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1. JOHDANTO  
 
Tämä toimintakertomus sisältää katsauksen Kainuun liiton ensimmäiseen toimintavuoteen 
sen aloitettua uudelleen toimintansa maakunnan liittona Kainuun hallintokokeilun purkau-
duttua. 
 
Valmistautuminen organisaatiomuutokseen oli aloitettu syksyllä 2012 ja mm. henkilöstön 
siirtymisen ja keskeisten sopimusten ja johtosääntöjen osalta valmiudet toiminnan käynnis-
tymiseen uudella organisaatiolla olivat hyvät. Tästä huolimatta keväällä 2013 huomattava 
osa organisaation työaikaa kului erilaisten sopimusten ja sääntöjen uudelleen käsittelyyn. 
Maakuntajohtajavalinta tapahtui keväällä 2013 ja muut henkilöstöjärjestelyt jatkuivat läpi 
vuoden. Organisaatio toimi siten osin alimiehitettynä ja väliaikaisjärjestelyin. Näistä lisä-
haasteista varsinaisten suunnittelu- ja kehittämistehtävien ohella liiton henkilöstö suoriutui 
erinomaisen hyvin, vaikka ajoittain aikataulut muodostuivat erittäin kireiksi. 
 
Syksyllä 2013 päästiin uudelleen organisoimaan liiton kansainvälisten toimintojen ja 
edunajamisen toimintakenttiä. Molemmille maakuntajohtaja asetti johdollaan toimivat tiimit. 
Edunajamisen tiimin kokoonpanoon kuuluu viranhaltijoiden lisäksi Kainuun kansanedusta-
jat ja liiton hallintoelinten puheenjohtajistot. Myös yhteistyö Kainuun soten kanssa tiivistyi 
vuoden lopulta lähtien. 
 
Toimintavuotta 2013 ovat leimanneet valtakunnan tason politiikassa käynnissä olevat use-
at hallinnon uudistusprosessit – kuntarakenne-, sote- ja valtionosuusjärjestelmän uudis-
tukset tärkeimpinä niistä. Hallituksen rakennepoliittisesta ohjelmasta on noussut useita 
muita sektorikohtaisia hallinnon tehostamistoimenpiteitä. Maakunnan liittoja suoraan kos-
keva aluekehityslain ja siihen liittyen rakennerahastohallinnon rakentaminen vuosien 2014-
2020 –ohjelmakaudelle olivat keskeisiä poliittisia kysymyksiä, joissa liittojen edunvalvontaa 
tarvittiin. Tulevan rakennerahasto-ohjelman rahoituskehyksistä ja hallinnon päälinjoista 
päästiin pitkien prosessien jälkeen maakuntien kannalta vähintään kohtuullisiin ratkaisui-
hin. Muissa laajoissa uudistuksissa Kainuu ja useimmat maakunnat joutuvat olemaan 
”puolustuskannalla” valtion toimintojen etääntymistä tai sen resurssien liiallista supistamis-
ta vastaan. 
 
Kuntarakenne- ja sote-uudistusten eteneminen koko maassa on kohdannut kasvavia vai-
keuksia. Tämä sinällään ongelmallinen tilanne korostaa kuitenkin sitä, että Kainuu – erityi-
sesti hallintokokeilun tulosten myötä – on toiminnallisesti ja hallinnollisesti edelläkävijä 
Suomessa. Esim. soten integraatio ja sen osoittamat myönteiset tulokset ovat muilla maa-
kunnilla vielä pitkän työn takana. Kainuussa toiminut demokraattinen aluehallinto (vaaleilla 
valittu maakuntavaltuusto) päättyi meillä kokeiluna, mutta sen idea on noussut uudelleen 
esiin metropolihallintoa rakennettaessa. Maakunnissa tulee olemaan etsikkoaika nostaa 
maakuntavetoisen aluehallinnon vahvistaminen esille valtakunnallisena kysymyksenä. 
 
 
Pentti Malinen 
Maakuntajohtaja 
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2. LIITON TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN PAINOPISTEET  
 

Kainuun liiton perustehtävä on määritelty syksyllä 2012 hyväksytyssä perusso-
pimuksessa:  
 

Kainuun liitto edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitys-
tä alueellaan. 

 
Kainuun liitto toimii aluekehitysviranomaisena alueiden kehittä-
mislain perusteella. Kainuun liitto vastaa alueen yleisestä kehit-
tämisestä maakunnassa ja edistää suunnitelmien toteuttamista 
sekä toteuttaa rahoitus- ja rakennerahastolain mukaiset EU-
ohjelmien suunnittelu- ja toimeenpanotehtävät. 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella Kainuun liiton tehtävänä 
on toimia maakunnan suunnitteluviranomaisena. Lain mukaan 
maakunnan suunnitteluun kuuluvat maakuntasuunnitelma, muuta 
alueiden käytön suunnittelua ohjaava maakuntakaava ja alueelli-
nen kehittämisohjelma - maakuntaohjelma. Maakuntasuunnitelma 
ohjaa maakuntakaavojen ja maakuntaohjelmien laatimista. 

 
Kainuun liitto vastaa myös muulla lainsäädännöllä maakunnan lii-
tolle määrätyistä tehtävistä ja jäsenkuntien sille antamista tehtä-
vistä.  

 
Vuoden 2013 aikana valmisteltiin uusi aluekehityslaki, johon sisällytettiin myös 
rakennerahastohallintoa koskevat asiat. Maakunnan liittojen aluekehitystehtävät 
säilyivät pääosin ennallaan samoin kuin rooli rakennerahasto-ohjelmien toi-
meenpanossa. Uusi laki tuli voimaan 20.1.2014. 

 
Kainuun liiton toiminta-ajatus on: 

 
Kainuun liitto toimii maakunnan ja sen asukkaiden toimintaympäristön, 
elinkeinojen ja palveluiden kehittäjänä. Liitto edistää yhteistyötä maakunnan 
kehittämisen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa ja ajaa maakunnan asuk-
kaiden ja kuntien etuja. Tämän toteuttamiseksi liitto toteuttaa hankkeita ja tekee 
tutkimus-, kehittämis-, suunnittelu- ja edunvalvontatyötä toimien jäsenkuntien ja 
muiden sidosryhmien yhteistyöelimenä. 

 
Kainuun liiton arvot ovat: 

 Vastuullinen asiantuntemus  

 Avoin vuorovaikutus ja  

 Keskinäinen luottamus 
 

Kainuun maakunnan ja Kainuun liiton visiot 2015 ovat: 

 ”Kainuu on hyvinvointia ja elämisen laatua, jotka tehdään osaamisella, yrit-
tämisellä ja yhteistyöllä” 

 Kainuun liitto on arvostettu Kainuun kehittäjä ja haluttu yhteistyökumppani 
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Suunnitelmakauden 2013 – 2015 painopisteet: 

 
Vaikuttava maakunnan hyvinvoinnin kehittäminen 

 Elinkeinojen ja yrittäjyyden kehittäminen 

 Toimintaympäristön kehittäminen 

 Osaamisen kehittäminen 
 

Maakunnan strategiatyö 
Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma uudistettiin 2013 - 2014 

 EU:n ohjelmatyö yhdessä Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa  

 Kainuussa toteutetaan strategiatyötä laaja-alaisena yhteistyönä 
 

Kainuun edunajaminen 
Perussopimuksen mukaan Kainuun liiton tehtävänä on ajaa maakunnan etua kan-
sallisen ja Euroopan politiikan tasolla, minkä onnistumiseksi Kainuun liitto luo ja hoi-
taa yhteistyötä ja kumppanuuksia maakunnassa ja maakunnan ulkopuolella. Vies-
tintä toimii edunajamisen strategisena tukena. 

 
Kainuun liiton oman toiminnan kehittäminen 
Kainuun liiton työ käynnistettiin ja organisaatiota säädetään ilmenneiden tarpeiden 
perusteella. Kainuun liitto tiedotti kansalaisille vireillä olevista asioista, tehdyistä rat-
kaisuista ja niiden vaikutuksista. Maakunnallisen markkinoinnin tehtävänä on huo-
lehtia kansallisella ja kansainvälisellä tasolla maakunnan positiivisesta tunnettavuu-
desta.   

 
3. KAINUUN LIITON KESKEISET TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT  

 3.1 Edunajaminen ja elinkeinojen vahvistaminen  

3.1.1 Edunajamisen teemat ja tavoitteet 

 
Toimintavuoden 2013 edunajamisen pääteemat ja painotukset toimintasuunnitelman 
mukaan olivat: 

1. Koulutusketjun toimintakyky – osaavan työvoiman saanti 

2. Kainuun saavutettavuuden varmistaminen 

3. Työpaikkojen varmistaminen ja luonti 

4. EU 2014 + (tulevan ohjelmakauden ratkaisut) 

5. Kuntarakenneuudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys 

 Kainuun keskussairaalan säilyminen päivystyssairaalana 
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Muut edunvalvontateemat olivat: Uusiutuva energian kansallinen edistäminen (Bio-
energia ja tuulivoima), kaivosasiat (lainsäädäntö ja infra), Kainuuseen kohdistettava 
kansallinen rahoitus sekä varautuminen äkillisiin edunvalvontatehtäviin. 

 
Kainuun liiton edunajamistehtävien hoito organisoitiin uudelleen vuoden 2013 aika-
na. Edunajamistehtävät jäsennettiin kuvan 1 mukaisesti ja maakuntajohtaja asetti 
edunajamistiimin, joka koordinoi, ohjaa ja valmistelee maakunnallista edunajamis-
toimintaa yhteistyössä liiton luottamushenkilöjohdon, alueen kansanedustajien sekä 
eri sidosryhmien kanssa. Tiimin ensimmäinen kokous pidettiin 18.11.2013. 

 
Edunajamisen hankeluettelo hyväksyttiin maakuntahallituksessa 15.4.2013 ja 
vuoden 2014 hankeluettelon valmistelu käynnistettiin marraskuussa. 

 
 

 
Kuva 1. Kainuun liiton edunajamisen kohteet ja kanavat 

 
Vuoden edunajamisen tärkeimpiä yksittäisiä tehtäviä ja vireillä olleita asioita sekä niis-
sä onnistumista voidaan arvioida seuraavasti: 

 
 Kajaanin ammattikorkeakoulun säilyttämisessä tärkeä välietappi oli KAMK:n toimi-

luvan uusiminen, joka toteutui suunnitellusti ilman varsinaisia edunvalvontatoimen-
piteitä. 

 Aloituspaikkojen turvaaminen alueen ennakoidun työvoimatarpeen mukaisesti: toi-
sen asteen ammatillisen koulutuksen aloituspaikkaleikkaustarve oli Kainuussa pieni, 
mutta valtakunnallisessa ratkaisussa ongelmalliseksi muodostui rahoituksen yksik-
kökohtaisen hinnan alentaminen. 

 Työvoimapulan huomioon ottaminen aikuiskoulutuksessa ja työvoimapoliittisessa 
rahoituksessa: osin liittyen Talvivaaran toiminnan kriisiin Kainuun ELY-keskus on 
saanut lisähenkilöresursseja työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. 
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 Joukkoliikennerahoituksen turvaaminen: pidetty neuvottelu liikenneministeri Merja 
Kyllösen kanssa. 

 Kuljetustuen säilyttäminen vähintään nykyisen tasoisena: asiaa hoidettu aktiivisesti 
Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntien kanssa. Tuloksena oli rahoituksen jatku-
minen lähivuosille. 

 Vt5, vt22, kt 89 liikennöitävyys ja asema Euroopan laajuisessa liikenneverkossa 
(TEN-T) : Oulu-Vartius-yhteyttä ajettiin osaksi Suomen esitystä EU :lle TEN-T-
ydinverkkoa, tavoite ei toteutunut, sillä Suomi ei esittänyt po. yhteyttä EU :lle. 

 Kaivostoiminnan liikennetarpeet: osallistuttiin aktiivisesti pohjoisen kaivostoiminnan 
liikennetarpeiden selvitykseen (esitys jätetty liikenneministeri Kyllöselle) sekä Na-
turpoliksen vetämään Koillisrata-hankkeeseen. 

 Kajaanin lentoaseman yhteyksien kehittäminen ja kansainvälisten yhteyksien kehit-
täminen Oulun ja Kuopion lentoasemilta: asiassa on tehty yhteistyötä Kajaanin kau-
pungin ja Kainuun yrittäjät ry:n kanssa; laadittu yhteisiä kannanottoja Flyben ope-
roimien lentokenttien sijaintikaupunkien ja maakuntien liittojen kanssa; valmistau-
duttu yhteistyössä Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa yhteiseen lentoliiken-
neselvitykseen. 

 Tehokkaiden tietoliikenneyhteyksien rakentamisen edistäminen, laajakaistahank-
keen rahoituksen varmistaminen: yhteinen kannanotto Itä- ja Pohjois-Suomen liitto-
jen kanssa laajakaistahankkeen jatkuvuuden turvaamiseksi. 

 
 Valtion aluehallinnon palvelujen jatkuvuuden turvaaminen Kainuussa: rakennera-

hastotoimintaa koskevissa kannanotoissa Kainuun liitto kannatti 15 ELY-keskuksen 
(ml Kainuun ELY –keskus) oikeutta toimia välittävinä viranomaisina, mutta HALKE:n 
linjauksen perusteella rakennerahastohallintoa keskitetään neljään ELY-
keskukseen. 

 Pelson vankila: vankilan lakkauttamissuunnitelmia vastustettiin yhteistyössä Poh-
jois-Pohjanmaan liiton ja Vaalan kunnan kanssa; akuutti uhka on vältetty, mutta on 
tarve saada käyntiin Pelson vankilan tilojen saneeraushanke. 

 Paltamon työllisyyskokeilu on päättynyt: seurauksena Paltamon kunnan työttö-
myysaste on nopeasti kohonnut Kainuun korkeimmaksi. 

 
 Äkillisen rakennemuutoksen hallinta: Talvivaaran kaivosyhtiöiden hakeutuminen yri-

tyssaneeraukseen on käynnistänyt valmistautumisen ns. äkillisen rakennemuutos-
alueen toimenpiteiden käynnistämiseen Kajaanin seudulla: Kainuun liitto on valmis-
tellut tarpeellisia suunnitelmia, mutta hakemusta ei ole tehty, koska ärm-kriiteerit ei-
vät ole täyttyneet Talvivaaran osalta; Kainuun liitto on tilannut Talvivaaran kriisin 
vaikutuksien arviointitutkimuksen, joka valmistuu keväällä 2014. 

 
 Uudet ict – mahdollisuudet (pilvipalvelut ja pelialan sovellukset): on vaikutettu kan-

sallisen lainsäädännön muuttamiseksi datacenter-toiminnan sähköverotuksen lie-
ventämiseksi, jotta Suomen kilpailukyky paranisi; toiminta on tuottanut toivottuja tu-
loksia vuoden 2014 alussa. 

 
 Kainuun asema ja resursointi EU:n alue- ja rakennepolitiikassa: maakunnan liitot 

ovat keskenään saaneet sovituksi a) rakennerahastovarojen indikatiivisen jaon Ete-
lä- ja Länsi-Suomi vs. Itä- ja Pohjois-Suomi ja b) Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien 
keskinäisen jaon. Näitä neuvottelutuloksia TEM on valtakunnallisissa jakopäätök-
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sissään kunnioittanut. Sen sijaan TEM:n tavoite maakunnan liittojen rakennerahas-
tohallinnon keskittämisestä neljälle maakunnan liitolle ei ole saanut maakuntien tu-
kea ja erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen liitot ovat asiaa aktiivisesti vastustaneet. 
Asia ratkeaa kevään 2014 aikana. 

 Pienten ja keskisuurten kaupunkiseutujen (Kajaani) saaminen täysipainoisesti mu-
kaan kaupunkipolitiikkaan ja kansalliseen innovaatiopolitiikkaan: yhteisestä vaikut-
tamisesta huolimatta TEM linjasi innovatiiiviset kaupunkiseudut (INKA) –ohjelman 
haun vain 12 suurimmalle kaupunkiseudulle ja EU-rakennerahasto-ohjelmassa 
kaupunkipoliittinen rahoitus kohdentuu viidelle suurimmalle kaupunkiseudulle. 

 
 Kainuun liitto osallistui Kainuun kuntarakenneuudistusta koskeneeseen selvitystyön 

ohjaukseen sekä valmisteli selvityshenkilön tarvitsemia aineistoja. 
 Kainuun keskussairaalan säilyminen päivystyssairaalana: tavoitteeseen pääsemi-

nen on varmistumassa. 
 Kainuuseen kohdistettava kansallinen rahoitus: Kainuun kehittämisrahaa ei ole käy-

tettävissä maakuntakokeilun päätyttyä, vaan vastaava rahoitus on palautunut valti-
on sektorihallinnon kautta kanavoituvaksi; rahoituksen varmistamiseksi Kainuu jou-
tuu tekemään lisääntyvää edunvalvontatyötä. 

 
 Varautuminen äkillisiin edunvalvontatehtäviin: Talvivaaran yrityssaneeraustilanteen 

lisäksi vuoden aikana on noussut valtionhallinnon piiristä useita säädös- tai hallin-
tomuutoshankkeita, jotka ovat vaatineet kannanottoja ja muuta edunajamistoimin-
taa. Näitä ovat mm. kuntarakennelaki, soten järjestämislaki, valtionosuuslainsää-
däntö, pelastuslaitosuudistus, Metsähallituksen organisaatiouudistusesitys, lento-
asemaverkostoa koskevat Finavian suunnitelmat sekä Kainuussa Ystävyydenpuis-
ton tutkimusasemaa koskeva selvitys sekä Luonnonvarakeskuksen Kainuun yksi-
köiden tulevaisuus (erityisesti Hakasuon kalantutkimus). 

    3.1.2 Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet 

 
           Viestintä ja suhdetoiminta 
 

Vuonna 2013 Kainuun liiton viestinnän keskeisenä tavoitteena on ollut antaa kai-
nuulaisille selvä kuva siitä, missä asioissa ja miten uusi Kainuun liitto heitä palvelee.  
 
Maakuntastrategiatyö on työllistänyt myös viestintää. Erityistä huomiota on kiinnitet-
ty kansalaisten, ennen kaikkea nuorten, osallistamiseen. Kainuun tulevaisuusske-
naarioita koskevan yleisen verkkokyselyn (378 vastausta) lisäksi toukokuussa 2013 
toteutettiin erityisesti nuorille suunnattu kysely, johon saatiin 342 vastausta. Kysely-
jen vastaukset on huomioitu maakuntasuunnitelman valmistelussa.   

 
Markkinointi 

 
Perussopimuksen mukaan Kainuun liiton tehtävänä on huolehtia kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla maakunnan positiivisesta tunnettavuudesta yhdessä maa-
kunnan muiden toimijoiden kanssa. Vuoden 2013 aikana työtä on tehty ennen kaik-
kea Kainuu Helsingissä 2014 -hankkeessa, jonka valmistelu ja toteutus perustuvat 
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erittäin laaja-alaiseen yhteistyöhön. Kainuun liitto on ollut aktiivisesti mukana myös 
Kainuun Edun Made in Kainuu -markkinointihankkeen toteutuksessa.  

 
Resurssit 
 
Kainuun hallintokokeilun päättyminen vuodenvaihteessa 2012–2013 toi mukanaan 
maakunta-kuntayhtymän viestintä- ja markkinointiyksikön jakautumisen kahteen eri 
organisaatioon, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään ja Kainuun 
liittoon. Ratkaisun jälkeen tapahtuneiden henkilöstömuutosten seurauksena Kai-
nuun liiton viestintäresurssit ovat kuitenkin jääneet suunniteltua vähäisemmiksi (1,1 
htv).  

 

     3.2. Elinkeinopolitiikka ja kansallinen yhteistyö 

     3.2.1. Elinkeinopolitiikka 

 
Maakunnallista elinkeinopolitiikkaa toteutettiin laajana sidosryhmäyhteistyönä. 
Vuonna 2013 rahoitusresurssit pienenivät oleellisesti. Elinkeinostrategia uudiste-
taan osana uuden maakuntaohjelman laatimista. Kuntajohtajakokouksen asialistalle 
otettiin elinkeinopolitiikan linjaustarkastelu, organisoinnin ja yhteistyön kehittämis-
tarpeet sekä ajankohtaisasiat. Maakunnallinen strategiaryhmä ja sen alainen maa-
seuturyhmä, ennakointi- ja seurantaryhmä sekä rahoitusryhmä jatkoivat toimintaan-
sa. Paltamon työllisyyskokeilu toiminnallisesti päättyi vuoden 2013 lopussa, mutta 
hallinnollisia tehtäviä hoidetaan vielä maaliskuun 2014 loppuun saakka. Marras-
kuussa 2013 järjestettiin Helsingissä arviointiseminaari ja loppuseminaari oli tammi-
kuussa 2014. Loppuarviointi tehdään kevään 2014 aikana. 

 
Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma (Totsu) ja Maakunnan yhteistyö-
asiakirjan (Myak) laatiminen 

 
Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma (TOTSU) vuosille 2014-2015 käsiteltiin 
maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) 16.9.2013 ja lopullisen hyväksynnän teki 
maakuntahallitus kokouksessaan 16.9.2013. Maakuntaohjelman toteuttamissuunni-
telman valmistelun yhteydessä tehtiin myös hankekysely sidosryhmille ajalla 25.6.-
5.9.2013.  Maakunnan yhteistyöryhmä tarkisti 19.6.13 kokouksessaan Kainuun 
ELYn ja Pohjois-Pohjanmaan ELYn strategiset tulossopimukset. 
 
Maakunnan yhteistyöasiakirjaa (MYAK) ei laadittu, koska ohjelmakausi oli vaihtu-
massa ja uuden ohjelmakauden 2014-2020 määrärahoista ei ollut vielä tietoa. Itä-
Suomen EAKR-ohjelman koordinointi jatkui vuoden 2013 aikana ja jatkuu vuoden 
2015 loppuun. 

 
Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) hallinnointi 

 
Maakuntahallitus käsitteli maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeämistä kokouk-
sissaan 25.2.13, 15.4.13 ja lopullinen valinta tehtiin 13.5.13. Maakunnan yhteistyö-
ryhmän jäsenten määrä pieneni aikaisemmasta. Nyt valittiin 15 jäsentä, heille kulle-
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kin varajäsenet ja puheenjohtaja. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokoontui en-
simmäisen kerran 10.6.2013, jossa hyväksyttiin MYR:n työjärjestys ja valittiin vara-
puheenjohtajisto (I, II ja III vpj). Yhteensä kokouksia oli vuoden 2013 aikana 4 kpl. 

 
Hankerahoitus 

 
Vuonna 2013 liitto sitoi EU/valtion vastinrahaa päätöksillä yhteensä 4,1 M€. Kansal-
lista rahoitusta (Kainuun kehittämisrahaa) sidottiin 1,7 M€ ja (maakunnan kehittä-
misrahaa) 145 000 €. Hanketiimi kokoontui 10 kertaa. 

3.2.2. Alue- ja kuntayhteistyö 

 
Alue- ja kuntayhteistyön päätehtävät olivat toimintaympäristön ja elinkeinojen kehit-
täminen ja tähän liittyvä edunajaminen. Kainuun liiton edustajat osallistuivat Poh-
jois-Suomen neuvottelukunnan ja Itä-Suomen neuvottelukunnan toimintaan, joka on 
vapaaehtoista edunajamista ja maakuntien välistä yhteistyötä. Neuvottelukunnat an-
tavat omat toimintakertomuksensa. Maakuntajohtajilla on säännöllinen kokouskäy-
täntö Kuntaliiton maakunta-asiamiehen avustamana. Maakuntajohtajat ja maakun-
tahallituksen puheenjohtajat pitävät myös yhteiskokouksia, joissa linjataan maakun-
tien yhteisiä kannanottoja mm. aluehallintokysymykseen. Myös muilla sektoreilla liit-
tojen asiantuntijat pitävät yhteisiä kokouksia ja tilaisuuksia. Kainuun kuntien yhteis-
työtä valmistellaan kuntajohtajakokouksissa (ml sote kuntayhtymän johtaja ja maa-
kuntajohtaja), Kainuun liiton ja toimialakohtaisilla kuntakierroksilla sekä uutena käy-
täntönä kuntapäättäjien yhteiskokouksilla.  
 
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat muodostavat maakunnan liittojen yh-
teistoiminta-alueen alueiden kehittämisestä annetun lain mukaisten tehtävien hoi-
tamiseksi. Tähän liittyviä asioita käsitellään Pohjois-Suomen neuvottelukunnan yh-
teydessä; tarvittavat päätökset tehdään maakunnan liittojen yhtäpitävin päätöksin. 

 

3.3 Aluekehitys 

 
- Aluekehityslain mukaisen kansallisen ja EU:n alue- ja koheesiopolitiikan suunnit-

telun ja toteuttamisen johtaminen ja koordinointi Kainuussa:  
- Lakisääteinen alueyhteistyö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan välillä: aloitettiin 

vuoden 2013 lopulla Pohjois-Suomi –strategian laadinta yhteistyössä Lapin, 
Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liiton kanssa. 

- Kainuun liitolle perussopimuksen mukaan kuuluvat tai muuten sovittuja tehtäviä 
toteutettiin käytettävissä olevien resurssien puitteissa, aluekehityksessä täyttä-
mättä ollut aluekehitysasiantuntijan vakanssi täytettiin huhtikuussa 2013.  

3.3.1 Maakunnallinen strategiatyö 

 
Maakuntasuunnitelma (yhdessä Alueidenkäytön kanssa) 

 
Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma ovat lakisääteisen aluesuunnittelun ja -
kehittämisen keskeiset välineet. Maakuntastrategiaa valmisteltiin TEM:ltä (lop-



 
  

 

 11 

puvuoden 2012 ja kesän 2013 aikana) saatujen tarkempien ohjeiden mukaan. 
Maakuntastrategian maakuntasuunnitelmaosuus käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi 
2.12.2013 maakuntavaltuustossa. Valmistelutyö jatkuu vuoden 2014 puolella 
maakuntaohjelmaosuuden laatimisella, kunnes maakuntastrategia tullaan koko-
naisuudessaan käsittelemään maakuntahallituksessa kevään 2014 aikana ja 
hyväksymään maakuntavaltuustossa kesäkuussa 2014. 
 
- Uuden Kainuun maakuntasuunnitelman valmisteluprosessi aloitettiin valta-

kunnallisen (TEM) ohjeistuksen mukaan ja valmistelun työsuunnitelma sekä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) hyväksyttiin maakuntahallitukses-
sa tammikuussa 2013 ja maakuntavaltuustossa maaliskuussa 2013. 

- toteutettiin ostopalveluna Maakuntaohjelman 2009-2014 ulkoinen arviointi 
(yhdessä Pohjois-Suomen maakuntaliittojen kanssa). 

- toteutettiin konsultin johdolla ostopalveluna skenaarioprosessi maakuntastra-
tegiatyön tueksi maalis-huhtikuussa. 

- laadittiin aiemman maakuntaohjelman toteutumis-/seurantaraportti yhteis-
työssä Kainuun ELY:n ja Kainuun sote kuntayhtymän kanssa. 

- toteutettiin ostopalveluina Kainuun väestöennuste 2014-2035 –raportti (Kai-
nuun omat väestöennusteet ja -vaihtoehdot Tilastokeskuksen uusien ennus-
teiden pohjalta). 

- laadittiin Hemaasu-mallin avulla aluetalouden, väestö- ja työpaikkakehityk-
sen vaihtoehtolaskelmat. 

- valmisteltiin yhteistyössä Oulun yliopiston maantieteen laitoksen ja Pohjois-
Pohjanmaan liiton kanssa tulevaisuuden näkymiä ja vaihtoehtoja koskevia 
tarkasteluja Oppiva Pohjois-Suomi –hankkeessa. 

- maakuntastrategian suunnitelmaosion kansalaisten kuulemiset järjestettiin 
asianmukaisesti ja monessa muodossa (kyselyt, seminaari, lausuntokierros).  

 
Maakuntaohjelma 

 
Maakuntaohjelmaa kehitetään maakuntahallitusohjelman tyyppiseksi strategi-
seksi suunnitelmaksi 
- maakuntaohjelman laatimisprosessi käynnistettiin samalla kun maakunta-

strategiatyö (työohjelma maakuntahallituksessa); prosessin valmisteluvaiheet 
alkoivat vuoden 2012 lopulla. 

- maakuntasuunnitelmatyön taustaksi toteutetut selvitykset toimivat samalla 
taustaselvityksinä maakuntaohjelman laadinnalle. 

- valmisteltiin maakunnan Älykkään erikoistumisen strategiaa. 
- valmisteltiin Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteisiä teemoja (kaivan-

naisteollisuus ja puuteollisuus).  
- valmisteltiin Venäjä-strategiaa työryhmän avustamana 
- toteutettiin ostopalveluna Kainuun kasvuyritystutkimus EAKR-ohjelman tek-

nisentuen rahoituksella 
 
Maakuntaohjelman vuosittaisen toimeenpanosuunnitelman (TOTSU) valmistelu 
on kuvattu luvussa 3.2. 
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Ennakointi, seuranta ja tietopalvelu (yhdessä alueiden käytön kanssa) 

 
Aluekehityslain mukaan maakunnan liitto vastaa alueellaan ennakointitoiminnan 
koordinoinnista ja yhteensovittamisesta. Aluekehityksen ennakointi ja seuranta 
liittyvät maakuntasuunnitelma ja –ohjelmatyöhön sekä EU-ohjelmien toteutuk-
seen (systemaattinen arviointi). 
- liittoon on hankittu tarpeenmukaiset aluetilasto- ja paikkatiedot, yhteistyötä 

on tehty Kainuun kuntien, ELY-keskuksen, Kainuun Edun ja muiden toimijoi-
den kanssa aineistojen hyödyntämisessä.  

- kuntia palveltiin kevään ja kesän aikana kokoamalla ja työstämällä aluekoh-
taista aineistoa kuntien konsultilla teettämään Kainuun kuntien kuntaselvityk-
seen.  

- kuntia sekä muita julkisia toimijoita on palveltu kokoamalla ja toimittamalla 
heille kehittämistyössään tarvitsemilla tilastoilla ja muilla tietopaketeilla, ai-
neistoa on koottu laajasti myös liiton verkkosivustoille laajemmankin yleisön 
käyttöön ja katsottavaksi. 

3.3.2 EU -ohjelmatyö 

 
Kainuun liitto valmisteli yhteistyössä Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa 
TEM:n ohjeistuksen mukaisesti suuralueen EU-ohjelmaa koskevan alueellisen 
suunnitelman 2014-2020. Ohjelmaprosessi jatkuu edelleen vuoden 2014 puolelle. 
Tavoitteena ollut EU:n komission hyväksyntä Suomen esittämille ohjelmille vuoden 
2013 loppuun mennessä ei toteutunut. EU:n rakennerahasto-ohjelman Kestävää 
kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman toteutus siirtyi näin ollen vuoden 2014 kevää-
seen.  
 
Myös muut EU-rahoitteiset ohjelmat ovat liiton valmistelutyön kohteena: 
- Kainuun ELY-keskuksen kanssa valmisteltiin MMM:n vetämän EU:n maaseu-

tuohjelmaa 2014-2020.  
- Osallistuttiin Leader-ohjelmien ja mahdollisiin muihin paikallisen kehittämisen 

ohjelmien valmisteluun Kainuun osalta. 
- Osallistuttiin aluettamme koskevien Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ja 

Karelia CBC-ohjelmien valmisteluun. 
- Ohjelmatyön ohjeistusten ja säädösten valmistelu tapahtui varsinaista ohjelma-

työtä edeltäen joten myös näitä koskevaan edunajamistyöhön on osallistuttu yh-
dessä muiden IP-alueen maakunnan liittojen kanssa. 

3.3.3 Kansainvälinen yhteistyö ja kansainväliset ohjelmat 

Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelmat  

 
Euroopan unionissa alueiden välistä yhteistyötä toteutettiin ja rahoitettiin kuluvalla 
EU-ohjelmakaudella Interreg- ja ENPI-ohjelmilla. Kainuun liitto osallistui näiden oh-
jelmien hallinnointiin ja hanketoteutukseen. Liitto osallistui vastaavien tulevan oh-
jelmakauden Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) -ohjelmien valmisteluun. Kai-
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nuun liitto toimii EU:n ohjelmissa ja tulevan ohjelmakauden ohjelmien valmistelussa 
seuraavasti: 
- Itämeren alueen Interreg IVB -ohjelman toteutukseen osallistuttiin ohjelmahallin-

nossa sekä liikennehankkeessa; osallistuttiin tulevan ohjelman valmisteluun. 
- Pohjoisen Periferian Interreg IVB -ohjelman osalta osallistuttiin tulevan ohjelman 

valmisteluun. 
- Kolarctic ENPI CBC- ohjelmassa oltiin mukana Barentsin alueen liikennehank-

keessa.  
- Karelia ENPI CBC -ohjelman toteutukseen osallistuttiin ohjelmahallinnossa sekä 

useissa hankkeissa; lisäksi osallistuttiin СBC Karelia-ohjelman 2014- 2020 val-
misteluun. 

- EU:n erillisohjelmia Kainuun liitto ei suoraan toteuttanut, mutta osallistui alueke-
hitysviranomaisen roolissa useisiin Kainuun Edun hankkeisiin, jossa rahoituksen 
ehtona on alueviranomaisen sitoutuminen. Kainuun Edulla on aktiivinen ja vahva 
rooli kansainvälisten hankkeiden toteuttajana (TRAP-, EcoRegions- ja Sampo-
hanke). 

 
Kansainvälinen toiminta 

 
Kainuun liitto toteutti aluekehitysviranomaisen roolissa jatkuvaa aluekehityslakiin ja 
sopimuksiin perustuvaa kansainvälistä yhteistyötä. Pysyvä edustautuminen Brysse-
lissä hoidettiin yhteistyönä Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston kautta. Kainuun 
liitto aktivoi ja koordinoi kainuulaisten tahojen kansainvälistä toimintaa (ns. kotipesä-
toiminta) sekä osallistui EU-toimiston ohjaukseen.  
 
Maakuntajohtaja asetti liiton kansainvälisten asioiden tiimin, joka koordinoi ja oh-
jasi kansainvälisiä toimenpiteitä. Tiimi kokoontui kaksi kertaa maakuntajohtajan ve-
tämänä.  
 
Keskeisin tehtävä toimintavuoden aikana oli Kainuun Venäjä-strategian valmistelu, 
jota ohjasi maakuntahallituksen asettama työryhmä. Ohjelman hyväksyminen siirtyi 
vuoden 2014 alkuun.  
 
Kainuun liiton edustajat osallistuivat Euregio Karelian uuden strategian valmiste-
luun. Strategia oli määrä hyväksyä joulukuussa 2013, mutta asia siirtyi vuodelle 
2014, jolloin Kainuun liitto toimii Euregio Karelian puheenjohtajana. Tulevaan EU-
ohjelma-kauteen liittyen käynnistyi Karelia CBC –ohjelman (ENI) valmistelutyö, jo-
hon Kainuun liitto osallistui aktiivisesti. 
 
Kostamuksen 30-vuotisjuhlaa vietettiin vuonna 2013. Kainuun maakuntahallitus se-
kä liiton henkilökuntaa osallistui 14.9.2013 Kostamuksessa järjestettyyn Urho Kek-
kosen ja Aleksei Kosyginin muistomerkin paljastusjuhlaan. 

 
Kainuu toimi kansainvälisissä verkostoissa ja järjestöissä seuraavasti: 
1. NSPA -verkosto: Kainuun liitto osallistuu Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden 
verkoston (Northern Sparsely Populated Areas) toimintaan: keskeinen tavoite on ol-
lut EU:n harvaan asuttujen alueiden EU:n erityistuen asema ja sen vahvistaminen. 
2. Barents-yhteistyö: Kainuun liitto osallistuu Barentsin aluehallintojen väliseen yh-
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teistyöhön alueneuvoston, aluekomitean ja näiden työryhmien jäsenenä. Keskeinen 
tavoite oli Barentsin alueen saavutettavuuden ja elinvoimaisuuden parantaminen. 
Barentsin alueellisen liikenne- ja logistiikkatyöryhmässä Kainuulla on vetovastuu 
toiminnasta.  
3. Venäjän alueille suuntautuvassa toiminnassa Euregio Karelian (Kainuu, Pohjois-
Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Karjalan Tasavalta) toiminta, jossa Kainuulla oli Stra-
tegia 2020 valmisteluvastuu. 
4. Euroopan raja-alueiden liitto (AEBR). Kainuun liitto kuuluu Euregio Karelian ja 
RUR@CT-verkoston jäsenenä po. liittoon. Verkoston avulla toteutetaan mm. raja-
alueyhteistyöhön liittyvää edunvalvontaa EU:hun päin. 
5. Neebor -the Network on Eastern External Border Regions. Euroopan itäisten ul-
koraja-alueiden verkoston (johon kuuluu 35 jäsentä 12 EU-jäsenvaltiosta ja Norjas-
ta) tarkoituksena on vahvistaa alueiden välistä yhteistyötä ja edistää näiden aluei-
den näkyvyyttä ja olosuhteiden huomioimista EU:ssa. 

     3.3.4 Omat toteutushankkeet 

 
Kainuun liitto toimeenpani Kainuun maakuntaohjelmaa toteuttamalla omia hankkei-
ta: 
- Oppiva Pohjois-Suomi -hanke; yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa 
- Kainuun aluekehityksen ennakointihanke 
- Laajakaista kaikille Itä- ja Pohjois-Suomen koordinointihanke (lakisääteisten teh-

tävien hoitamiseksi yhteistyössä viiden maakunnan kesken) 
- Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi -hanke (viiden maakunnan yhteishanke) 

kattavan valokuituverkon rakentamisen ja käyttöönoton edistämiseksi (ELY -
keskuksen rahoituksella) 
 

Kainuun liitto rahoitti Kainuun kuntien puolesta Kainuun energianeuvontahanketta, 
johon hankerahoitus haettiin Motiva ry:ltä ja jota toteutti Annosol Oy.  

 
Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelman hankkeena toteutettu Robinwood plus –
hanke jatkui vuoden 2014 helmikuulle. 

 

     3.4 Alueidenkäyttö 

 
Alueidenkäyttö on toteuttanut sille kuuluvia laissa säädettyjä tehtäviä (MRL, MRA, 
Inspire -direktiivin sekä paikkatietoinfrastruktuuria koskevan lain ja asetusten toi-
meen panoon liittyvät tehtävät) ja on osallistunut muihin Kainuun liitolle aluekehitys-
laissa sekä perussopimuksessa määriteltyihin tehtäviin. 
 
Kainuun 1. vaihemaakuntakaava vahvistui ympäristöministeriössä. Kainuun kaupan 
vaihemaakuntakaavan sekä tuulivoimamaakuntakaavan laatimiset on käynnistetty. 
Kaavojen lähtöaineistoksi on laadittu Kainuun palveluverkkoselvitys sekä Kainuun 
maakuntakaavan tuulivoimaselvityksen täydennys.  

 
Kokonaismaakuntakaavan tarkistamista varten on laadittu Kainuun seudullisesti 
merkittävät ampumaradat 2013 –selvitys sekä maa- ja kalliokiviainesalueita koske-
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va luontoselvitys. Pohjois-Pohjanmaan liiton toimesta valmistui yhteistyönä laadittu 
Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma. Kainuun ympäristöohjelma 
valmistui. 

 
Maakuntakaavan toteuttamisen edistämiseksi on osallistuttu ELY-keskuksen ja kun-
tien välisiin kehittämiskeskusteluihin sekä Kainuun liiton kuntakierrokseen. Kunta-
kaavoituksen sekä muun maankäytön suunnittelun ohjausta on toteutettu viran-
omaisneuvotteluihin osallistumalla sekä lausuntoja antamalla.   

 
Alueidenkäyttö on osallistunut Kainuun maakuntasuunnitelman ja –ohjelman laati-
miseen sekä edunvalvontatyöhön. Yhteistyössä Pohjois-Suomen maakuntien kans-
sa on laadittu Pohjois-Suomen logistiikkastrategian päivitysraportti. Meneillään ole-
viin yhteishankkeisiin on osallistuttu sopimusten mukaisesti. 
 

      3.5 Hallintopalvelut 

 
Luottamushenkilöhallinto 
 
Maakuntavaltuusto 
  
Kainuun liiton ylin päättävä elin on kuntavaalikaudeksi valittava maakuntavaltuus-
to. Maakuntavaltuusto päättää mm. liiton taloussuunnitelmasta ja talousarviosta, 
hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Maakuntavaltuustossa on tällä 
hetkellä 37 jäsentä. Kuntien valtuustot valitsevat maakuntavaltuuston jäsenet Kai-
nuun liiton perussopimuksen mukaisesti niiden asukasluvun perusteella. 
 
Maakuntavaltuuston kokoonpano: 
 
Bäckman Markku  Hyrynsalmi 
Nykänen Kati  Hyrynsalmi 
Haukivuori Airi  Kajaani 
Heikkinen Markku Kajaani 
Hurskainen Timo  Kajaani 
Karppinen Veli-Matti Kajaani 
Keränen Silja  Kajaani 
Kettunen Pentti, pj Kajaani 
Kiljunen Ella  Kajaani 
Kortelainen Miikka Kajaani 
Kyllönen Toivo  Kajaani 
Mikkonen Ritva  Kajaani 
Moilanen Erkki  Kajaani 
Ojavuo Maarit  Kajaani 
Sankilampi Jaana Kajaani 
Suutari Eero, I vpj Kajaani 
Tervonen Miariikka Kajaani  
Kampman Helena Kuhmo 
Nikulainen Kari  Kuhmo 
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Piirainen Tuomo  Kuhmo 
Tervamäki Aimo  Kuhmo 
Horto Arja  Paltamo 
Nieminen Markku  Paltamo 
Moilanen Tuulikki  Puolanka 
Väisänen Aarre  Puolanka 
Keränen Hanna-Leena Ristijärvi 
Lukkari Pentti  Ristijärvi 
Heikkinen Pekka  Sotkamo 
Korhonen Ari  Sotkamo 
Lukkari Anne  Sotkamo 
Väisänen Unto  Sotkamo 
Helttunen Erja  Suomussalmi 
Moilanen Pentti  Suomussalmi 
Puurunen Yrjö  Suomussalmi 
Seppänen Merja-Liisa Suomussalmi 
Anttila Eila  Vaala 
Virkkunen Reijo, II vpj Vaala 

 
 Maakuntavaltuusto kokoontui toimintavuoden aikana kolme kertaa. Tavoite on 

pitää kokouksia vaalikauden aikana eri puolilla Kainuuta. Vuoden 2013 kokouk-
set pidettiin Kajaanissa. 

 
Maakuntahallitus  

 
Maakuntahallitus vastaa Kainuun liiton hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä ohjaa 
ja valvoo Kainuun liiton viraston toimintaa. Maakuntavaltuusto valitsee 13 jäsentä 
maakuntahallitukseen vaalikaudeksi 2013 – 2017 poliittisten valtasuhteiden sekä 
kunnallisen edustavuuden mukaan.  
 
Maakuntahallituksen kokoonpano toimikaudella 2013 - 2014: 
 
Toivanen Osmo  Hyrynsalmi 
Hatva Teuvo  Kajaani 
Kyllönen Sari  Kajaani 
Piirainen Raimo  Kajaani 
Sankilampi Jaana, I vpj Kajaani 
Sarparanta Tiina  Kajaani 
Kinnunen Anneli  Kuhmo 
Jarva Marisanna, II vpj Paltamo 
Peltola Harri  Puolanka 
Kyllönen Esko  Ristijärvi 
Korhonen Timo, pj Sotkamo 
Hekkala Raija  Suomussalmi 
Moilanen Kalle  Vaala 

 
 Maakuntahallitus kokoontui toimintavuoden aikana 13 kertaa, joista yksi oli ns. 

siirtymäkauden maakuntahallituksen kokoonpanolla. 
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 Maakuntahallituksen kokouksista pidettiin yksi Kuhmossa, yksi Paltamossa ja 
muut Kajaanissa.  

 Teemakohtaisia iltakouluja ja neuvotteluja ei pidetty. 
 Maakuntajohtaja nimesi syksyllä liiton edunvalvontaan sekä kansainväliseen 

toimintaan tiimit. 
 

Maakuntahallituksen asettamat toimikunnat ja työryhmät sekä muut maakunnalli-
set työryhmät työskentelivät saamansa toimeksiannon mukaisesti. Näitä ovat mm. 
Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnat. 

 
Maakunnan yhteistyöryhmä 

 
Maakuntahallitus asetti 13.5.2013 yhteistyöryhmän. Yhteistyöryhmässä ovat tasa-
puolisesti edustettuina: 
1) maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat (5 jäsentä) 
2) ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat  
         organisaatiot (5 jäsentä) 
3) alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot, kuten työmarkkina- ja elinkeino 
         järjestöt, sekä muut kansalaisyhteiskuntaa edustavat tai ympäristöjärjestöt ja 
         sukupuolten tasa-arvoa edistävät järjestöt (5 jäsentä) 

 
Maakuntaliiton ja sen jäsenkuntien edustajat valitaan valtuuston toimikaudeksi. 
Maakuntahallitus nimesi yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi maakuntahallituksen 
puheenjohtaja Timo Korhosen. Lisäksi muiden osapuolten ehdotuksesta nimettiin 
kolme varapuheenjohtajaa; Asta Tolonen (I vpj), Kari Pääkkönen (II vpj) ja Timo 
Leppänen (III vpj). 

 
Tarkastuslautakunta 

 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 §:n nojalla valmisteltava valtuus-
ton päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, 
ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet liitossa toteutu-
neet. Maakuntavaltuusto valitsi tarkastuslautakuntaan seitsemän jäsentä. 
 
Tarkastuslautakunnan kokoonpano: 
 
Seppänen Merja-Liisa, pj Suomussalmi 
Heikkinen Pekka, vpj Sotkamo 
Heikkinen Markku Kajaani 
Karppinen Veli-Matti Kajaani 
Keränen Hanna-Leena Ristijärvi 
Korhonen Ari  Sotkamo 
Moilanen Tuulikki  Puolanka 
 
Maakuntavaltuusto valitsi tilintarkastusyhteisöksi Pohjolan Tilintarkastustoimisto 
Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Rauno Lohi. BDO Audiator Oy osti 
Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy:n kesällä 2013 ja vastuunalaiseksi tilintarkasta-
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jaksi vaihtui JHTT Simo Paakkola. Tarkastustyö jatkui PTT:n antaman tarjouksen 
mukaisesti. 

 
o Tarkastuslautakunta työskenteli laatimansa työohjelman mukaisesti. 
o Tarkastuslautakunta kokoontui vuonna 2013 neljä kertaa. 

 
Kuntayhteistyön lujittaminen  

o kuntajohtajakokousten tehtävän tarkempi määritys tehtiin vuonna 2013 
o kuntaneuvottelujen sisällön tarkistus ja testaus tehtiin vuonna 2013 

 
Virasto  
Kainuun liiton virasto sijaitsee Kauppakatu 1:ssä. Työssä tarvittavat välineet, ohjel-
mat ja laitteet on pidetty ajanmukaisina. Kaikki työasemat päivitettiin keväällä MS 
Office 2010 –ohjelmistoon.  

 
o Huolehdittiin hallinnon tukipalveluista. 
o Liiton prosessien sähköistämistä (mm. toimielinten sähköiset esityslistat) 

jatkettiin 
 

Kainuun liiton palveluksessa 31.12.2013 oli 27 henkilöä vakituisessa työ- tai vir-
kasuhteessa tai perustellusta syystä määräaikaisessa työsuhteessa. Lisäksi liiton 
palveluksessa oli yksi siviilipalvelusmies.  
 
Henkilöstöraportissa vuodelta 2013 eritellään tarkemmin henkilöstöön liittyviä asioi-
ta. 

 
o Mahdollistetaan henkilöstölle osallistua tehtäväkuvansa mukaiseen am-

mattitaitoa kehittävään koulutukseen vahvistaen näin henkilöstön amma-
tillista osaamista. 

o Otetaan käyttöön varhaisen tuen malli henkilöstön työkyvyn ja työhyvin-
voinnin varmistamiseksi 

 
 
3.6. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 
 
Kainuun maakuntahallitus toteaa, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjes-
tetty Kainuun liitossa asianmukaisella ja riittävällä tavalla. 
 
Maakuntahallitus perustaa kantansa seuraaviin seikkoihin: 
 
Kainuun liiton säännöt ja ohjeet ovat ajan tasalla. Liiton lakisääteiset tehtävät on 
suoritettu ao. lakeja ja säädöksiä noudattaen. Maakuntahallitus hyväksyi 17.6.2013 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. 9.12.2013 hyväksyttiin hallintosään-
töä täydentävät raha- ja laskentatointa koskevat ohjeet. Maakuntajohtaja on 
18.2.2013 tehnyt viranhaltijapäätöksen liiton luottokorttien käyttöön liittyvistä sään-
nöistä. 
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Kainuun liiton vakuutukset kilpailutettiin syksyllä 2012 ja ne astuivat voimaan 
1.1.2013 Kainuun liiton aloittaessa toimintansa. Vahinkotapahtumia ei esiintynyt 
vuonna 2013. Myöskään tapaturmia ei sattunut viime vuonna. 
 
Kainuun liiton toimielinten päätöksistä oli vuoden vaihteessa kahden osalta menos-
sa valitusprosessi. Ensimmäinen on Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä ja 
koskee Kainuun 1. vaihemaakuntakaavaa. Toinen on Oulun hallinto-oikeuden käsit-
telyssä ja koskee aluekehitysjohtajan valintaa. 
 
Tietosuojan osalta Kainuun liitto noudattaa Kainuun maakunta –kuntayhtymän ai-
kana hyväksyttyä tietosuoja- ja tietoturva –asiakirjaa.  
 
Kainuun liitto hankkii pääosan tietohallintopalveluistaan, talouspalveluistaan 
(~kirjanpito) ja henkilöstöpalveluistaan (~palkanlaskenta) ostopalveluina Kainuun 
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä. 
 

 
4. LIITON TALOUS  

           4.1 Vuoden 2013 talousarvion toteutuma 

 
Toimintatuotot 

 
Kainuun liiton toimintatuotot muodostuivat EAKR -ohjelmatyön teknisestä tuesta, 
Itä-Suomen ESR -ohjelman teknisestä tuesta, Itä-Suomen ohjelmakoordinaation tu-
esta, Itä- ja Pohjois-Suomen 100 MG:n -hankkeen tuesta, Ennakointi-hankkeen tu-
esta sekä Robinwood -hankkeen tuesta. Lisäksi Kainuun sote -kuntayhtymä osti 
Kainuun liitolta sisäisen tarkastuksen palveluita. 

 
Varsinainen toiminta katettiin lähes täysimääräisesti jäsenkuntien jäsenmak-
suosuuksilla. 

  
Toimintakulut 

 
Toimintakuluista kaksi merkittävimmin osoitettavaa erää olivat henkilöstömenot se-
kä palvelujen ostot. 

 
Normaalien toimintamenojen lisäksi talousarviossa oli varauduttu mm. seuraavan-
laisiin menoihin: 

- Suomen Kuntaliiton palvelumaksu  
- Itä- ja Pohjois-Suomen Brysselin toimisto 
- Oulun Kauppakamarin jäsenmaksu 
- Yhteistyö Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa 
- Omien hankkeiden omarahoitusosuudet 
- Kainuun liiton ulkoisten internet -sivujen tekeminen 
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Liiton hallinnoimat hankkeet 
 

Liiton hallinnoimat hankkeet eivät ole liiton jäsenkuntien maksuosuuksilla katettua 
toimintaa omarahoitusosuutta lukuun ottamatta. Hankkeista syntyneet menot kate-
taan EU-tuella, kansallisella tuella sekä hankkeiden omilla tuilla.  

 
Vuonna 2013 Kainuun liitto oli mukana kohdassa 3.3.4 mainituissa hankkeissa.  

 
Talouden tulos 

 
Vuoden 2013 tulos rahoituserien jälkeen oli ylijäämäinen 494 749,58 euroa.  
 
Kainuun liiton tuloslaskelma ja talousarvion toteutuma 2013 
 

TALOUSARVION TOTEUTUMA TILIKAUDELLA 1.1.-31.12.2013 

 
TP 2013 TA 2013 % 

Myyntituotot 2 495 298 2 512 969 99,3 % 

Tuet ja avustukset 707 906 618 809 114,4 % 

Muut toimintatuotot 1 871 0 
 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 205 075 3 131 778 102,3 % 

Henkilöstökulut -1 589 780 -1 499 201 106,0 % 

Palvelujen ostot -879 142 -1 342 022 65,5 % 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 524 -98 755 57,2 % 

Avustukset -2 185 0 
 Muut toimintakulut -172 540 -191 800 90,0 % 

TOIMINTAKULUT -2 700 171 -3 131 778 86,2 % 

TOIMINTAKATE 504 904 0 
 Rahoitustuotot ja kulut -10 155 0 
 VUOSIKATE 494 749 0 
 

TILIKAUDEN TULOS 494 749 0 
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Kainuun liiton tase 
 

TASE 31.12.2013       

    VASTAAVAA Yhteensä VASTATTAVAA Yhteensä 

       1208  Muut osakkeet ja osuudet 443 067,99        2000  Peruspääoma -487 870,91 

**     Osakkeet ja osuudet 443 067,99 ***    Peruspääoma -487 870,91 

***    Sijoitukset 443 067,99        2050  Tilikauden yli /alijäämä -494 749,58 

****   PYSYVÄT VASTAAVAT 443 067,99 ***    Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -494 749,58 

       1460  Muut toimeksiantojen varat 7 460 162,24 ****   OMA PÄÄOMA -982 620,49 

***    Muut toimeksiantojen varat 7 460 162,24        2300  Valtion toimeksiannot -7 460 162,24 

****   TOIMEKSIANTOJEN VARAT 7 460 162,24 ***    Valtion toimeksiannot -7 460 162,24 

       1740  Myyntisaamiset muilta 59 450,11 ****   TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -7 460 162,24 

*      Myyntisaamiset 59 450,11        2510  Lainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta   

       1811  Arvonlisäverosaamiset          2549  Ostovelat Muille -132 643,83 

       1810  Muut saamiset 21 691,64 **     Ostovelat -132 643,83 

*      Muut saamiset 21 691,64        2555  Muut velat Muille -428,20 

       1821  Muilta 6 248,12        2556  Arvonlisäverovelka   

*      Siirtosaamiset 6 248,12 **     Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat -428,20 

**     Lyhytaikaiset saamiset 87 389,87        2575  Siirtovelat Muille -229 119,63 

***    Saamiset 87 389,87        2588  Muille -42 994,46 

       1900  Rahat ja pankkisaamiset 857 348,75 **     Siirtovelat -272 114,09 

***    Rahat ja pankkisaamiset 857 348,75 ***    Lyhytaikainen -405 186,12 

****   VAIHTUVAT VASTAAVAT 944 738,62 ****   VIERAS PÄÄOMA -405 186,12 

*****  VASTAAVAA 8 847 968,85 *****  VASTATTAVAA -8 847 968,85 

 
 
     
 

Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2013 
 

Kunta Asukasluku  %:ia Maksuosuus  %:ia   
  vuonna 2011   2013     
      euroa     

      Hyrynsalmi 2 672 3,3 % 81 443 3,3 % 
 Kajaani 38 045 46,8 % 1 159 614 46,8 % 
 Kuhmo 9 334 11,5 % 284 501 11,5 % 
 Paltamo 3 807 4,7 % 116 038 4,7 % 
 Puolanka 2 997 3,7 % 91 349 3,7 % 
 Ristijärvi 1 489 1,8 % 45 385 1,8 % 
 Sotkamo 10 697 13,2 % 326 045 13,2 % 
 Suomussalmi 8 943 11,0 % 272 583 11,0 % 
 Vaala 3 314 4,1 % 101 011 4,1 % 
 

      Yhteensä 81 298 100 % 2 477 969 100 % 2 477 969 
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4.2 Kainuun liiton organisaatio 

 

 
Kaavio 1. Kainuun liiton organisaatio 31.12.2013. Suluissa on laskennallinen henkilömäärä.  
 

 
5. SEURANNAN JA ARVIOINNIN PÄÄKOHTEET 
 

Edunajaminen  
- maakuntahallitus arvioi edunajamisen teemat toimintakertomuksessa. 

 
Toteutuma: Edunajamisen toimenpiteiden toteutuminen on arvioitu tämän 
toimintakertomuksen luvussa 3.1.1. Lisäksi maakuntajohtaja raportoi maa-
kuntahallituksen kokouksissa edunajamisen ajankohtaisista asioista osana 
ajankohtaiskatsausta. 

 
Viestintä 

- viestinnän uudelleen organisoituminen arvioidaan toimintakertomuksessa.   
 
Toteutuma: Viestinnän ja markkinoinnin jakautuminen Kainuun liittoon ja 
soteen sekä muut henkilöstömuutokset aiheuttivat sen, että resurssit vies-
tinnässä olivat vähäiset. 
 

- perusviestintä toteutuu vuosisuunnitelman mukaan. Arvioidaan johtoryh-
mässä. 
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Toteutuma: Viestintäasiat ovat vakioasiana johtoryhmän esityslistalla sekä 
Kainuun liiton henkilöstökokouksien listoilla. 

 
Elinkeinopolitiikka 

- yhteistyöryhmät toimivat uudistuneina. Arvioidaan toimintakertomuksessa. 
 
Toteutuma: Maakunnan yhteistyöryhmä on valittu maakuntahallituksessa 
13.5.2013. Rahoitusryhmä jatkoi toimintaansa organisaatiomuutoksista 
huolimatta. 

 
- hankepäätökset tehdään edelleen 3 kuukauden kuluessa kunnossa olevan   

hakemuksen saapumisesta ja maksatuspäätökset kuukauden kuluessa.  
Arvioidaan toimintakertomuksessa. 
 
Toteutuma: Rahoituspäätökset tehtiin 3 kuukauden kuluessa ja maksatus-
päätökset 22 päivän kuluessa. 

 
- rahoitettavista hankkeista tehdään toteutumisraportti vuosittain maakunta-   

hallitukselle 
 
Toteutuma: Hankkeista tehtiin väliarviointi maaliskuussa 2013 vuonna 
2012 päättyneistä hankkeista ja vielä käynnissä olevista hankkeista. 

 
Aluekehitys 

- maakuntaohjelman ulkoinen arviointi on tehty kesään 2013 mennessä. 
 
Toteutuma: tehty, asiasta on kerrottu tarkemmin 3.3. Aluekehitys –
kohdassa. 
 

- maakuntasuunnitelman ja -ohjelman laatimisprosessi toteutuu suunnitellusti. 
 
Toteutuma: Maakuntastrategiatyön työohjelma on hyväksytty 21.1.2013 ja 
päivitetty 19.8.2013. Maakuntasuunnitelmaluonnos on käsitelty maakuntaval-
tuustossa joulukuussa 2013. Aikatauluissa pysyminen on osoittautunut hyvin 
haasteelliseksi. 
 

- ennakoinnin ja seurannan toimintamalli on päivitetty sekä maakuntaohjelman 
seurantaraportti maakuntavaltuustolle 
 
Toteutuma: Ennakointi- ja arviointiryhmä on asetettu ja huhtikuussa 2013 
työnsä aloittanut aluekehitysasiantuntija (Jouni Ponnikas) vastaa ennakoin-
nin ja seurannan kokonaisuudesta. Syksyllä 2013 käynnistettiin Kainuun en-
nakoinnin kehittämishanke, jolla uudistetaan ja vahvistetaan maakunnan eri 
toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ennakoinnissa. Hanke jatkuu 31.4.2015. 
saakka. 
 

- Kainuussa on saavutettu valmius uuden EU -ohjelmakauden aloittamiseen  
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Toteutuma: Alkavan ohjelmakauden käynnistysvalmius on Kainuussa sa-
malla tasolla kuin muissa maakunnan liitoissa. Valtakunnalliset päätökset 
mm. avoinna oleva alke-asetus on osaltaan viivästyttänyt ohjelmakauden 
aloitusta. Tämän hetken arvio on, että ensimmäiset rakennerahasto-
ohjelmahaut voidaan avata vielä alkukesällä 2014. Maaseutu- ja Euroopan 
alueellisen yhteistyön ohjelmien hankkeistuksen aloitus siirtynee vuoden 
2015 alkupuolelle. Kevään 2014 aikana Kainuun liitto asettaa maakunnan 
yhteistyöryhmän ja hyväksyy sille työjärjestyksen sekä valmistelee muut tar-
peelliset päätökset ja maakunnan liittojen väliset sopimukset rakennerahas-
tohallinnosta. 
 

- kansainvälisestä yhteistyöstä ja osallistumisesta kansainvälisiin ohjelmiin ra-
portoidaan vähintään kerran vuodessa maakuntahallitukselle 
 
Toteutuma: Kainuun liiton kansainvälisestä toiminnasta yhteenveto tämän 
toimintakertomuksen luvussa 3.3.3.. Maakuntajohtaja on asettanut kv. asioi-
den tiimin, joka koordinoi ja ohjaa liiton kansainvälisiä toimintoja. Tiimi rapor-
toi johtoryhmälle ja maakuntajohtaja informoi maakuntahallitusta ajankoh-
taiskatsausten yhteydessä. 
 

- omista toteutushankkeista raportti kerran vuodessa maakuntahallitukselle 
 
Toteutuma: Tehtiin. 

 
Alueidenkäyttö 

- maakuntasuunnitelman ja -kaavan laatimisprosessi toteutuu suunnitellusti 
 
Toteutuma: Maakuntasuunnitelmaprosessiin on osallistuttu annetun aikatau-
lun puitteissa. Kokonaismaakuntakaavan tarkistamisen sijasta käynnistettiin 
kiireellisinä prosesseina Kaupan vaihemaakuntakaavan ja tuulivoimamaa-
kuntakaavan laadinnat sekä tehtiin niiden edellyttämät erillisselvitykset. Ko-
konaismaakuntakaavan tarkistamisen valmistelutyötä jatkettiin laatimalla eril-
lisselvityksiä. 
 

- omista toteutushankkeista raportti kerran vuodessa maakuntahallitukselle 
 
Toteutuma: Meneillään oleviin kaavaprosesseihin liittyvät selvityshankkeet 
ovat olleet alle vuoden kestoisia. Ne on esitelty kaavoja koskevan päätök-
senteon yhteydessä. Ympäristöohjelman osalta maakuntahallitus toimi pää-
töksentekijänä ja hanke esiteltiin päätöksenteon yhteydessä. BIOKOS-
hankkeen osalta esittely on tehty tarvittaessa asiaan liittyvän päätöksenteon 
yhteydessä.  
 

Liiton talous ja henkilöstö 
- talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain ja raportoidaan säännölli-

sesti maakuntahallitukselle ja maakuntavaltuustolle 
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Toteutuma: Talousarvion toteutumaa käsiteltiin johtoryhmässä kolme ker-
taa, maakuntahallituksessa neljä kertaa ja maakuntavaltuustossa kerran. 
 

- työhyvinvointikartoitus tehdään 2013 
 
Toteutuma: Työhyvinvointikartoituksen tekeminen siirtyi vuodelle 2014. 
 

- henkilöstötilinpäätös 2013 
 
Toteutuma: Tehdään vuoden 2013 tilinpäätöksen yhteyteen. 
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6. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT 
 
6.1 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 
 
 Kainuun maakuntahallitus 24.3.2014 
 
 
 ____________________ ____________________ 
 
 ____________________ ____________________ 
 
 ____________________ ____________________ 
 
 ____________________ ____________________ 
 
 ____________________ ____________________ 
 
 ____________________ ____________________ 
 
 ____________________ ____________________ 
 
 
6.2 Tilintarkastusmerkinnät 
 

Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaan. Suoritetusta tilintarkas-
tuksesta on annettu kertomus. 
 
Kajaanissa ____/___2014 
 
 
____________________ 
Simo Paakkola, JHTT-tilintarkastaja 
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6.3. Tilinpäätöksen liitetiedot 

 
Tilivuosi 2013 

 

3. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 

 
3.1. Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
 

1. Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman 
mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla valtionosuuksilla. Suunnitelman mu-
kaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunni-
telman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liite-
tiedoissa kohdassa pysyvien vastaavien liitetiedot. 

 
Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä 
alempaan todennäköiseen luovutushintaan.    
 
Kainuun liitolla ei ole vaihto-omaisuutta.     
 
Rahoitusomaisuus: saamiset on merkitty taseen nimellisarvoon tai sitä alempaan toden-
näköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon 
tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. 
      

2. Tuloslaskelma ja tase ovat kuntajaoston ohjeiden mukaisia. Kuntayhtymän toiminta on al-
kanut 1.1.2013. 

3. Kainuun liitto kuntayhtymä on aloittanut toimintansa 1.1.2013, joten tilinpäätös ei sisällä 
edelliseen tilikauteen liittyviä oikaisuja. 

4. Kainuun liitto kuntayhtymä on aloittanut toimintansa 1.1.2013. 
5. Tilinpäätös ei sisällä edelliseen tilikauteen kohdistuvia muita kuin vähäisiä tuottoja, kuluja 

tai virheiden korjauksia, koska kuntayhtymä on aloittanut toimintansa 1.1.2013. 
6. Taseen yksittäiset erät eivät sisällä useisiin tase-eriin kuuluvia tietoja.    
7. Tilinpäätökseen ei sisälly ulkomaanrahan määräisiä saamisia, velkoja tai muita sitoumuk-

sia. 
 

3.2.     Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
 
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet: 
 

Kainuun liitto kuntayhtymään ei kuulu konsernia muodostavia yhteisöjä. 
 
4. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot    

 
8. Toimintatuotot kuntayhtymän määritteleminä tehtäväkokonaisuuksina:  
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9.   Kainuun liitolla ei ole verotuloja.   
 10. Kainuun liitolla ei ole valtionosuustuloja. 
 11. Satunnaisiin tuottoihin ja–kuluihin sisältyviä eriä ei ole. 
 12. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista: 

 
Poiston alaisten hyödykkeiden poistojen määrittämisessä käytetään ennalta laadittua, maa-
kuntavaltuuston 17.12.2012 hyväksymää poistosuunnitelmaa.  Suunnitelman mukaiset poistot 
lasketaan aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta arvioidun taloudellisen 
käyttöiän mukaan. Kainuun liitolla ei ole tilivuoden 2013 aikana poistonalaista pysyvien vas-
taavien omaisuutta. 

Poistoajat on määritelty erikseen 31.12.2012 hankittujen pysyvien vastaavien ja erikseen 
1.1.2013 hankittavien pysyvien vastaavien omaisuuserien osalta. 

Poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:   
 
PYSYVIEN VASTAAVIEN JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN POISTOSUUN-
NITELMA 
 
Poistotapa 
T = tasapoisto 
J = jäännösarvopoisto 
 
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET  Poistoaika  Poistoaika Pois
    31.12.2012 1.1.2013 tapa 
Aineettomat oikeudet 
Tietokoneohjelmistot   3 3 T 
Tietokoneohjelmistot   5 3 T 
Muut aineettomat oikeudet   5 5 T 
 
Muut pitkävaikutteiset menot 
Perustamis- ja järjestelymenot  5 3 T 
Tutkimus- ja kehittämismenot   3 3 T 
Vuokrahuoneistojen perusparannukset  5 3 T 
Vuokrahuoneistojen perusparannukset  10 3 T 
Muut pitkävaikutteiset menot   5 3 T 
 
Ennakkomaksut   ei poistoa ei poistoa 
 
AINEELLISET HYÖDYKKEET 

 
Maa- ja vesialueet   ei poistoa ei poistoa 
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Rakennukset ja rakennelmat 
Asuinrakennukset   30 30 T 
Hallinto- ja toimistorakennukset  30 30 T 
Huolto- yms. rakennukset   30  20 T 
Vapaa-ajan rakennukset   20 20 T 
Muut rakennukset ja rakennelmat  20 20 T 
 
Kiinteät rakenteet ja laitteet 
Puhelinkeskukset ja telelaitteet  10 10 T 
Kulunvalvonta ja –ohjauslaitteet  10 10 T 
Muut kiinteät laitteet   5 5 T 
Muut kiinteät laitteet   7 7 T 
Muut kiinteät laitteet   9 9 T 
 
Kuljetusvälineet 
Henkilö- ja pakettiautot   5 5 T 
 
Koneet ja kalusto 
ATK-laitteet ja toimistotarvikkeet  3 3 T 
ATK-laitteet ja toimistotarvikkeet  5 5 T 
Muut koneet, laitteet ja kalusto  3 3 T 
Muut koneet, laitteet ja kalusto  5 5 T 
Muut koneet, laitteet ja kalusto  7 5 T 
 
Muut aineelliset hyödykkeet 
Luonnonvarat    ei poistoa ei poistoa 
Taide- ja arvoesineet   ei poistoa ei poistoa     
Keskeneräiset työt   ei poistoa ei poistoa            
 
Pysyvien vastaavien sijoitukset 
 
Osakkeet ja osuudet   ei poistoa ei poistoa 
 
Investointiohjelman hyväksymisen yhteydessä päätetään poikkeavista poistoajoista Kirjanpito-
lautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaisesti. 

 
13.  Kainuun liitolla ei ole tilivuoden 2013 aikana investointeja eikä poistonalaista pysyvien 

vastaavien omaisuutta.  
     
14. Kainuun liiton tuottoihin ja kuluihin ei sisälly pakollisten varausten muutoksia. 

   
15. Tuottoihin ja kuluihin ei sisälly olennaisia pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoittoja 

ja -tappioita. 
16. Muihin rahoitustuottoihin ei sisälly olennaisia muista yhteisöistä saatuja tuottoja.  
17. Kainuun liitolla ei ole poistoerojen muutoksia. 

 
     

5. Tasetta koskevat liitetiedot 
 
5.1.      Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 
   

18. Kainuun liitto ei ole laskenut liikkeelle lainoja, eikä ole siten aktivoinut laskemisesta aiheu-
tuneita kuluksi kirjaamattomia menoja ja pääoma-alennuksia. 

19. Kainuun liitto ei ole tehnyt arvonkorotuksia. 
20. Hyödykkeiden hankintamenoon ei ole aktivoitu korkomenoja. 
21. Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti on liitetiedossa. 
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 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot  

22. Kainuun liitolla ei ole määrääviä omistusosuuksia tytäryrityksissä, yhdistyksissä ja sääti-
öissä. 

23. Kainuun liitto kuntayhtymä ei ole jäsenenä muissa kuntayhtymissä. 
24. Kainuun liitolla ei ole yhteisyhteisöjä eikä omistusyhteisyhteisöjä. 
25. Tiedot vaihtuvien vastaavien saamisista – jaottelu pitkä- ja lyhytaikaisiin saamisiin. Kai-

nuun liitolla ei ole pitkäaikaisia saamisia. 
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26. Siirtosaamisten olennaiset erät:   

 

 
 

27. Kainuun liitolla ei ole rahoitusarvopapereita 
 
 
5.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
 

28. Erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välil-
lä tilikauden aikana:      

 

   
  

          
 

29. Erittely poistoeroista     
Kainuun liitto ei ole verotussyistä kirjannut poistoeroa. 

30.  Kainuun liitolla ei ole pitkäaikaista vierasta pääoma 
31. Kainuun liitto ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja 
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32. Kainuun liitolla ei ole pakollisia varauksia. 
33. Pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen erittely:      

 

         
 

34. Kainuun liitolla ei ole sekkilimiittiä. 
35. Kainuun liitolla ei ole lunastettavia vuokrakohteita.    
36. Kainuun liitolla ei ole taseessa liittymismaksuvelkoja. 
37. Siirtovelkojen olennaiset erät:    

 

        
 

 

 

                  
   

 
38 Kainuun liitolla ei ole huollettavien varoja.  
39 Kainuun liitolla ei ole elatustuen takautumissaatavia. 
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6. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot     
 
40. Kainuun liitto ei ole pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuut-

taan velkojen vakuudeksi. 
41. Kainuun liitto ei ole antanut muiden omien sitoumusten vakuuksia. 
42. Kainuun liitto ei ole antanut samaan konserniin kuuluville yhteisöille vakuuksia. 
43. Kainuun liitolla ei ole muita annettuja vakuuksia. 
44. Kainuun liiton ei ole leasingvuokrasopimusvastuita. Leasingsopimukset ovat Kainuun so-

tella, josta Kainuun liitto vuokraa tarvitsemansa laitteet. 
45. Kainuun liitto kuntayhtymä ei ole antanut vastuusitoumuksia samaan konserniin kuuluvien 

yhteisöjen puolesta. 
46. Kainuun liitto ei ole antanut muita vastuusitoumuksia. 

 
47. Kainuun liitto kuntayhtymän taloudellisten sopimusvastuiden selvitys:  

 

         
        

 
7. Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot    

 
48. Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain   

 

 
 

 
49. Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut ovat seuraavat: 
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50.  Tilintarkastajan palkkiot    

  

 


