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Kainuun aluehallituksen kokous 25.4.2022 

Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus on tänään kokouksessaan käsittelyt mm. alueen alustavia 
rahoituslaskelmia ja Pohjois-Suomen laboratoriopalveluiden järjestämistä. Lisäksi aluehallitukselle esitettiin 
katsaukset valmistelun osa-alueiden etenemisestä. Kokousasiakirjat ovat verkko-osoitteessa 
kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi 

”Valmistautuessamme hyvinvointialueen palvelutoimintaan on erityisesti huomioitava rahoitushaasteemme. Arviot 
kustannusten noususta ja siirtymätasauksesta menevät eri suuntaan eli tulojen ja menojen kuilu kasvaa. Tämä 
vaikeasti ratkaistava yhtälö on kuitenkin pystyttävä jotenkin käsittelemään”, luonnehtii kokousta johtanut 
varapuheenjohtaja Heli Moilanen. 

Katsauksessa esitellyssä hyvinvointialueen organisaatiovalmistelussa olennaiset asiat liittyvät erityisesti 
johtamiskulttuurin muutokseen ja osaavan työvoiman varmistamiseen sekä järjestäjä- ja tuottajatehtävien 
eriyttämiseen ja resurssien tehokkaaseen käyttöön. 

Kokousasioita lyhyesti 

Osavuosiraportti 1-3 ja alustavat rahoituslaskelmat  

Aluehallitus käsitteli alkuvuoden osavuosiraporttia sekä valtiovarainministeriön alustavia rahoituslaskelmia 
tuleville vuosille.  

Osavuosiraportin mukaan valtionavustus on ollut riittävä valmistelukustannuksiin. Loppuvuoden osalta 
valtionavustusta käytetään mm. ict-muutosten kustannuksiin. 

Ministeriön alustavissa rahoituslaskelmissa vuodesta 2023 alkaen on huomioitu nykyisten kustannusten sekä 
lähivuosien palvelutarvearvioiden lisäksi rahoitusta siirtymäajalle. Vuoden 2023 osalta rahoitus olisi suurin 
piirtein nykyisiä kustannuksia vastaava (noin 369 M€), mutta siirtymätasaus on asteittain pienenevä, joten 
Kainuun hyvinvointialueen haasteena tulee olemaan merkittävä talouden sopeuttaminen. Lisäksi alueen 
taloutta haastaa uusi esitys yliopistosairaalalisästä, joka vaikuttaisi osaltaan vähentävästi Kainuun 
rahoitukseen. 

Edustajan nimeäminen Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokoukseen 

Aluehallitus siirsi edustajan nimeämisen seuraavaan kokoukseen. 

NordLabin toiminnan uudelleenjärjestely 

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että hyvinvointialueen laboratoriopalveluiden tuottajana toimii 
NordLab. Aluehallitus esittää, että toiminnan ensisijaisena organisoitumismuotona on hyvinvointiyhtymä ja, 
että Pohjois-Suomen yhteistoiminta-alueella jatketaan Nordlab-liikelaitoskuntayhtymässä luotua yhteistyötä ja 
NordLab jatkaa hyvinvointialueiden yhteisenä laboratoriopalveluiden tuottajana. 

Aluevaltuustolle esitetään, että NordLabin toimiva johto valtuutetaan valmistelemaan hyvinvointiyhtymän 
perustaminen. 

Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirien 2013 perustama Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen 
liikelaitoskuntayhtymä NordLab on tuottanut alueenlaboratoriopalveluita omistajilleen ja muille asiakkaille. 
Hyvinvointialueiden perustamisen myötä liikelaitoskuntayhtymä ei kuitenkaan lainsäädännön mukaan ole 
mahdollinen organisoitumisen malli jatkossa, joten laboratoriopalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta on 
sovittava uudelleen. 

Selvitystyön perusteella NordLabin toiminnan järjestämisen malleiksi soveltuisivat parhaiten (in-house) 
osakeyhtiö ja hyvinvointiyhtymä. NordLabin toiminta, sopimukset ja tietojärjestelmät voidaan saumattomasti 
siirtää uudelle toimijalle ja siirtojen ei ennakoida aiheuttavan toiminnassa minkäänlaisia katkoksia. Tämä 
edellyttää kuitenkin sitä, että hyvinvointiyhtymän tai yhtiön perustaminen tapahtuu elo-syyskuussa 2022. 
Toiminta ja henkilöstö siirtyisi uuteen organisaatioon siten, että toiminta käynnistyisi 1.1.2023. 

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


  

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön täsmentäminen 

Aluehallitus käsitteli hallintosäännön tarkennusesitystä palkkiosäännön osalta. Aluehallitus totesi asian 
vaativan lisätäsmennyksiä ja siirsi päätöksen seuraavaan kokoukseen. 

Tarkennusesitys koskee tilaisuuksia, joista ei makseta muita hallintosäännön mukaisia 
palkkioita. Hyvinvointialueen koolle kutsumista tilaisuuksista tai kokouksista maksettaisiin 120 euron palkkio. 
Muista kuin hyvinvointialueen järjestämistä tilaisuuksista ei maksettaisi palkkiota, ellei niihin nimenomaisesti 
ole nimetty edustajaa. 

 

Lisätietoja medialle: Aluehallituksen varapj Heli Moilanen (044 561 9037) ja vt. hyvinvointialueen johtaja Eija 
Tolonen (044 7101 669) 

 


