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Kainuun aluevaltuuston kokous 29.6.2022 

Kainuun aluevaltuusto on päättänyt hyvinvointialueen toiminnan käynnistävästä organisaatiorakenteesta sekä 
hallintosäännön täydentämisestä.  

Aluevaltuusto kävi asioista useita tunteja kestäneen vilkkaan keskustelun ja hyväksyi äänestyksen jälkeen 
aluehallituksen esityksen organisaatiorakenteesta äänin 57 - 2. Lisäksi aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti 
toimenpidealoitteen erityisen huomion kiinnittämiseksi kaikkien henkilöstöryhmien osallisuuden lisäämiseksi 
jatkovalmistelussa. 

”Organisaatiovalmisteluun kohdistunut kritiikki on tuonut esiin sekä menettelyyn että sisältöön liittyviä kysymyksiä. 
Olennaista on kuitenkin ymmärtää, että työ on vasta alussa, eikä tänään tehdyillä päätöksillä suljeta pois tulevia 
muutoksia. Valtuustossa on yleisesti hyvä käsitys hyvinvointialueen haasteista, joihin liittyvät erityisesti huolet 
henkilöstötilanteesta ja taloudesta. Palvelualueiden rakenteet ja johtamismallit käydään läpi henkilöstöryhmien 
kanssa syksyn aikana ja etsitään ratkaisut niihin kohtiin, jotka tarvitsevat tarkempaa selvittelyä, toteaa valtuuston 
puheenjohtaja Anne Lukkari.  

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

Kokousasioita lyhyesti 

Kainuun hyvinvointialueen organisoituminen 

Aluevaltuusto hyväksyi  
- 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 aluevaltuusto hyväksyi viisi toimialuetta ja niiden palvelualueet. 
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 
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Hallintosäännön päivittäminen 

Aluevaltuusto hyväksyi hallintosäännön täydentämisen. 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. Muita lisäyksiä hallintosääntöön tehdään edelleen 
tuoden niitä valtuuston päätettäväksi aluehallituksen esityksinä. 

Hallintosääntöä täydennettiin myös hyvinvointialuelain mukaisella mahdollisuudella tukea valtuustoryhmiä 
taloudellisesti. Tuen suuruudesta ja jakoperusteista ei hallintosäännön päivittämisen yhteydessä tehty 
päätöksiä. Äänestyksessä aluehallituksen esitystä kannatti 48 valtuutettua. 

Pohjoisen YTA-alueen yhteisen matkapalvelukeskuksen valmisteluun sitoutuminen 

Aluevaltuusto hyväksyi sitoutumisen 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. 

Valtuustoaloitteet 

Aluevaltuustolle tehtiin kaksi valtuustoaloitetta, jotka annettiin aluehallitukselle valmistelua varten.    

Vihreiden valtuustoryhmän aloite koskee yhteiskunnan kriisikestävyyttä eli resilienssiä, jota tulisi vahvistaa 
traumatietoisuuden työotteen avulla. 

Kainuun Demarit -ryhmän aloitteessa tavoitellaan Kainuusta ikäihmisten palveluiden mallimaakuntaa, johon 
pyritään mm. hoito- ja hoivapaikkojen lisäämisellä, kotihoidon kehittämisellä ja kulttuuri- ja viriketoiminnalla 
sekä henkilöstöstä huolehtimalla. 

 

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


