Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivät 2016 Kajaanissa

Luennoitsijat
Pirkko Mattila, sosiaali- ja terveysministeri,
Pirkko Mattila nimitettiin sosiaali- ja terveysministeriksi elokuussa 2016.
Mattila on toisen kauden kansanedustaja (ps). Hän on toiminut kunta- ja
maakuntapolitiikassa vuodesta 2005 sekä kansanedustajana vuodesta 2011. Kesäkuusta
2012 elokuuhun 2016 hän toimi eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana.
Mattila on koulutukseltaan filosofian maisteri, anestesiasairaanhoitaja ja opettaja. Hän on
työskennellyt aiemmin sairaanhoitajana ja kouluttajana Oulun aikuiskoulutuskeskuksessa.
Mattila asuu Muhoksella ja on syntyisin Yli-Iistä.
Sinikka Salo, muutosjohtaja, STM
Sinikka Salo on toiminut Oulun apulaiskaupunginjohtajana vuodesta 2009 alkaen. Viime
vuosina hänen vastuullaan ovat olleet hyvinvointipalvelut. Aiemmin hän toimi Oulun
yliopiston tutkijana ja opettajana sekä pitkään esimiestehtävissä Kemin kaupungin
ylihammaslääkärinä. Salo on toiminut luottamustehtävissä useissa alueellisissa ja
valtakunnallisissa sosiaali- ja terveyssektorin hankkeissa. Lisäksi hänellä on kansainvälistä
kokemusta kehittämistehtävistä Japanissa ja Kosovossa.
Muutosjohtajan on tarkoitus ohjata ja tukea sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita
uudistuksen alueellisessa valmistelussa ja toimeenpanossa uusissa maakunnissa.
Muutosjohtaja toimii projektijohtajan ohjauksessa.
Tuomas Pöysti, alivaltiosihteeri

Pöysti toimii valtioneuvoston nimeämänä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
maakuntauudistuksen projektinjohtajana. Hänen vastuullaan on sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistuksen sekä maakuntauudistuksen valmistelu ja toteutus.
Pöysti on aikaisemmin työskennellyt valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajana
ja valtioneuvoston controllerina sekä eri tehtävissä valtiovarainministeriössä ja
Helsingin yliopistossa. Lisäksi hän on Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden dosentti.
Eila Valtanen, kaupunginjohtaja, Kuhmo
Eila Valtanen (59) on toiminut vuodesta 2005 Kuhmon kaupunginjohtajana, syntynyt
Kainuussa, uskoo skandinaavisen yhteiskuntajärjestyksen olevan maailman paras ja kadehtii
salaa ruotsalaisia. Kirjallisuus, luonto ja päättymättömät keskustelut ovat lähellä hänen
sydäntään.

Timo Korhonen, kansanedustaja, Sotkamo
Timo Korhonen on keskustan kolmannen kauden kansanedustaja Sotkamosta, Kainuusta.
Hän on eduskunnan hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja sekä valtiovarainvaliokunnan
maatalous- sekä sivistys- ja tiedejaostojen jäsen.
Timo Korhonen on Kainuun maakuntahallituksen puheenjohtaja sekä Suomen
maakuntahallitusten varapuheenjohtaja. Korhonen toimii myös Kainuun Keskustan
puheenjohtajana ja on Keskustan puoluehallituksen jäsen. Hän johtaa keskustan kunta- ja
aluetyöryhmää.
Korhonen on jäsenenä myös aluehallinnon uudistuksen parlamentaarisessa
seurantaryhmässä. Kainuu on ollut meneillään olevin isojen uudistusten edelläkävijä Kainuun
hallintokokeilun myötä. Korhonen johti hallintokokeilun valmistelua maakuntavaltuuston ja
kokeilun suuren ohjausryhmän puheenjohtajana.
Ennen eduskuntauraa Timo Korhonen työskenteli MTK-Kainuun toiminnanjohtajana.
Koulutukseltaan Korhonen on agrologi.
Jenni Airaksinen, lehtori, Tampereen yliopisto
Jenni Airaksinen on Kunta- ja aluejohtamisen yliopistonlehtori ja hallintotieteiden tohtori.
Hän työskentelee Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa. Hänen
tutkimustoimintansa keskittyy kuntien roolin ja kuntajohtamisen sekä hallinnon
uudistamisen kysymyksiin. Lisäksi hän on tutkinut kaupunkien johtamisjärjestelmiä,
osallisuutta sekä kaupunkiseutujen ja metropolialueiden hallintakäytäntöjä ja niiden
legitimiteettiä.
Juhani Eskola, pääjohtaja, THL
Professori Juhani Eskola on toiminut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtajana
vuoden 2014 alusta. Tätä ennen hän toimi ylijohtajana ja pääjohtajan varamiehenä THL:ssa
(2009-2013) sekä Kansanterveyslaitoksessa (2004-2008). Aiemmin hän on työskennellyt
Aventis Pasteur –yrityksen johtajana Ranskassa (2000-2003), vierailevana professorina
Imperial Collegessa, Englannissa (1997-1998) sekä Kansanterveyslaitoksen tutkijana,
osastonjohtajana ja osastoryhmän johtajana (1991-1999).
Koulutukseltaan Juhani Eskola on lääketieteen ja kirurgian tohtori sekä lastentautien ja
infektiosairauksien erikoislääkäri. Kliinisessä työssä hän toimi (1976-1990) mm. Pielaveden
terveyskeskuksessa, Lastenklinikalla sekä Auroran sairaalassa Helsingissä.
Raija Potila, kunnanjohtaja, Ristijärven kunta
Ristijärven kunta n. 1350 asukkaan kunta keskellä Kainuuta. Kunnan elinvoiman lähteitä ovat
maa- ja metsätalous sekä yksityiset ja julkiset palvelujen tuottajat. Paikallinen yhteisöllisyys
kumpuaa vahvasta talkoohengestä ja kylätoiminnan aktiivisuudesta. Kunnan toiminta-ajatus
on, että teällä on hyvä elleä.

