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Kainuun aluevaltuuston kokous 9.5.2022 

Kainuun aluevaltuusto on tänään kokouksessaan hyväksynyt aluehallituksen esitykset Nordlabin toiminnan 
järjestelyistä sekä palkkiosäännön täsmentämisestä ja merkinnyt tiedoksi osavuosiraportin, alustavat 
rahoituslaskelmat sekä strategiaprosessin.   

”Valtuusto keskusteli erityisesti hyvinvointialueen toiminnan perusteista. Keskeisiä tässä ovat talouden ja 
palveluiden suunnitteluun vaikuttavat tiedot. Rahoituksen osalta viesti on selvä: toiminta on oltava tasapainossa 
talouden kanssa. Myös strategiaan ja kokonaisuuden johtamiseen liittyen on todettu merkittävä uudistumisen 
tarvetta, joten kaikkiaan kyse on isoista haasteista koko Kainuun tasolla. Useissa puheenvuoroissa 
peräänkuulutettiin rohkeutta tehdä päätöksiä”, toteaa aluevaltuuston puheenjohtaja Anne Lukkari. 

Kokousasiakirjat ovat verkko-osoitteessa kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi 

Kokousasioita lyhyesti 

NordLabin toiminnan uudelleenjärjestely 

Aluevaltuusto hyväksyi esityksen, jonka mukaan hyvinvointialueen laboratoriopalveluiden tuottajana toimii 
NordLab, jonka ensisijaisena organisoitumismuotona on hyvinvointiyhtymä. Pohjois-Suomen yhteistoiminta-
alueella jatketaan Nordlab-liikelaitoskuntayhtymässä luotua yhteistyötä ja NordLab jatkaa hyvinvointialueiden 
yhteisenä laboratoriopalveluiden tuottajana. NordLabin toimiva johto valtuutettiin 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. 

Osavuosiraportti 1-3 ja alustavat rahoituslaskelmat  

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi hyvinvointialueen alkuvuoden osavuosiraportin sekä valtiovarainministeriön 
alustavat rahoituslaskelmat tuleville vuosille.  

Osavuosiraportissa on koottu alkuvuoden valtionavustukset ja valmistelukustannukset.  

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.  

Kokouksessa valtionvarainministeriön muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen esitteli hyvinvointialueiden talouden 
periaatteita. Keskeisinä valtionhallinnon viesteinä myös Kainuuseen ovat tehtävien ja rahoituksen tasapaino 
sekä talouden suunnittelun perustuminen realistiseen tilannekuvaan. Käytännössä nämä tarkoittavat 
toiminnan uudistumisen vaatimusta ja tiukkaa talouskuria. Ahonen totesi puheenvuorossaan, että koko sote-
uudistuksen muutostavoitteissa on muistettava myös maltti; tulosten saavuttaminen vie huomattavan pitkään.  
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Kainuun hyvinvointialueen strategiaprosessi 

Aluevaltuusto merkitsi hyvinvointialueen alkavan strategiaprosessin tiedoksi. Keskustelussa keskeisinä 
seikkoina nähtiin mm. uudistumisen välttämättömyys sekä päätöksentekijöiden, henkilöstön ja kuntalaisten 
osallistaminen strategian käsittelyyn.  

Hyvinvointialueesta annetun lain 41 §:n mukaan hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto 
päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategian tulee perustua arvioon 
hyvinvointialueen tilanteesta strategian laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja 
niiden vaikutuksista hyvinvointialueen tehtävien toteuttamiseen. 

Hyvinvointialueen strategiassa tulee ottaa huomioon: 

- asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointialueen tehtäväalalla 
- palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset 
- hyvinvointialueen tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet 
- omistajapolitiikka 
- henkilöstöpolitiikka sekä 
- asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. 

 
Hyvinvointialueen toimintaa johdetaan aluevaltuuston hyväksymän hyvinvointialuestrategian ja siinä 
päätettyjen toiminnan talouden pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti. Soten palvelustrategia laaditaan 
osana hyvinvointialuestrategiaa. Se asettaa tavoitteet sote-palvelujen toteuttamiselle.  

Aluevaltuusto päättää pelastustoimen palvelutasosta, joka määrittelee toiminnan tavoitteet, käytettävät 
voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden tason. Vastaavasti toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksyttyjen 
toiminnan ja talouden tavoitteiden on toteutettava hyvinvointialuestrategiaa 

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön täsmentäminen 

Aluevaltuusto hyväksyi hallintosäännön tarkennusesityksen palkkiosäännön osalta (§:t 153 ja 158). 

Tarkennusesitys koskee tilaisuuksia, joista ei makseta muita hallintosäännön mukaisia 
palkkioita. Hyvinvointialueen koolle kutsumista tilaisuuksista tai kokouksista maksetaan ilman aikamäärettä 
120 euron palkkio. Muista kuin hyvinvointialueen järjestämät tilaisuudet eivät kuulu palkkiosäännön piiriin, ellei 
niihin nimenomaisesti ole nimetty edustajaa. 

Valtuustoryhmien oma sisäinen työskentely ei sisälly palkkiosäännön piiriin. 

Lisäksi palkkiosääntöä täsmennettiin ansionmenetyksen korvaamisen osalta siten, että luottamushenkilölle, tai 
sovittaessa luottamushenkilön työnantajalle (luottamushenkilön ja työnantajan sopimuksesta), maksetaan 
korvausta ansionmenetystä ja luottamustoimen hoitamisen vuoksi aiheutuneista kustannuksista.  

Valtuustoaloitteet  

Aluevaltuutettu Jaakko Mikkola jätti valtuustoaloitteen, että hyvinvointialue ohjeistaisi kuntia koirien 
ulostejäteongelman vähentämiseksi.   

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen työhyvinvointisopimuksen laatimiseksi 
hyvinvointialueen työnantajan ja työntekijäosapuolten välille. 

Lisätietoja medialle: Aluevaltuuston pj Anne Lukkari (040 757 3263) ja vt. hyvinvointialueen johtaja Eija Tolonen 
(044 7101 669) 

 


