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Kainuun aluehallituksen kokous 22.6.2022 

Kainuun aluehallitus on käsitellyt hyvinvointialueen organisaation valmistelua sekä muita toiminnan 
käynnistymiseen liittyviä päätöksiä.  

”Organisaatiovalmistelun prosessiin ja sisältöön on kohdistunut voimakasta kritiikkiä. Asia on käsitelty myös 
yhteistyötoimikunnassa, jossa eriävät näkemykset ovat olleet esillä. Organisaatiomuutoksessa hiertää erityisesti 
huoli perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistoiminnan sekä lääkärijohtamisen järjestelyistä. Nämä 
kysymykset on ratkaistava riippumatta siitä, minkälainen runko palvelurakenteella on. Keskustelu on osoittanut, 
että yhteisymmärryksen ja luottamuksen luominen edellyttävät vielä paljon aikaa ja panostusta”, toteaa 
aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Huotari. 

Aluehallitus päätti vt. hyvinvointialuejohtajan muutetun esityksen perusteella, että aluevaltuustolle esitetään 
toiminnan käynnistävän organisaation pohjaksi neljää asiakasprosessia ja viittä toimialuetta ja niiden 
palvelualueita, mutta yksityiskohtaista valmistelua jatketaan aiempaa tiiviimmin yhteistyössä henkilöstöryhmien 
kanssa. ”Tämä tarkoittaa, että niin lääketieteellisen johtamisen kuin muunkin johtamismallin ja toimintojen osalta 
asiat käydään yhdessä läpi. Kuten aiemmin olemme linjanneet, auki olevat kysymykset sitoudutaan 
ratkaisemaan”, korostaa Huotari.  

Esityslista-aineisto on verkko-osoitteessa kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi 

Kokousasioita lyhyesti 

Kainuun hyvinvointialueen organisoituminen 

Aluehallitus päätti hyväksyä ja esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi 
- palvelujen järjestämisen ja palvelutuotannon erottamisen 
- organisaatiomalliin tulevat neljä asiakasprosessia (ydinprosessit): kiireettömät palvelut, 

päivystykselliset palvelut, kotiin annettavat palvelut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
- järjestämisen tuki -yksikön perustamisen 

Hyvinvointialueen omaan tuotantoon liittyen aluehallitus päätti hyväksyä ja esittää aluevaltuustolle 
hyväksyttäväksi viittä toimialuetta ja niiden palvelualueita. Yksityiskohtainen valmistelu jatkuu 
henkilöstöryhmiä kuullen syksyn 2022 aikana. 

Tuotannon hallinto- ja tukipalvelut -toimialue 
- Hallintopalvelut 
- Tukipalvelut 

Akuuttihoidon ja pelastuksen palvelut 
- Akuuttihoidon palvelut 
- Pelastus-, riskienhallinta- ja turvallisuuspalvelut 

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut 
- Diagnostiset ja hoidolliset tukipalvelut 
- Kuntoutuspalvelut (sis. hoitotarvikejakelu) 
- Lasten ja perheiden terveyspalvelut 
- Osastohoidon palvelut (sis. pth ja esh) 
- Mielenterveys- ja riippuvuuksien hoito (sis. lapset, nuoret, aikuiset) 
- Vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut (sis. pth ja esh, suun terveydenhuolto) 

Sosiaali- ja perhepalvelut 
- Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus  
- Asumisen ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelut 
- Perheiden tuki- ja ostopalvelut (sis. perheneuvola, koulupsykologit- ja kuraattorit) 

Ikäihmisten palvelut 
- Ikäihmisten kotihoito 
- Ikäihmisten asumispalvelut 
- Ikäihmisten palveluohjaus ja ostopalvelut 
 

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


  

Hallintosäännön päivittäminen 

Aluehallitus hyväksyi hallintosäännön muutoksen. Organisaation rakennetta ja toimivaltaa on kuvattu 
järjestämisen, asiakasprosessien ja oman palvelutuotannon osalta. Hyvinvointialuejohtajan tehtäväaluetta on 
täydennetty. 

Toimialuejohtajan, palvelualuepäällikön, palveluyksikköpäällikön ja pelastusjohtajan tehtävät on kirjattu 
hallintosääntöön. Lisäksi sinne on kuvattu lääketieteellisen alan koordinaattorin (johtajaylilääkäri) sekä 
hoitotyön koordinaattorin (johtajaylihoitaja) tehtävät. 

Pohjoisen YTA-alueen yhteisen matkapalvelukeskuksen valmisteluun sitoutuminen 

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle sitoutumista Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon 
osuuskunnan (Tervia) alaisuuteen perustettavan Matkapalvelukeskus osakeyhtiön valmisteluun ja YTA-
alueen yhteisen liikkumista tukevien palveluiden soveltamisohjeen laatimiseen. 

Hyvinvointialueiden valmistelun käynnistyessä on tunnistettu tarve kuljetuspalvelujen yhteiseen 
järjestämiseen ja organisointiin asiakkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi sekä kustannusten 
hallitsemiseksi. YTA alueen kattavalla matkapalvelukeskuksella voidaan lisätä kuljetusresurssien ohjausta ja 
välitystoiminnan tehokkuutta. Tavoitteena on, että hyvinvointialueiden olemassa olevat matkapalvelukeskus 
toiminnot siirtyvät Tervia Matkapalvelukeskukseen liikkeenluovutuksella. Henkilöstö siirtyisi siis ns. vanhoina 
työntekijöinä. 

Kainuun hyvinvointialueen tehtäväluokitus 
 
Aluehallitus hyväksyi liitteenä Kainuun hyvinvointialueen tehtäväluokituksen vuodelle 2022. 
 
Asiakirjahallinnon tehtäväluokitus on organisaation lakisääteisten tehtävien sekä tuki- ja ylläpitotehtävien 
hierarkkinen luettelo. Tehtäväluokitus on edellytyksenä sähköiseen asiankäsittelyyn sekä sähköiseen 
säilyttämiseen siirtymiselle ilman, että pitkään ja pysyvästi säilytettävän tiedon saatavuus ja säilyminen 
vaarantuvat. Luokitus on organisaatiomuutoksista riippumaton, joten tämä mahdollistaa asiakirjahallinnon 
joustavan kehittämisen.  
 
Kainuun hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöpalveluiden tuottaminen 
 
Aluehallitus keskusteli talous- ja henkilöstöpalvelun tuotantoratkaisujen valmistelusta ja merkitsi tiedoksi 
asian valmisteluvaiheen. 
 
Kainuun soten toimintojen lisäksi hyvinvointialueelle siirtyvät Puolangan kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut sekä Kajaanin kaupungin pelastustoimen palvelut. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä 
hyödynnetään Kainuun soten ja Kainuun pelastuslaitoksen käytössä olevia tietojärjestelmiä, joihin tehdään 
vain välttämättömät muutokset. Kainuun soten toiminnot ovat merkittävä osa (94 %) edellä mainituista 
hyvinvointialueelle siirtyvistä toiminnoista. 

Tietojohtamisen asiantuntijapalvelujen hankinta 

Aluehallitus valtuutti vt. hyvinvointialuejohtajan tekemään hankintapäätöksen tietojohtamisen 
asiantuntijapalveluiden hankinnasta 866 250 € ja allekirjoittamaan toimeksiantosopimuksen Kuntien Tiera 
Oy:n kanssa.  
 
Kuntien Tiera Oy:lta hankitaan asiantuntijapalveluita Kainuun hyvinvointialueen tietojohtamisen järjestelmän 
toteuttamiseen ja käyttöönottoon. Käyttöönotto toteutetaan Kainuun hyvinvointialueen ICT-muutosten 
valmistelu -hankkeessa, tiedolla johtamisen järjestelmien käyttöönotto -projektissa.  

 

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