon tukipalveluihin, joihin sisältyy luotta-
mushenkilöhallinto ja viraston toimintaedellytykset. Talous-, henkilöstö-, ja tietohallinnon palve-
lut liitto ostaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä tehdyn tukipalvelusopimuk-
sen pohjalta.  
 
Viestintä ja markkinointi tukevat Kainuu-ohjelmassa määriteltyjen maakunnan strategisten 
tavoitteiden saavuttamista ja maakuntakuvaa. Viestinnän ja markkinoinnin tehtävänä on huoleh-
tia yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa Kainuu-kuvan kirkastamisesta niin kotimaassa 
kuin kansainvälisestikin. 
 
Viestintä huolehtii siitä, että kainuulaiset ja liiton sidosryhmät saavat riittävästi ja ajoissa tietoa 
päätöksistä ja vireillä olevista asioista. Viestintä tukee kansalaisten osallisuutta ja mahdollisuut-
ta vaikuttaa asioihin jo valmisteluvaiheessa. Viestintä on olennainen osa edunajamista.  
 

 

 
Kuva 1. Kainuun liiton organisaatiokaavio  
 
Maakuntavaltuustossa on 35 jäsentä, maakuntahallituksessa 12 jäsentä ja tarkastuslautakun-
nassa 7 jäsentä.  
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3.2 Suunnittelujärjestelmä 

Kainuun liiton toimintaa ohjaavat aluekehityslaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, kuntalaki sekä 
Kainuu-ohjelma, joka koostuu pitkän tähtäyksen strategisesta maakuntasuunnitelmasta 2035 ja 
uudesta maakuntaohjelmasta 2018–2021.  

Suunnitelmaosiolla suunnataan ja ohjelmaosiolla ohjataan kehittämistoimia, joiden keskeisin 
työkalu on vuosittain tarkistettava maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma (TOPSU), jonka 
maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) hyväksyy. Siihen sisältyy ja maakuntaohjelmaa tukee yhtei-
sesti sovittu edunvalvonta. 

Laajalla maakuntaohjelmalla on alueellisessa kehittämistyössä erityisen vahva asema, joka tu-
lee aluekehityslaista (§ 32–34). Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetty maakuntakaava linkit-
tyy kehittämistyöhön siten, että se ohjaa kuntakaavoitusta, viranomaisten alueidenkäyttöä kos-
kevaa suunnittelua ja päätöksentekoa sekä osoittaa maakunnan kehittämisen kannalta tarpeel-
lisia alueita.  

3.3 Luottamushenkilöhallinto 
 
Maakuntavaltuusto 
 
Kainuun liiton ylin päätöksentekoelin on Kainuun maakuntavaltuusto. Valtuusto päättää Kainuun 
liiton taloudesta, sen toiminnan ohjauksesta ja tätä toimintaa ohjaavista suunnitelmista. Lisäksi 
maakuntavaltuusto asettaa liiton toiminnalle tavoitteet. Elokuussa 2017 toimintansa aloittanut 
maakuntavaltuusto toimii Kainuun liiton toimikauden loppuun 2019. Maakuntavaltuusto kokoon-
tuu neljä kertaa vuonna 2018. 
 
Maakuntahallitus 
 
Maakuntahallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta so-
pimukset. Maakuntahallitukselle kuuluu viraston toiminnan ohjaus, liiton tehtävistä huolehtimi-
nen siten, kuin niistä on lainsäädännön kautta velvoitettu ja lisäksi kuin niistä on perussopimuk-
sessa sovittu.  
 
Maakuntahallitus käsittelee liiton toimintaa, taloutta ym. koskevat raportit ja päättää niiden toi-
minnalta tulevista toimenpiteistä, mikäli niihin on aihetta tai tarvetta.  
 
Maakuntahallitus kokoontuu 10 – 12 kertaa vuonna 2018. Maakuntahallitus järjestää kokouksi-
aan Kajaanin lisäksi muissa jäsenkunnissa ja tekee vierailumatkoja lähimaakuntiin ja ulkomaille. 
  
Tarkastuslautakunta  
 
Maakuntavaltuusto on valinnut Kainuun liiton tarkastuslautakuntaan 7 jäsentä. Tarkastuslauta-
kunnan tehtävistä säännellään kuntalain 14 luvun 121 §:ssä ja Kainuun liiton hallintosäännön 7 
luvun 53 §:ssä.  
 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa: 
- valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat 
- arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakon-
sernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla 
- valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista 
ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. 
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Edellä mainittujen lisäksi tarkastuslautakunnan on: 
 
- seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava ti-
lintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen ke-
hittämiseksi 
- huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilin-
tarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa 
sekä 
- tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen 
tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. 
 
Tarkastuslautakunnan toimikausi alkoi kesällä 2017. Tarkastuslautakunta kokoontuu 5-7 kertaa 
vuonna 2018.  
  
Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) 
 
Maakunnan yhteistyöryhmä on asetettu maakuntahallituksen toimesta perustuen aluekehitysla-
kiin. Yhteistyöryhmä koostuu maakunnan liitosta sekä sen jäsenkunnista, valtion hallintoon kuu-
luvista organisaatioista ja viranomaisista jotka rahoittavat ohjelmia. Myös työmarkkina- ja elin-
keinojärjestöt ym. kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt ovat edustettuina yhteistyöryhmäs-
sä.  
 
MYR:ssä on 16 jäsentä, viisi jäsentä kustakin kolmesta taustatahosta sekä puheenjohtajana 
maakuntahallituksen puheenjohtaja. Lisäksi yhteistyöryhmään on nimetty 8 asiantuntijajäsentä. 
Yhteistyöryhmä on asettanut sihteeristön, jolle on delegoitu rakennerahastohankepäätösten 
valmistelu ja pienten hankkeiden hyväksymiskäsittely. Maakuntajohtaja toimii sihteeristön pu-
heenjohtajana ja MYR:n esittelijänä. Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontuu vuonna 2018 arviol-
ta 5–7 kertaa. 
 
Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto  
 
Maakunnallisen nuorisovaltuuston tehtäväkenttää ei ole sääntelyn kautta määritelty erikseen. 
Maakunnallisen nuorisovaltuuston on tarkoitus osallistua ja vaikuttaa nuorisolain 6 luvun 24 §:n 
mukaisesti alueellista (maakunnallista) nuorisotyötä ja –politiikkaa koskevien asioiden käsitte-
lyyn sekä kuulla nuoria. Toimintamuotoina valtuustolla on vähintään kerran vuodessa järjestet-
tävä nuorisofoorumi, kansanedustajien ja kummivaltuutettujen tapaamiset, kokouksiin osallistu-
minen maakuntavaltuustossa sekä osallistuminen eri tavoin maakunnan tulevaisuutta koskevien 
ja erityisesti nuorten elämään vaikuttavien suunnitelmien ja ohjelmien laadintaan. Maakunnalli-
nen nuorisovaltuusto kokoontuu 3-4 kertaa vuonna 2018. 
 
Kainuun maakunnallinen vanhusneuvosto 
 
Päivitetään Iän iloinen Kainuu 2030 strategia ja selvitetään maakunnallisen vanhusneuvoston 
perustaminen.  
 

3.4  Maakunnan yhteistoiminta  
 

Kainuun maakuntaohjelman mukaan: ”Tavoitteena on vahva maakunnallinen sosiaalinen pää-
oma, jonka rakennusaineita ovat luottamus, laajapohjainen yhteistyö ja uudistumiskyky. Ratkai-
sevan tärkeää Kainuun kehittymisessä on alueen ja sen toimijoiden uudistumiskyky ja yhteistyö 
alueen sisällä, kansallisesti ja kansainvälisesti.” 
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Kainuu toimii sekä Pohjois-Suomen neuvottelukunnan että Itä-Suomen neuvottelukunnan jäse-
nenä ja pyrkii edistämään aktiivisesti koko IP -suuralueen yhteisiä intressejä. Kainuu ja Pohjois-
Pohjanmaa muodostavat aluekehityslain mukaisesti virallisen yhteistoiminta-alueen. 
 
Maakuntauudistus lisää maakuntien yhteistoimintatarvetta ja toivottavasti myös antaa lisää va-
pausasteita (itsehallinnollisuus) tehdä sopimuspohjaista yhteistyötä uusissa maakunnissa.  
Vuosien 2018 ja 2019 aikana valmistellaan ja sovitaan mm. liikenne-, kala- ja vesitalouden sekä 
kansainväliseen toimintaan liittyvästä yhteistyöstä ja edunvalvonnasta. Kainuun liitto hakee ak-
tiivista yhteistyötä lähimaakuntien kanssa yhteisten intressien pohjalta. Vuonna 2018 selvitetään 
erityisesti liikenneasioihin liittyvän yhteistyön kehittäminen sekä Pohjois- että Itä-Suomen maa-
kuntien kanssa sekä valmistellaan ylimaakunnallista lentoliikenteen kehittämishanketta. 

 

4. STRATEGISET TAVOITTEET 2018 – 2019 

Kainuun liitto toimii Kainuun aluekehitys- ja suunnitteluviranomaisena. Lisäksi liitto vastaa kehit-
tämissuunnitelmien toteuttamisesta sekä EU-ohjelmiin liittyvien aluekehitys- ja rakennerahasto-
lain mukaisista suunnittelu- ja toimeenpanotehtävistä. Maakunnan etujen ajaminen kansallisella 
ja EU-tasolla ovat olennainen osa tehtäviä, joita hoidetaan yhteistyön ja kumppanuuksien kaut-
ta. Lisäksi liitto rakentaa maakunnasta positiivista mielikuvaa – omassa maakunnassa, Suo-
messa ja ulkomailla.  
 
Kainuu-ohjelma  
 
Kainuu-ohjelma muodostuu maakuntasuunnitelmasta 2035 ja maakuntaohjelmasta 2018–2021. 
Vuoden 2018 aikana laaditaan maakuntaohjelman uusi toimeenpanosuunnitelma (TOPSU) 
vuosiksi 2018–2019.  
 
Strateginen tavoite:  
 

Kainuun visio 2035:  

Hyvinvoiva ja vetovoimainen Kainuu 

Kainuun hyvinvointi ja vetovoima tehdään osaamisella, rohkealla yrittämisellä ja yhteis-
työllä. 

Kainuu-ohjelman toteutusta ohjaavat arvot ovat positiivisuus ja kannustaminen sekä koko Kai-
nuun mahdollisuuksien optimointi ja läpileikkaavia teemoja kestävä kehitys, osaaminen, digitaa-
lisuus, kansainvälisyys ja tasa-arvo. Arvot ohjaavat Kainuun kehittämistä ja tehdyt toimet heijas-
televat niitä. Läpileikkaavia teemoja painotetaan kaikessa Kainuun kehittämisessä. 

Kainuun maakuntaohjelman painopisteet, joilla edetään kohti visiota, muodostavat alla olevassa 
kuvassa olevan kokonaisuuden:  
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Kuva 2. Kainuun maakuntaohjelman 2018–2021 kehittämisen painopisteet ja Kainuu-
ohjelman visio  

 
Maakuntakaava 
 
Maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa. Maakun-
takaavassa esitetään alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maa-
kunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavalla ohjataan kuntien kaavoi-
tusta ja viranomaisten toimintaa. Kainuussa on voimassa kokonaismaakuntakaava ja kolme 
teemakohtaista vaihemaakuntakaavaa. Meneillään on kokonaismaakuntakaavan tarkistamista 
koskeva kaavan laatimisprosessi. 
 
Maakuntakaavat hyväksytään maakuntavaltuustossa. Eri ministeriöt osallistuvat maakuntakaa-
van laadintaan lausuntomenettelyn ja viranomaisneuvottelujen kautta. Laatimisprosessin aikana 
maakuntakaavatyötä ohjaa maakuntahallitus.  
 
Kainuun voimassa olevat maakuntakaavat mukailevat lähtökohdiltaan maakuntasuunnitelmassa 
ja -ohjelmassa esille tulleita aluekehityksen perusperiaatteita ja ydinstrategioita. Kaikki keskei-
set maankäyttömuodot käsittävä kokonaismaakuntakaava on vahvistettu v. 2009. Sitä täyden-
tävillä vaihemaakuntakaavoilla on ratkaistu puolustusvoimien, kaupan ja tuulivoimaloiden 
maankäyttökysymyksiä. Kokonaismaakuntakaavan tarkistamisessa pyritään ottamaan huomi-
oon luonnonvarojen käytön, biotalouden, kaivannaisteollisuuden ja matkailun tarpeet sekä tule-
vaisuuden näkymät. Näitä tukevat toisena osa-alueena toimintaympäristöön liittyvät tekijät esi-
merkiksi matkailuun vaikuttavat kulttuuriperinnön ja luonnon vaaliminen. Monipuoliset kehittämi-
sen osa-alueet näkyvät maakuntakaavan tausta-aineistoksi laadittavissa selvityksissä.  
 
Aluerakenteen lähtökohtana tulevat olemaan Kajaani – Sotkamon kehittäminen maakuntakes-
kuksena, Kuhmoa ja Suomussalmea kehitetään seudullisina keskuksina ja muita kuntakeskuk-
sia paikallisina asumisen, työpaikkojen ja palvelujen keskuksina. Kaikkien osa-alueiden kehit-
tämistä tuetaan liikenneverkostojen ylläpidolla ja kehittämisellä sekä maakuntarajat ylittävillä 
kehittämisvyöhykkeillä. 
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Strateginen tavoite: Vahvistetaan Kainuun vetovoimaisuutta saavutettavuuden kilpailukyvyn, 
kehittämisen, osaamisen ja asuinpaikan viihtyvyyden kautta. Hyvä saavutettavuus, elinvoimai-
set kuntakeskukset ja taajamat ovat erityisen tärkeitä alueen tasapuoliselle kehitykselle väestön 
hyvinvoinnin näkökulmasta. Kainuun luonnonvaroja hyödynnetään monipuolisesti ja kestävästi.  
 

4.1 Liiton toimintastrategia 
 
Kainuun liitto toimii Kainuussa aluekehitysviranomaisena aluekehittämislainsäädännön perus-
teella. Kainuun liitto vastaa maakunnan yleisestä kehittämisestä maakunnassa ja edistää suun-
nitelmien toteuttamista sekä toteuttaa lain mukaiset EU-ohjelmien suunnittelu- ja toimeenpano-
tehtävät. Nykyinen aluekehitys- ja rakennerahastolainsäädäntö on tullut voimaan 2014. Maa-
kuntauudistusta varten säädösten valmistelu on käynnissä ja uusi aluekehitys- ja kasvupalvelu-
lainsäädäntö hyväksytään eduskunnassa keväällä 2018. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella Kainuun liiton tehtävänä on toimia maakunnan suun-
nitteluviranomaisena. Lain mukaan maakunnan suunnitteluun kuuluvat maakuntasuunnitelma, 
alueiden käytön suunnittelua ohjaava maakuntakaava ja alueellinen kehittämisohjelma – maa-
kuntaohjelma. Maakuntasuunnitelma ohjaa maakuntakaavojen ja maakuntaohjelmien laatimista. 
 
Kesällä 2012 hyväksytyn perussopimuksen mukaan Kainuun liitto edistää asukkaiden hyvin-
vointia ja kestävää kehitystä alueellaan (missio).  
 

 
 
Kuva 3. Johtamisen, suunnittelun ja toiminnan tasot Kainuun liiton organisaatiossa 
 
Kainuun liiton toiminta-ajatus, arvot ja visio 
 
Kainuun liitto toimii maakunnan ja sen asukkaiden toimintaympäristön, elinkeinojen ja palvelui-
den kehittäjänä. Liitto edistää yhteistyötä maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten toimijoi-
den kanssa ja ajaa maakunnan asukkaiden ja kuntien etuja. Tämän toteuttamiseksi liitto toteut-
taa hankkeita ja tekee tutkimus-, kehittämis-, suunnittelu- ja edunajamistyötä toimien jäsenkun-
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tien ja muiden sidosryhmien yhteistyöelimenä. Kainuu-ohjelma on Kainuun liiton toiminnan lin-
jausten perusta, joka antaa tavoitteet liiton toiminnalle. 
 
Kainuun liiton toiminnalliset arvot ovat vastuullinen asiantuntemus, avoin vuorovaikutus ja kes-
kinäinen luottamus.  Kainuun liiton visiona on olla arvostettu ja tuloksellinen Kainuun kehittäjä ja 
haluttu yhteistyökumppani. 
 
Kainuu-ohjelmassa määritellyt Kainuun kehittämisen visio, arvot, painopisteet ja läpikeikkaavat 
teemat on kuvattu aiemmin Kainuu-ohjelma -luvussa.     
 

4.2 Strategiset tavoitteet vuosille 2018–2019  
 
 

 

Kainuun liitto pyrkii alueellisen kehittämisen perustehtäviensä tukemiseksi vaikuttamaan alueen 
vetovoimaan ja saavutettavuuteen sekä maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden 
haasteisiin.  
 
Pk- ja mikroyrityksillä on Kainuun alueella keskeinen rooli työllisyyden turvaamisessa sekä elin-
keinoelämän elinvoimaisuuden, monipuolisuuden ja joustavuuden ylläpidossa. Aluekehittämi-
sessä tullaan panostamaan yritysten toimintaympäristöön sekä niihin yrityksiin, joilla on arvioi-
den mukaan vahvimmat edellytykset kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä suureen positiivi-
seen aluetalousvaikutukseen.  
 
Kainuun hyvinvoinnin tavoitteeksi on asetettu kainuulaisten toimintakyvyn ja terveyden paran-
taminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen terveydenhuoltopalveluissa. Sosiaalihuollossa 
taas tullaan keskittymään työllisyyden, työhön kiinnittymiseen, työn mielekkyyden, työhyvinvoin-
nin ja toimeentulon parantamiseen. Lisäksi pyritään siihen, että alueen yhteisöllisyyden kokemi-
nen ja työosaamisen vahvistaminen olisivat ensiarvoisen tärkeitä asioita. 
 
 
 
 
Maakuntaohjelma 2018–2021: Kainuun maakuntavaltuuston joulukuussa 2017 hyväksymä 
maakuntaohjelma linjaa Kainuun kehittämistä suunnittelukaudella. Maakuntaohjelman ohella 
maakuntakaava, maakuntaohjelman ja vuoden 2018 aikana päivitettävä toimeenpanosuunni-
telma (TOPSU 2018–2019) ja yhteinen edunvalvonta ovat konkreettisia kehitystyökaluja maa-
kunnallisessa toiminnassa. Maakuntaohjelma on valmisteltu yhteistyössä kuntien, valtion viran-
omaisten ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen kanssa.  
 
 
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma (TOPSU): Valmistellaan kahden vuoden välein 
ja tarkistetaan käytännössä vuosittain maakuntaliiton johdolla. Rakennerahasto-ohjelmakauden 
hankkeistuksen täydentämiseen sekä Maaseutu- ja kalatalousrahastojen alueelliseen suuntaa-
miseen keskitytään uuden TOPSU:n (2018–2019) valmistelussa. Raja-alueiden ja Euroopan 
alueellisen yhteistyön ohjelmien toteutukseen panostetaan erityisesti vuoden 2018 aikana. 
TOPSU:lla pidetään maakuntaohjelma ajan tasalla suhteessa toimintaympäristön muutoksiin; 
myös maakuntauudistuksen valmistelun ajan. 
 
 
 
 

Maakuntaohjelman 2018–2021 ja EU:n rakennerahastokauden 2014–2020 toteutuminen 

Elinkeinoelämän, hyvinvoinnin ja toimintaympäristön kehittämisen painopisteet 
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Kainuun ennakointi - ja seurantaryhmä vastaa maakunnallisesta ennakointiprosesseista ja yh-
teistyöstä. Kainuun liitto koordinoi ryhmää ja ennakointityötä eli seuraa maakunnan tilaa ja en-
nakoi tulevaa kehitystä. Ryhmän jäsenet toimivat oman organisaationsa ennakoinnin yhteys-
henkilöinä. Ennakoinnin foorumeina toimivat ryhmän kokoukset, seminaarit ja tulevaisuusfoo-
rumit. Kokoava foorumi on Kainuun ennakointiportaali (kuiskintaa.fi), joka on vuorovaikutteinen 
Kainuuta koskevan ennakointitiedon ja keskustelun areena. Ennakointiportaalia ja ennakoinnin 
toimintatapaa jatkokehitetään tulevan maakunnan suunnittelutarpeita vastaavaksi.  
 
Ennakointi- ja seurantaryhmään kuuluvat: Kainuun liitto, Kainuun ELY-keskus, Kainuun TE-
toimisto, Kainuun Etu Oy, Kajaanin yliopistokeskus, Kainuun SOTE, Kajaanin ammattikorkea-
koulu, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Aikopa, Kainuun ammattiopisto / Kajaanin koulutus-
liikelaitos, Kainuun kuntien edustajat ja Kainuun yrittäjät. Ennakoinnin asemoituminen Kainuun 
liiton organisaatiossa on kuvattu seuraavassa kuvassa:  
 

Ennakoinnin prosessikaavio: Kainuun liiton koordinoiman 
ennakoinnin prosessit ennakointitiedon välittyminen 
maakunnassa

Maakuntavaltuusto

(35)

Maakuntajohtaja

Johtoryhmä

Elinkeinot ja 

aluekehitys

Maakuntahallitus

(12)

Maakunnan 

organisaatiot, 

järjestöt, 

yritykset

Edunajamis-

tiimi
Hanketiimi

Kansain-

välisten 

asioiden tiimi

Hallinto- ja 

viestintätiimi

Ennakointi- ja 

seurantaryh

mä

Alueidenkäyttö Hallintopalvelut

Kaikki 

maakunnan 

asukkaat

ENNA-

KOINTI-

PORTAALI, 

KUISKINTAA.

FI

Kainuun liitto / Jouni Ponnikas

Koulutus-

asiainneuvot-

telukunta

 
 
Kuva 4. Ennakoinnin prosessikaavio: Kainuun liiton koordinoiman ennakoinnin prosessit 
ennakointitiedon välittyminen 
 
 
 
 
 
Edunajaminen ja alueyhteistyö ovat keinoja toteuttaa maakuntaohjelmaa ja aluekehitystehtä-
vää. Tähän kokonaisuuteen kuuluu kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta sekä ennakoiva 
edunajaminen (ks. kuva). Kainuun liiton edunajamista koordinoi maakuntajohtaja ja sitä toteut-
taa viraston asiantuntijat. Edunvalvontaa suunnitellaan ja seurataan jatkuvasti maakuntahalli-
tuksen kokouksissa (ajankohtaiskatsaukset). Tavoite on laajentaa Kainuun edunajamisen yh-
teistyötä relevanttien sidosryhmien kanssa. 
 

Maakunnan edunajaminen ja yhteistyö 

Ennakointi ja osaamisrakenteiden kehittäminen Kainuussa 
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’ 

Kuva 5. Edunajamisen viitekehys 

 

5. TAVOITTEET JA TOIMINTA VUOSINA 2018–2019 

5.1 Tulevaisuustyö 
 
Ennakointi, seuranta ja tietopalvelu  

Ennakointi on Kainuu-ohjelman tavoitteiden toteutumisen ja aluekehityksen aktiivista, jatkuvaa 
seurantaa sekä EU-ohjelmien toteutuksen ja vaikuttavuuden arviointia. Ennakointiin ja seuran-
taan liittyvää tietoaineistoa ylläpidetään www.kuiskintaa.fi -sivustolla. 

 

5.2 Maakuntaohjelman toimeenpano 
 

Maakuntaohjelma on maakuntavaltuuston hyväksyttävänä joulukuussa 2017. Maakuntaohjel-
man tiivistelmä ja viestintämateriaali ovat maakuntahallituksen hyväksyttävänä helmikuussa 
2018. TOPSU on puolestaan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) hyväksyttävänä vuoden 2018 
aikana.  

TOPSU:lla ohjataan hanketoimintaa siten, että maakuntaohjelman strategiset linjaukset ja pai-
nopisteet tulevat huomioiduksi ja eri rahoittajatahojen rahoituskriteerit täytetään. Kainuuta kehi-
tetään ennakoiden ja mahdollisimman konkreettisilla sekä yritystoiminnan kehittämistä ja työlli-
syyttä edistävillä toimenpiteillä seuraavasti: 

1. Aluekehittämis- ja yrityshankkeet ovat tarkkaan eri kohderyhmille täsmällisesti kohden-
nettuja välineitä  

2. Toimintaympäristön kehittymisedellytyksiä luovien yhteistyö-, kaavoitus- ja infrastruktuu-
rihankkeiden strateginen kohdennus 
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3. Kainuun omat ja yhdessä muiden alueiden kanssa tehtävät edunajamistoimenpiteet tu-
kevat laajasti koko alueen kehittymistä. 

Alueelle suoraan suunnattujen rakennerahastokehittämisresurssien niukkuuden vuoksi tuetaan 
voimakkaammin erilaisten kilpailtujen rahoituslähteiden hyödyntämistä hankkeiden toteuttami-
seksi. Maaseuturahaston toiminnan ja raja-alue yhteistyön käynnistyttyä kehittämisresurssit 
ovat alueella lisääntyneet, mikä mahdollistaa hanketoiminnan laajempaa aktivointia.  

Kuluvalla EU-ohjelmakaudella liitto vastaa MYR:n ja sen sihteeristön hyvästä toimivuudesta. 
Tätä kautta edunvalvonta ja muiden ohjelmien sekä rahoitusinstrumenttien yhteensovittaminen 
on joustavasti mahdollista. 
 

5.3 Maakuntakaavatyö  
 
Maakuntavaltuusto käynnisti kesäkuussa 2015 Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistami-
sen. Maakuntakaavassa tullaan tarkastelemaan mm. seuraavia asiakokonaisuuksia: alueraken-
ne, matkailu, kehittämisvyöhykkeet, ampumaradat, kaivostoiminta, liikenne- ja logistiikkajärjes-
telmä, luonnonsuojelu, maa- ja kiviainesten otto, maisema-alueet, teollisuusalueet, turvetuotan-
to, ulkoilureitit ja virkistysalueet. 
 
Kaavaprosessi on siirtynyt luonnosvaiheeseen. Maakuntahallitus on hyväksynyt maakuntakaa-
va tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman 13.6.2016 sekä kaavan lähtökohdat ja 
tavoitteet 24.10.2016. 
 
Vuoden 2018 alkupuolella kaavaluonnos on julkisesti nähtävillä ja saadun palautteen perusteel-
la käynnistetään kaavaehdotuksen valmistelu. 
 

5.4 Elinkeino- ja aluekehittäminen 
 

Maakunnallista elinkeinopolitiikkaa toteutetaan sidosryhmäyhteistyönä. Kainuun Edun, kuntien 
elinkeinotoiminnan ja kolmannen sektorin kesken tiivistetään vuorovaikutusta. Kuntakierroksilla 
ja kuntajohtajakokouksissa käsitellään Kainuun liiton, Kainuun ELY:n, Kainuun Edun ja kuntien 
elinkeinopolitiikan linjausta, yhteistyön kehittämistarpeita sekä erilaisia ajankohtaisia asioita. 
Elinkeinopolitiikkaa uudistetaan vahvistamalla ennakoivaa kehittämisotetta – ennakoivaa raken-
nemuutosta (ERM).  

Kainuu saa rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmasta (EU ja valtio yht.) 
96,5 milj. €. Lisäksi on muuta julkista (laskennallista kuntarahoitusta) 13,8 milj. €. Vuositasolla 
summa tasaisen taulukon mukaan on keskimäärin 15,0 milj. €. Kainuun liitolla on välitettävänä 
rakennerahastorahaa yritystoiminnan ja osaamisen kehittämiseen vuonna 2018 (EAKR/valtio) 
yht. n. 3,452 milj. €. 

Liiton omasta budjetista varataan rahoitusta kohdennettavaksi mm. joidenkin hankkeiden oma-
rahoitukseen. Lisäksi valmistellaan Kainuun tulevaisuusrahaston ja valtion kansallisen maakun-
nallisen kehittämisrahan (AIKO) käyttö erikseen linjatulla tavalla. Kainuun liiton päätöksentekoa 
ja rahojen käyttöä ohjaa rahoituslaki. Vuoden 2018 aikana valmistellaan ja päätetään Kainuun 
tulevaisuusrahaston pysyvä toimintamalli ja jatkuvuus maakuntauudistusta ajatellen. 

Kainuun liiton hankerahoituspäätöksen tekoon vaikuttavat TOPSU:ssa määritellyt kriteerit arvioi-
taessa kehittämishankkeiden tukiosuuden suuruutta (vaihteluväli 50–80 %, normi 70 %). Kritee-
reitä, jotka kohottavat tukiosuutta kohti ylärajaa, ovat maakuntaohjelmaan osuvuuden ja tulok-
sellisuuden sekä vaikuttavuuden lisäksi erityisesti 

 laaja yhteistyö koko maakunnan alueella tai ylimaakunnallinen yhteistyö  

 korkea yritysrahoituksen osuus kehittämishankkeen rahoituksesta 
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 vientiä edistävä toiminta  

 uusien kasvualojen ja -yritysten osaamistarpeiden /osaamisaukkojen tunnistus.  

(Kokonaisuudessaan kriteerit löytyvät Kainuun maakuntaohjelmasta ja myös jatkossa sitä tar-
kentavasta toimeenpanosuunnitelmasta, TOPSU 2018–2019.) 

 

KaiCell Fibers Oy on Kainuun liiton ja NC Capital Partners Oy:n perustama yhtiö, joka on perus-
tettu biotuotetehdasinvestoinnin aikaansaamiseksi Kainuuseen. KaiCell Fibers Oy on rekisteröi-
ty kaupparekisteriin helmikuussa 2016. Kainuun liiton omistusosuus on tällä hetkellä 20,125 %. 
Kahden perustajatahon lisäksi omistajina on nykyään mm. useampia yksityisiä omistajia. 

 

5.5 Edunajaminen, aluemarkkinointi ja yhteistyö 
 

Yleinen edunajaminen 
 
Kainuun liitto toimii maakunnan edunvalvojana ja -ajajana maakuntaohjelman tunnistamien 
haasteiden ja maakuntaohjelman painopisteiden mukaisesti. Vuonna 2018 erityisenä vaikutta-
miskohteena on maakuntauudistus ja maakuntien aidon itsehallinnon turvaaminen. Liikenteelli-
nen ja tietoliikenteellinen saavutettavuus on pitkän aikajänteen keskeisiä edunvalvonnan teemo-
ja sekä yhteistyökysymyksiä Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kesken. Ennakoivuus ja varau-
tuminen äkillisiin edunvalvontatehtäviin on jatkuva toimintamalli.  
 
Uuden maakuntalain mukaisessa aluekehityskeskustelussa ministeriöiden kanssa Kainuu pyrkii 
edistämään Kainuun aluetalouden kasvua ja uudistumista tukevia poikkihallinnollisia toimenpi-
teitä (positiivisen rakennemuutoksen mahdollistaminen). 
 
Viestintä ja aluemarkkinointi 
 
Viestinnän ja markkinoinnin painopiste on vuonna 2018 Kainuu-kuvan kirkastamisessa ja Kai-
nuun valtakunnallisen ja kansainvälisen tunnettuuden parantamisessa. Toimenpiteet voidaan 
jakaa kahteen ryhmään.  
 
Toisaalta aloitetaan strateginen mainetyö, joka on osa sekä maakuntaohjelman toteutusta että 
uuden maakunnan strategiatyötä. Tähän työskentelyyn pyritään saamaan laajasti mukaan kai-
nuulaiset toimijat ja maakunnan asukkaat. Yhtenä lopputuloksena voi olla brändin ylläpidosta 
vastaavan Kainuun mainetiimin perustaminen.  
 
Toisaalta varaudutaan aktiiviseen Kainuu-markkinointiin ja edunajamiseen, muun muassa yh-
teistyötä alueen tapahtumien kanssa tiivistetään. Viestintä osallistuu ensi vuonna myös mahdol-
listen tavallista laajempien näkyvyyshankkeiden toteutukseen. Mikäli tällaisia laajempia markki-
nointikokonaisuuksia toteutetaan, viestinnässä ja markkinoinnissa varaudutaan talousarvion 
puitteissa lisäresursointiin. Perusmarkkinoinnin (tapahtumat, päivittäismarkkinointi) tehtävät on 
kesästä 2017 lähtien hoitanut johdon assistentti, jonka muita tehtäviä on siirretty muille assis-
tenteille ja sihteereille.  
 
Maakunnan identiteetin vahvistaminen ja markkinoinnin kehittäminen kytkeytyy uuden 
maakunnan strategiatyöhön ja tukee osaltaan syksyn 2018 maakuntavaalien viestintää.  
 
Europe Direct -tiedotuspisteen ylläpito ja tiedon välitys  

Europe Direct on Euroopan komission ylläpitämä verkosto, jonka päätehtävä on välittää Euroo-
pan valtioiden kansalaisille tietoa EU:sta. Kainuun liitto on vuoden 2015 alusta lähtien ollut Eu-
rope Direct -verkoston jäsen. Keskeisenä tavoitteena on kansalaisten osallistumisen tukeminen, 
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esimerkiksi muualla Euroopassa tapahtuvaan työn tekoon ja opiskeluun liittyvien esteiden ma-
daltaminen. EU-tiedotuspisteet toimivat unionin kaikkien toimielinten etäpisteinä. Ne täydentävät 
ja tukevat paikallistasolla komission edustustojen ja parlamentin tiedotustoimistojen työtä. 
 
Kainuussa on tarvetta Eurooppa-tiedolle hanketoiminnassa, jotta erityisesti EU:n erillisrahoitus-
kanavat voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Tiedotuksen painopisteenä on myös nuor-
ten kansainvälistymisen tukeminen ja oppilaitosyhteistyö. Kainuun liitossa ylläpidetään liiton 
toimiston 2. kerrokseen sijoittuvaa tiedotuspistettä ma–pe klo 9-15; tiedottaminen painottuu kui-
tenkin yhä enemmän verkkoon, verkkosivujen, sosiaalisen median ja uutiskirjeiden kautta.  
 
Komissio maksaa edellä kuvattujen tehtävien hoitamisesta noin 25 000 euroa vuodessa. 
Kainuun liitossa tehtävään käytetään yhteensä yhden henkilötyövuoden verran henkilöstö-
resurssia. Lisäksi tiedotuspisteen toiminnasta mm. tapahtumien järjestelyistä ym. juoksevista 
menoista koituu liitolle kustannuksia noin 5 000 euroa vuodessa.  
 
Europe Direct -tiedotuspisteen uusi kausi käynnistyy vuoden 2018 alusta, johon on myös Kai-
nuu hakenut mukaan (tieto valituista alueista saadaan vuoden 2017 loppuun mennessä).  
 

5.6 Kansainvälinen toiminta 
 
Kainuun liitto toteuttaa aluekehitysviranomaisen tehtävässä jatkuvaa kansainvälistä toimintaa, 
joka liittyy liiton perustehtäviin aluekehittämiseen ja alueiden käytön suunnitteluun. Kainuun lii-
ton kansainvälistä toimintaa koordinoi maakuntajohtajan vetämä kv-tiimi.  
 
Kv-tiimi ja kv-toimijaverkosto 
 

 
 
Kuva 6. Kv-tiimi ja kv-toimijaverkosto 
 
Kainuun liiton sisäisin järjestelyin kohdennetaan henkilöstöresursseja kansainvälisen toiminnan, 
etenkin kansainvälisen edunvalvonnan ja viestinnän tehostamiseksi. Tavoitteena on hyödyntää 
kansainvälisiä harjoittelijoita ja opinnäytetyön tekijöitä toiminnan tukena. 
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Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto  
 
Maakunnan pysyvä edustus Brysselissä hoidetaan Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston kautta, 
jonka toimintaan osallistuu seitsemän maakuntaa. Kainuun liitto aktivoi ja koordinoi kainuulais-
ten tahojen kansainvälistä toimintaa (ns. kotipesätoiminta) sekä osallistuu EU-toimiston ohjauk-
seen. EU-toimisto tukee vuonna 2018 erityisesti maakuntien edunvalvontaa EU:n koheesiopoli-
tiikan tulevien ratkaisujen ja aluekehitysohjelmien säädösten valmistelun osalta.  
 
Kansainväliset verkostot 
 
Kainuun liiton rooliin kuuluvaa EU-alueen sisäistä yhteistyötä tehdään pääsääntöisesti eri järjes-
töjen ja verkostojen kautta. Kainuu toimii vuonna 2018 kansainvälisissä verkostoissa ja järjes-
töissä, joista keskeisimmät ovat:  
 
1. Barentsin alueyhteistyö  
 
Kainuun liitto osallistuu Barentsin aluehallintojen väliseen yhteistyöhön alueneuvoston, alueko-
mitean ja näiden työryhmien jäsenenä. Keskeinen tavoite on Barentsin alueen saavutettavuu-
den ja elinvoimaisuuden parantaminen sekä Barentsin uuden ohjelman valmisteluun vaikutta-
minen. Barentsin alueellisessa liikenne- ja logistiikkatyöryhmässä ja sen käynnistämässä CBC-
hankkeessa Kainuulla on vetovastuu. 
 
2. Venäjä-yhteistyö 
 
Venäjän alueille suuntautuvassa poliittisessa yhteistyössä keskeistä on Euregio Karelian halli-
tuksen ja sen sihteeristön toiminta (Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Karjalan Ta-
savalta). Euregio-toimintaa ohjaa vuonna 2014 hyväksytty yhteinen asiakirja ”Euregio Karelian 
toiminnan pääsuunnat 2020”.  
 
EU:n CBC - ohjelma käynnistyy hanketoteutuksen osalta vasta vuonna 2018. Kainuun liitto tu-
kee muiden organisaatioiden Venäjä-hankkeita ja osallistuu niiden toteuttamiseen Venäjä-
strategian pohjalta. Kainuun liiton asiantuntijat arvioivat, aktivoivat ja koordinoivat rahoituskau-
den 2014–2020 CBC -hankkeiden valmistelua. Lisäksi liitto itse valmistelee ja toteuttaa alueke-
hittämiseen liittyviä raja-aluehankkeita. 
 
3. NSPA -verkosto 
 
Kainuun liitto osallistuu Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden verkoston (Northern  
Sparsely Populated Areas) toimintaan. Sen keskeinen tavoite on EU:n harvaan asuttujen aluei-
den erityisaseman vahvistaminen. Kainuu hyödyntää OECD:n tuottaman raportin tietoa ja suosi-
tuksia EU:n tulevan budjetti- ja ohjelmakauden valmisteluissa.  
 
4. Jäsenyydet eurooppalaisissa verkostoissa 
 
Kainuun liitto osallistuu aktiivisesti maa- ja metsätalouden kehittämiseen kohdentuvan Agricultu-
ral European Innovation Partnership (EIP-AGRI) -verkoston toimintaan sekä BIC-verkostoon. 
Euroopan raja-alueiden liittoon (AEBR) Kainuu kuuluu Euregio Karelian kautta. 
 
Kainuun liitto toimii eurooppalaisissa verkostoissa Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston välityk-
sellä. Näitä ovat mm. Euroopan alueiden tutkimus- ja innovaatioverkosto European Regions’ 
Research and Innovation Network (ERRIN), väestönmuutosalueiden verkosto Demographic 
Change Regions’ Network (DCRN), epävirallinen Itämeri-yhteistyöryhmä Informal Baltic Sea 
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Group (iBSG), maa- ja metsätalouteen sekä ruoantuotantoon liittyvien innovaatioiden eurooppa-
lainen alueiden verkosto ERIAFF. 
 
 

6. MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELU 2018–2019 

Maakuntauudistus – Kainuun suuri haaste 
 
Maakuntauudistus on historiallinen ja vaikutuksiltaan laaja hallinnollinen ja toiminnallinen uudis-
tus. Vuoden 2020 alusta on tarkoitus käynnistyä maakuntapohjalle rakentuva uusi, demokrati-
aan perustuva hallintotaso. Maakunnalle siirretään sote-palvelujen järjestäminen (integraatio), 
maakuntien aluekehitys- ja maakuntakaavoituksen tehtävät sekä muita, pääosin ELY-keskusten 
nyt hoitamia ympäristö-, liikenne-, maaseutu- ja yrityskehitystehtäviä ml rakennerahastotoimin-
ta. Itsehallintoalueen ylimmät päättäjät valitaan vaaleilla ja sen rahoitusmalli perustuu käynnis-
tysvaiheessa valtion budjettirahoitukseen.  
 
Kainuun liiton lakisääteiset tehtävät siirtyvät siis kaikki tulevaan maakuntaan.   
 
Maakuntauudistuksen esivalmistelu käynnistyi Kainuussa kesäkuussa 2016. Syksyllä 2016 hy-
väksytyssä Kainuun maakuntauudistuksen esivalmistelun projektisuunnitelmassa Kainuun muu-
tosvisio on määritelty seuraavasti: 
 

”KAINUTLAATUISEN PALVELEVA JA ELINVOIMAINEN EDELLÄKÄVIJÄMAAKUNTA” 

 
Visio korostaa kainuulaisten oma-aloitteisuutta ja yhteisvastuuta uuden Kainuun maakunnan 
tulevaisuudesta niin ihmisten hyvinvoinnille tärkeiden palvelujen järjestämisessä kuin alueen 
elinvoiman ja kasvun vahvistamisessa. 
 
Esivalmisteluvaihe jatkuu kesäkuulle 2018 Kainuussa valittujen toimielinten eli poliittisen ohjaus-
ryhmän, väliaikaisen valmistelutoimielimen, lukuisten työryhmien sekä palkattujen toimihenkilöi-
den muodostaman projektin puitteissa. Maakuntalakikokonaisuuteen kuuluvalla voimaan-
panolailla annetaan väliaikaisille toimielimille rajattu juridinen toimivalta valmistelun osalta kun-
nes vaaleilla valitut maakuntavaltuustot vuoden 2019 alusta aloittavat toimintansa. Kainuun lii-
ton tehtävänä on toimia esivalmisteluvaiheen aikana maakuntauudistuksen toimeenpanoa hal-
linnoivana viranomaisena. Liitto vastaa siten uudistukseen käytettävien valtion rahoituksen ha-
kemisesta, budjetoinnista sekä toimintaedellytysten ylläpitämisestä ja hallinnollisista päätöksis-
tä.  
 
Esivalmisteluvaiheen rahoitus on Kainuun liiton budjetissa erotettu omana projektinaan ja sen 
käytöstä raportoidaan valtiovarainministeriötä annettujen ohjeiden mukaisesti. 
 
Niin kauan kuin maakuntalainsäädäntö on valmis, on Kainuun liitolla yhdessä muiden maakun-
nan liittojen ja Kuntaliiton kanssa vielä hoidettavana poliittista edunvalvontaa lakiluonnosten 
korjaamiseksi maakuntien aitoa itsehallintoa tukeviksi. Erityisen huomion kohteena tulevat ole-
maan aluekehitys- ja kasvupalvelujen valmisteilla oleva lainsäädäntö, sote-palvelujen valinnan-
vapauslaki sekä maantielaki (maakunnan liikenneviranomaistehtävät). Maakuntien aluekehitys-
tehtävä ja sen suhde valtion talouden suunnitteluun (neuvottelumenettely) on yksi keskeinen 
määrittelyn kohde. Kainuun valmisteluorganisaation sisällä on tärkeää, että saamme Kainuun 
muutosvision mukaisesti tulevalle maakuntaorganisaatiolle yhtenäisen tilannekuvan, tavoitteet 
ja yhteistyöhengen, joka kantaa Kainuun tulevaa maakuntaa eteenpäin. 
 
Vuoden 2018 aikana erityisesti maakunnan liiton tehtävien näkökulmasta merkittäviä valmistelu-
tehtäviä ovat maakuntien talouden ja toiminnan simulointi sekä uuden maakunnan maakunta-
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strategian valmisteluprosessi. Aluekehittämisen keskustelujen simulointi Kainuun osalta toteute-
taan ensimmäisen kerran 31.1.2018. Tuleva maakunta on konsernirakenteinen organisaatio ja 
sen toimintaa linjaa pitkän aikavälin tavoitteet sisältävä maakuntastrategia. Yhtenä sen osana 
jatkuvat alueiden käytön ja aluekehittämisen tavoitteet nykyisin sisältävä maakuntasuunnitelma. 
Maakuntastrategiaprosessiin tulee jo vuonna 2018 osallistumaan käytännössä koko Kainuun 
liiton asiantuntijajoukko. 
 
Vuoden 2018 lokakuussa väliaikainen valmistelutoimielin järjestää Kainuussa maakuntavaalit, 
joissa valitaan tulevan maakunnan ylin päättävä elin, maakuntavaltuusto. 
 
Vuoden 2019 osalta tulevan maakunnan ylösajo tapahtuu maakuntavaltuuston johdolla valmis-
teluorganisaation pääosin jatkaessa toimintaansa. Valtuusto valitsee maakuntahallituksen ja 
tarpeellisen määrän vastuuvirkamiehiä. Kainuun liiton organisaatio toteuttaa maakunnan liittojen 
lakisääteiset tehtävät normaalisti vuoden 2019 loppuun saakka. 
 
 

7. TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA V. 2018–2019  

7.1 Yleisperustelut  
 
Kilpailukykysopimuksen mukaiset kunta-alan sopimukset allekirjoitettiin syyskuussa 2016. KT 
Kuntatyönantajat ovat neuvotelleet kilpailukykysopimusta yhdessä Elinkeinoelämän keskusliiton 
ja palkansaajien keskusjärjestöjen kanssa. Kunta-alalle toteutettiin kilpailukykysopimuksen mu-
kainen neuvottelutulos ajalle 01.02.2017-31.01.2018. Samalla sovittiin lomanmääräytymis-
vuosille 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 lomarahasta ja sen määräytymisestä. Lomarahas-
ta on tehty erillinen määräaikainen työ- ja virkaehtosopimus. 
 
Julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 prosentilla kolmena vuonna. Lomarahojen leikkaus 
koskee 01.02.2017-30.09.2019 maksettavia lomarahoja. Leikkaus koskee kaikkia työntekijöitä. 
Tämä vaikuttaa julkisen sektorin työvoimakustannuksiin. Niiden alenemisella mahdollistetaan 
kaikkien työnantajien eli yksityisten ja julkisten työnantajien sairausvakuutusmaksun alentami-
nen. Valtiovarainministeriö on laskenut kunta-alan lomarahanleikkauksille kustannusvaikutuk-
sen, jolla työnantajille koituva kustannushyöty otetaan pois kunnille maksettavista  
valtionosuuksista. Kuntatyönantajat eivät hyödy alenemisesta vaan vaikutus on kustannuksil-
taan neutraali. 
 
Kilpailukykysopimuksen tavoitteena on parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä, 
lisätä talouskasvua, luoda uusia työpaikkoja, tukea julkisen talouden sopeuttamista ja edistää 
paikallista sopimista työ- ja virkaehtosopimusten kautta. 
 
Sopimuskaudella palkkoihin ei tehdä palkantarkistuksia. 
 
Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista työaikaa pidennetään 24 tunnilla vuosittaista 
ansiotasoa muuttamatta. Kunta-alalla toteutustapa vaihtelee sopimusaloittain.  
 
EU:n rakennerahasto-ohjelmakaudella 2014–2020 teknisen tuen osuutta on vähennetty kol-
meen prosenttiin ohjelman rahoituksesta (aiemmin 4 %). Lisäksi uudessa valtioneuvoston ase-
tuksessa rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta 
(8358/2014/§24) Ohjelman teknisestä tuesta ei korvata välillisiä kustannuksia. Tukikelvottomiksi 
kuluiksi luokitellaan hankehenkilöstön puhelinkulut, matkat, tilavuokrat, koneet ja laitteet sekä 
MYR:n kokousasialistojen kopiointikulut. Tukikelvottomat menot jäävät liiton maksettaviksi.  
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7.2 Talousarvioasetelma ja sitovuustaso  
 
Kainuun liiton talousarvio on laadittu kuntalain ja kirjanpitolain edellyttämällä tavalla. Toiminta-
suunnitelmassa on esitetty kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet sekä niiden toteuttamiseksi eri 
vastuualueille osoitetut henkilöstö- ja talousresurssit.  
 
Talousarvio jakautuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan sekä investointi- ja rahoitusosaan. 
Käyttötalousosasta ilmenee koko Kainuun liiton toiminnan kustannusrakenne pääluokittain. 
Käyttötalousosa on lisäksi esitetty vastuualueittain: alueidenkäyttö, elinkeinot ja aluekehitys, 
hallintopalvelut ja viestintä. Lisäksi on esitetty erikseen luottamushenkilöhallinto, maakuntauu-
distus ja projektit (jotka eivät ole varsinaisia vastuualueita).   
 
Arvioitaessa talousarviota vastuualueittain/kululajeittain tulee kiinnittää huomiota siihen, että osa 
kuluista on kirjattu keskitetysti ainoastaan hallintopalvelut ja viestintä –vastuualueelle, esimer-
kiksi vuokrat, toimistotarvikkeet ja siivoukset. 
 
Esitetty vähäinen käyttöomaisuuden osto, joka sisältää atk-laitteistoa ja muuta toimiston tarvit-
semaa teknistä kalustoa, hankitaan käyttötaloudella. Näin ollen ei ole erillistä investointiosaa. 
 
Rahoitusosasta ilmenee, että mahdolliset yllättävät investoinnit katetaan vuosikatteella, jonka 
johdosta investointien osalta lainanottotarvetta ei liitolla toistaiseksi ole. 
  
Maakuntavaltuuston vahvistama talousarvio sitoo maakuntahallitusta jäsenkuntien tulorahoituk-
sen 2 402 158 euron osalta.  
 

7.3 Kainuun liiton talousarvio ja -suunnitelma 2018–2019   
 
Talousarvio  
 
Vuoden 2018 talousarvion loppusumma toimintatuottojen osalta on 3 602 839 euroa. Toiminta-
tuotot ovat vuoden 2017 talousarvioon verrattuna 30,2 prosenttia suuremmat. Toimintamenot 
vuonna 2018 ovat 3 652 839 euroa eli vastaavasti kuin tuotot 32,0 prosenttia suuremmat kuin 
edellisenä vuonna. Muutokset johtuvat maakuntauudistuksen valmisteluun varatuista määrära-
hoista (tuotto- ja kulupuolella). Jäsenkuntien maksuosuus on 2 402 158 euroa, joka on 2,2 % 
pienempi kuin vuoden 2017 maksuosuus.  
 
Kainuun liiton vuoden 2016 tilikauden tulos oli alijäämäinen, mikä johtui siitä, että maakuntaval-
tuuston päätöksellä siirrettiin vuoden 2015 ylijäämä aiemmin perustettuun Kainuun tulevaisuus-
rahaston pääomaksi. Rahasto on joustava, nopea väline pienten hankkeiden, suunnitelmien ja 
toimenpiteiden käynnistämiseen. Sen toiminnan jatkumisesta on tarkoitus tehdä päätös vuoden 
2018 aikana. 
 
Talousarvion yksityiskohtaiset perustelut  
 
Luottamushenkilöhallinto  
Luottamushenkilöhallinnon budjetissa on varauduttu luottamushenkilöiden vuosipalkkioiden, 
kokouspalkkioiden, matkakorvausten ja muiden kokous- ja koulutuskustannusten maksamiseen.  
 
Muihin yhteistoimintaosuuksiin maakuntahallituksen alla on varattu 226 571 euroa erilaisiin uu-
siin kesken toimintavuoden ilmaantuviin toimintoihin, hankkeisiin ja tilaisuuksiin osallistumiseksi. 
Nämä menot ovat sellaisia, joihin liitto on jo aiemmilla päätöksillään sitoutunut (mm. VT5-
yhteistyö ja muuttajakoordinaattori).  
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Maakuntauudistus 
Maakuntauudistuksen budjetissa on varattu ajalle 01.01-31.05.2018 toimintatuottoihin 702 066 
euron määräraha ja toimintakuluihin 745 394 euron määräraha. Toimintatuotot sisältävät muun 
muassa valtionavustukset. Toimintakuluihin sisältyvät kustannukset henkilöstömenoista, palve-
lujen ostoista, aineista, tarvikkeista ja tavaroista sekä muut toimintakulut. 
 
Toimintatuotot  
Toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista (myyntituotot 2 402 158 euroa) sekä 
EU- ja kansallisesti rahoitettavista hankkeiden tukiosuuksista. Kuntien maksuosuuksilla kate-
taan noin 66,7 % liiton toimintakuluista. Lisäksi tulopuolella on maakuntauudistusta varten mak-
settavat valtionavustukset sekä maakuntauudistukseen osallistuvien organisaatioiden omara-
hoitusosuudet. 
 
Toimintakulut  
Viraston toimintakulut muodostuvat palkoista ja niiden sivukuluista (henkilöstökulujen osuus 
44,3 %), palveluiden ostoista (48,6 %), aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoista  
(1,7 %), avustuksista 0,6 % ja muista toimintakuluista (4,8 %).  
 
Rahoitustuotot ja -kulut  
Rahoitustuotoissa korkotuloja syntyy liiton pankkitilien koroista. Summat ovat niin vähäisiä, että 
sellaisia ei ole arvioitu kertyvän tuloksi talousarviossa. 
 
Liiton omat projektit  
Projektit eivät ole liiton jäsenkuntien maksuosuuskatteista toimintaa muuten kuin omarahoi-
tusosuuden osalta. Kulut katetaan projektien tuotoilla. Projektitoiminta saattaa aiheuttaa kuiten-
kin liiton maksuvalmiuden heikkenemistä, koska projektien tuotot kertyvät viiveellä. Projektitoi-
minnassa voi syntyä kuluja, joita ei voida hyväksyä projektin menoksi ja hankkeiden suunnittelu 
kuuluu yleensä hakijan vastuulle. Näihin kustannuksiin varaudutaan talousarviossa arviomäärä-
rahalla.  
 
Maakuntavaltuuston valtuustoaloitteesta lähtenyt ns. Muuttajakoordinaattorihanke (Osaavan 
työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke) on käynnistetty yhdessä Kainuun Etu Oy:n kanssa 
ESR-ohjelmarahoitteisena.  
 
Kainuun liitto hallinnoi Barentsin alueen yhteistyönä toteutettavaa ja 36 kk kestävää Barents 
Transport and Logisctics -hanketta, joka on saanut rahoituksen Kolarctic CBC -ohjelmasta. 
 
Lisäksi liitto on hakijana CBC Karelia -ohjelmasta rahoitettavaksi suunnitellussa Via Karelia –
Tourism and business Cooperation across the Border -hankkeessa v. 2017–2020. 
 
Talousarvion tiukkuus ei mahdollista Kainuun liiton hanketoiminnan laajentamista vuonna 2018. 
 
Maakuntahallituksen päätöksen 30.10.2017 § 158 mukaisesti Kainuun liitto osallistuu Oulun 
yliopiston Kajaaniin sijoitettavan modernin biojalostuksen lahjoitusprofessuurin rahoitukseen 
100 000 eurolla vuodessa kaudella 2018-2020.  
 
Tuloslaskelmaosa  
Tuloslaskelma osoittaa kuinka tulorahoitus riittää toimintamenoihin ja rahoitusmenoihin. Tulos-
laskelmasta saadaan seuraavat tunnusluvut: toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikau-
den yli/alijäämä.  
 
Vuosikate on talousarviovuonna -50 000 euroa, koska liitolla ei ole katettavia poistoja, jolloin 
tilikauden tulokseksi muodostuu myös -50 000 euroa. 
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Kainuun liiton budjettiin ei ole tehty maakuntauudistukselle määrärahavarauksia tuotto- ja kulu-
puolelle ajalle 01.07.2018-31.12.2019  johtuen maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon toimin-
nan aloittamisesta kesällä 2018. Ainoastaan on arvioitu Kainuun liiton omat toimintamenot/-tulot 
ottaen huomioon vuonna 2018 pienentyneen kuntien maksuosuuden.  
 

 
 
Edellä oleva tuloslaskelma 2018 sisältää arvion alkuvuoden maakuntauudistukseen liittyvistä 
menoista/tuloista, menot ovat pääsääntöisesti varattu ostopalveluihin 688 576 euroa. Kokonai-
suudessaan maakuntauudistuksen menoihin on varattu 745 394 euroa. Tulopuolelle on arvioitu 
kertyvän valtion (90 %) tuen osuutta 644 754 euroa ja muita toimintatuottoja 57 312 euroa (ELY, 
Kainuun SOTE, TE -palvelut, palo- ja pelastustoimi). Kainuun liiton osuudeksi jää yhteensä 
43 328 euroa, mikä sisältää mm. kokous- ja muita kuluja yhteensä 29 000 euroa, joihin ei tule 
valtion tukea.  
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Tuloslaskelma vastuualueittain: 
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7.4 Henkilöstösuunnitelma 2018    
 
Kainuun liiton virastossa henkilöstö sijoittuu kolmelle vastuualueelle, joita ovat elinkeinot ja 
aluekehitys, alueidenkäyttö sekä hallintopalvelut. Liiton sisäinen työskentely tapahtuu pääosin 
kolmessa ydinprosessissa. Vastuualueen johtaja toimii alueensa henkilöstön esimiehenä ja vas-
taa alueensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. 
 
Kainuun liiton henkilöstörakenne uusiutunee suunnitelmakaudella, sillä vanhuuseläkeiän saa-
vuttaa merkittävä osa henkilöstöstä. Kainuun liiton henkilökunnan määrä vuoden 2018 alussa 
on arviolta 21 henkilöä. Kolmea lukuun ottamatta he ovat toistaiseksi voimassa olevassa virka- 
tai työsuhteessa. Kolme henkilöä tekee osa-aikaista työtä. 
 
Maakuntahallitus on linjannut kokouksessaan 22.08.2016 liiton lyhyen ja pitkän tähtäimen hen-
kilöstöpolitiikan. Liitto täyttää avoimeksi tulevat vakanssit omien tarpeidensa sekä tulevan maa-
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kuntahallinnon tarpeet huomioiden. Vuonna 2018 täytetään avoinna oleva aluekehitysjohtajan 
virka. 
 
Tavoitteet  
 

 Selkiytetään johtamis- ja toimintaprosesseja 

 Pidetään yllä ja kehitetään aktiivista työhyvinvointitoimintaa. 

 Vapautuvien virkojen osalta selvitetään tehtävien uudelleenjärjestelytarve ottaen huomioon 
maakuntauudistuksen henkilöstö- ja osaamistarpeet. 
 
Mittarit     
 
Kehityskeskustelut ja henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnit toteutetaan vuosittain ja työn 
vaativuuden arviointi tarkistetaan tehtävän vaativuuden muuttuessa. Henkilöstön koulutussuun-
nitelma on laadittu, henkilöstöä kannustetaan työhön liittyvän ammattitaidon ylläpitämisessä ja 
kehittämisessä. Vuorotteluvapaan käyttö ja työajan joustot ovat mahdollisia, henkilöstölle tarjo-
taan myös hyvät työterveyspalvelut ja mahdollisuus kulttuuri- ja liikuntaseteleiden käyttöön.  
Tasa-arvo-ohjelma on laadittu ja sitä noudatetaan. Tarvittaessa tehtäviä voidaan yhdistää ja 
vapautuvia tehtäviä uudelleen järjestää. 
 
Henkilöstön jakaantuminen vastuualueille 
 
Elinkeinot ja aluekehitys: 10 henkilöä 
Alueidenkäyttö: 4 henkilöä 
Hallintopalvelut: 7 henkilöä  
 

 
 
Kuva 7. Henkilöstösuunnitelma 2018  
 
Kainuun liitto ostaa Kainuun sotelta viestintäpäällikön työpanosta yhden työpäivän verran vii-
kossa (~20 % hänen työajasta). 
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7.5 Ohjelma- ja kehittämisrahoitus 
 
EAKR-välittävä viranomainen 
 
Kainuun liitto toimii Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) välittävänä toimielimenä. Aluekehi-
tysrahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä, Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014–2020 
toimintalinjat ovat: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky sekä Uusimman tiedon ja osaamisen tuotta-
minen ja hyödyntäminen. Kainuun liiton suunniteltu kokonaisrahoitus vuodelle 2018 on  
4,486 milj. euroa, josta (EAKR -myöntövaltuutta) Euroopan unionin/valtion rahoitusosuus on yht. 
3,391 milj. euroa ja laskennallista alueemme kuntien rahoitusta 1,095 milj. euroa.  
 
Kansalliset rahoitusinstrumentit 
 
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) 
 
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus on kansallinen aluekehitykseen kohdennettu 
määräraha. Rahoitus on Suomen hallituksen ´Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja 
yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla´ -kärkihankkeen toimenpide.  
 
AIKO-rahoituksella haetaan ratkaisuja ja kokeiluja Kainuun aluekehittämishaasteisiin. Rahoituk-
sella tuetaan aluelähtöisiä hankkeita, joilla vahvistetaan maakunnan eri osien kykyä sopeutua 
elinkeinorakenteen muutoksiin. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen, elinvoiman ja yritysten 
toimintaympäristön uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyys ja kokeilut. 
 
Rahoituksella toteutetaan kooltaan pieniä, nopeita, kokeiluluontoisia ja uusia toimenpiteitä. Ra-
hoituksella tuetaan merkittävien kehittämisavausten liikkeelle lähtöä ja käynnistetään mittaluo-
kaltaan huomattavia kehitysprosesseja. 
 
Hanke on työ- ja elinkeinoministeriön alainen ja on kolmivuotinen (2016-2018) kokeiluhanke, 
johon ministeriö on myöntänyt AIKO-rahoitusta vuosille 2016-2017  yhteensä 460 000 euroa. 
Tähän mennessä rahoituspäätöksiä on tehty 20 kpl, joihin on sidottu yhteensä 446 292 euroa. 
 
Kainuun tulevaisuusrahasto 
 
Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan (30.11.2015 § 18) Kainuun tulevaisuusrahaston 
perustamisen vuoden 2016 alusta alkaen. Perustamispäätöksen yhteydessä maakuntavaltuusto 
päätti siirtää rahaston pääomaksi n. 500 000 euroa. Kainuun tulevaisuusrahaston rahoitusta on 
tällä hetkellä Kainuun liitolla käytettävissä noin 232 320 €. 
 
Kainuun tulevaisuusrahaston tarkoituksena on tukea maakunnan henkistä ja taloudellista vau-
rastumista sekä yhteistyön kehittymistä rahoittamalla maakunnallisesti merkittäviä kehittämis-
hankkeita sekä eri osapuolten yhteistyöhön perustuvia maakunnan kehittämishankkeita. 
 
Kainuun tulevaisuusrahastosta rahoitusta voidaan myöntää maakunnallisesti merkittävien, alu-
een elinkeinotoimintaa tai kuntien välistä elinkeinopoliittista yhteistyötä, kokeiluja ja muiden 
maakuntaohjelman kehittämistavoitteita edistävien hankkeiden toteutukseen tai alueellisesti 
merkittäviin selvityksiin. Rahoitettavaksi valittavien hankkeiden vaikutusten on ulotuttava yhtä 
kuntaa laajemmalle alueelle ja niiden on edistettävä maakunnallisten tavoitteiden saavuttamista. 
Kainuun tulevaisuusrahastosta voidaan myöntää osarahoitusta EU-komissiosta myönnettävien 
EU-osarahoitteisten hankkeiden omarahoitusosuuksiin ja valmistelukustannuksiin. 
Muu ohjelmaperusteinen aluekehittäminen   
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Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 on merkittävä alueellinen oh-
jelma. Laskennallinen Kainuun osuus on koko ohjelmakaudella noin 22,8 milj. €. Lisäksi on kun-
tarahoitusta n. 0,600 milj. € eli vuositasolla se on keskimäärin 3,3 milj. €. Leader -ohjelmissa on 
käytössä ohjelmakaudella 2014–2020 yhteensä n. 10,0 milj. €, sisältäen myös kuntarahan; tä-
mä tarkoittaa, että laskennallisesti vuositasolla summa on 1,4 milj. €. 

Interreg Europe 2014–2020 -ohjelman toteutukseen osallistutaan hankkeiden toteuttajina se-
kä alueellisina yhteistyökumppaneina erityisesti hankkeisiin liittyvien alueellisten sidosryhmätyö-
ryhmien toimintaa koordinoimalla. 

Interreg Europe -ohjelman 2014–2020 kokonaisrahoitus on 359 miljoonaa euroa. Ohjelmasta 
tuleva EU-tuki on 85 % julkisille toimijoille ja 5 % yksityisille voittoa tuottamattomille toimijoille. 
Ohjelman varat jaetaan ohjelma-alueelle ja tukikelpoisille organisaatioille kohdennetuilla avoi-
milla hankehauilla, joihin kansainväliset hankekonsortiot voivat osallistua. Kainuusta on mahdol-
lisuus hakea rahoitusta näitä ohjelmia toteuttaviin hankkeisiin. 
 
Euroopan Unionissa alueiden välistä yhteistyötä toteutetaan ja rahoitetaan EU-ohjelmakaudella 
2014–2020 EAY- ja ENI-ohjelmilla. Kainuun liitto toimii EU:n ohjelmissa ja tulevan ohjelmakau-
den ohjelmien valmistelussa ja hanketoiminnan aktivoinnissa seuraavasti: 
 
Pohjoinen Periferia ja arktinen -ohjelma 2014–2020 (kokonaisrahoitus 56 milj. €, TEM vastaa 
maakohtaisesta vastinrahoituksesta. Rahoitusta ei jaeta maakohtaisesti). Suomen alueen yh-
teyshenkilö on Lapin liitossa. Kainuun liitolla on edustaja Finn-Ragissa. Tuki jaetaan avoimella 
hankehaulla. 
 

CBC Karelia–ohjelma 2014–2020; ohjelmassa on jaossa ohjelma-alueelle 43 milj. €. Ohjelma-
aluetta on Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Karjalan tasavallan alueet. Poh-
jois-Pohjanmaan liitto vastaa ohjelman hallinnoinnista. Maakunnittaista laskennallista rahoitus-
kattoa ei ole, joten ohjelman hyödyntäminen vaatii alueellista aktiivisuutta, hankesuunnittelun 
aktivointia. Ohjelmasta rahoitettaville hankkeille myönnettävä tuki enintään 90 %. Ohjelman en-
simmäiset hakukierrokset avautuivat 2017. Hankkeiden toteutusaika on 2017–2022. 

 

Itämeren alueen -ohjelman toteutukseen osallistutaan ohjelmahallinnossa sekä hankkeilla. 

Kolarctic CBC -ohjelmassa Kainuun liitännäisjäsenyys mahdollistaa osallistumisen nykyistä 
näkyvämmin hankkeiden toteutukseen mm. Murmanskin ja Arkangelin suuntaan. 

 

EU:n erillisohjelmia Kainuun liitto ei toteuta suoraan, mutta osallistuu aluekehitysviranomaisen 
roolissa useisiin hankkeisiin, jossa rahoituksen ehtona on alueviranomaisen sitoutuminen.  
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