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Kainuun aluehallituksen kokous 14.6.2022 

Kainuun aluehallitus on tänään kokouksessaan asettanut hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet ja käsitellyt 
katsausasioissa mm. tulevan organisaation valmistelua sekä tukipalveluiden tuottamista. 

”Vaikuttamistoimielimet ovat osa asukkaiden osallisuutta, josta on säädetty hyvinvointialueiden lainsäädännössä. 
Nuorten, ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan 
suunnitteluun ja toteuttamiseen on haluttu korostaa näiden toimielinten kautta”, kertoo aluehallituksen 
puheenjohtaja Heikki Huotari.  

”Organisaatiovalmistelu on edennyt yhteistyössä soten ja pelastuslaitoksen johdon sekä henkilöstön kanssa. 
Seuraavassa vaiheessa sitä käsitellään yhteistoimintaelimessä ja asia etenee aluevaltuustolle kesäkuun lopussa. 
Aluehallituksen selkeä näkemys on, että nyt on tärkeää saada vahvistettua niin sanottu käynnistävä organisaatio, 
jota muutetaan tarvittaessa. Samaan aikaan käynnissä on myös hyvinvointialueen strategiaprosessi, jonka 
eteneminen myös on olennaista. Näistä tietoa jaetaan myös koko henkilöstölle”, toteaa Huotari. 

Kokousasiakirjat ovat verkko-osoitteessa kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi 

Kokousasioita lyhyesti 

Vaikuttamistoimielinten asettaminen 

Aluehallitus päätti, että Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto oman tahtonsa mukaisesti siirtyy Kainuun 
hyvinvointialueen nuorisovaltuustoksi. Nuorisovaltuustoon pyydettiin nimeämään uudet edustajat kaudelle 
2022 – 2024. 

Aluehallitus nimesi vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston jäsenet. Aluehallitus esitti vaikuttamistoimielinten 
edustajille läsnäolo- ja puheoikeutta tulevaisuuslautakunnassa sekä hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnassa. 

Aluehallitus nimesi myös edustajansa edellä mainittuihin vaikuttamistoimielimiin. 

DigiFinlandin osakkeiden merkitseminen 

Aluehallitus päätti – mikäli osakkeita tarjotaan merkittäväksi - merkitä DigiFinland Oy:n osakkeita ja 
allekirjoittaa yhtiön osakassopimuksen. 

DigiFinland Oy on tällä hetkellä valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka kehittää 
ja tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen 
tarpeisiin (mm. kansalaisille suunnatut Omaolo- ja Päivystysapu 116117 -palvelut. 
 
Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut DigiFinlandin omistuspohjan laajentamista 
hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille 1.1.2023 lukien. Omistusjärjestelyn toteuttamista 
koskevan valtioneuvoston yleisistunnon päätöksen jälkeen näille suunnataan myöhemmin (mikäli 
omistusjärjestelyn edellytykset täyttyvät) vuoden 2022 aikana osakeanti, jossa niillä on mahdollisuus merkitä 
vastikkeetta DigiFinlandin osakkeita.  
 
Ateria- ja puhtaanapitopalveluiden valmistelutilanne 

Hyvinvointialueet eivät jatkossa voi ostaa tukipalveluita suoraan kuntatoimijoilta. Vaihtoehtoina ovat 
esimerkiksi avoin markkinakilpailutus tai ns. in-house yhtiön perustaminen. Teetetyn selvityksen 
yhtiöittäminen voidaan tehdä ennen 1.1.2023, jolloin henkilöstö siirtyisi yhtiöön. Mahdollisen päätöksen 
jälkeen on käynnistettävä tarvittavat hallinnon ja liiketoiminnan valmistelutoimet sekä yhteistoimintamenettely 
henkilöstön kanssa. 

Organisaatiorakenne ja strategiaprosessi 

Aluehallitus sai tilannekatsauksen hyvinvointialueen organisaation valmistelusta. Integroidussa sote-mallissa 
jatketaan perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa yhteisessä 
organisaatiossa. Kokonaisuuteen sovitetaan myös pelastustoimen palvelut.  

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


  

 
Hyvinvointialueen omaan palvelutuotantoon esitetään neljää ydinprosessia, jotka läpäisevät koko 
organisaation: kiireettömät, päivystykselliset ja kotiin annettavat palvelut sekä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen. Organisaatiorakenne jakaantuisi esityksen mukaan toimialueisiin, palvelualueisiin ja 
palveluyksiköihin. 
 
Aluehallitus merkitsi asian tiedoksi ja totesi, että esitykset käsitellään yhteistoimintaelimessä ennen 
päätösesityksiä. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistävä organisaatio on aluevaltuuston käsiteltävänä 
kesäkuun lopun kokouksessa. 
 
Aluevaltuusto pohjustaa hyvinvointialueen strategiatyötä kesäkuun seminaarissaan, jonka jälkeen valmistelu 
jatkuu eri tahojen yhteistyönä. 
 
Valmistelun lisäresurssit 
 
Aluehallitus keskusteli aiemmin todetusta huolesta hyvinvointialueen valmistelun henkilöresurssien 
riittävyydestä. Tarve koskee erityisesti valmisteluassistenttien työpanosta sekä hallintojuridiikan osaamista.  
Ensisijaisesti tehtäviin pyritään löytämään nykyisten organisaatioiden henkilöstöä, mutta tarvittaessa voidaan 
käyttää ulkoista rekrytointia. Hallintosäännön mukaisesti hyvinvointialuejohtaja päättää alaisensa henkilöstön 
tehtäviin ottamisesta. 
 
Kainuun hyvinvointialueen väliaikaisen yhteistoimintaelimen täydentäminen ja toimivalta 
 

Aluehallitus päätti nimetä väliaikaisen yhteistoimintaelimen työantajaedustajiksi: 

- vt. hyvinvointialuejohtajan siihen saakka, kunnes hyvinvointialuejohtaja aloittaa tehtävässään 
- valmistelujohtajan 
- henkilöstövalmistelusta vastaavana henkilönä vt. henkilöstöjohtajan siihen saakka, kunnes 

henkilöstöjohtaja aloittaa tehtävässään ja varalle hänen sijaisensa 
- aluehallituksen puheenjohtajan 

 

Lisätietoja medialle: Aluehallituksen pj Heikki Huotari (044 332 9089), vt. hyvinvointialueen johtaja Eija Tolonen 
(044 7101 669) 

 


