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Kainuun aluehallituksen kokous 26.9.2022 

Kainuun aluehallitus on kokouksessaan 26. syyskuuta käsitellyt mm. uusia ja siirtyviä hankerahoituksia, ateria- ja 
puhtaanapitopalveluyhtiön perustamista ja valtuustoryhmien ryhmärahaa sekä hyvinvointialueen 
järjestämistehtävään liittyvän määräaikaisen viran perustamista. 

”Toteutuessaan kestävän kasvun ohjelmarahoitus tarjoaa hyvinvointialueelle merkittävää lisäpanostusta 
kehittämistyöhön, jossa erityisesti tulee keskittyä palveluvajeiden ratkaisemiseen”, toteaa hyvinvointialuejohtaja 
Jukka Lindberg. 

”Ateria- ja puhtaanapitopalvelujen osalta edetään kuntien ja Kainuun soten kanssa yhdessä suunnitellulla tavalla. 
Tämä ei kuitenkaan sido hyvinvointialueen tulevia ratkaisuja, joista esimerkiksi KAKS:n ravintokeskuksen osalta 
on tehtävä tarvittavat päätökset lähitulevaisuudessa”, tarkentaa Lindberg. 

Hyvinvointialueelle säädetyn järjestämistehtävän organisoimiseksi perustetaan määräaikainen virkatehtävä, johon 
aluehallitus valitsi YTL Eija Tolosen, joka aiemmin johti hyvinvointialueen valmistelua. ”Järjestämisen tuki on 
saatava selkeäksi mahdollisimman pikaisesti ja tehtävä voidaan täyttää lisäämättä nykyisen hallinnon resursseja”, 
kommentoi Jukka Lindberg valintaa. 

Kokousasioita lyhyesti 

Kestävän kasvun Kainuu -hankkeen jatkohakemus 

Aluehallitus hyväksyi valtionavustuksen hakemisen Kestävän kasvun Kainuu II -hankkeeseen. Hanke on 
jatkoa jo käynnissä olevalle Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvalle hankkeelle, jolla tuetaan 
hallitusohjelman mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.  

Merkittävä osa hanketta kohdistuisi heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas- ja potilasryhmien 
hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkuun sekä palvelun piiriin pääsyn parantamiseen. Lisäksi tavoitteena on 
panostaa digitaalisten toimintamallien käyttöönottoon ja jalkauttamiseen. Tähän investointiin STM on 
varannut kullekin hyvinvointialueelle valtionosuuden, joka perustuu kiinteään osuuteen sekä väestöpohjaan. 
Kainuun hyvinvointialueen on mahdollista saada tästä investoinnista n. 3,8 milj. €. Valtionavustus hankkeen 
kustannuksista on 100 %.  

Ateria- ja puhtaanapitopalvelun yhtiöittämisjärjestely 

Aluehallitus hyväksyi osaltaan Kainuun Ateriapalvelut Oy:n perustamisen.  

Jatkossa Kainuun kunnat eivät voi tuottaa ateria- ja puhtaanapitopalveluita hyvinvointialueella 
nykymuodossaan eikä hyvinvointialue voi ostaa tukipalveluita kuntaomisteiselta toimijalta ilman 
kilpailuttamista. Hyvinvointialue voi jatkossa tuottaa ateria- ja puhtaanapitopalveluita omana toimintanaan, 
ostopalveluina markkinoilta (kilpailuttaminen) tai sidosryhmäperustein omistamaltaan yhtiöltä (InHouse- 
yhtiö). 

Kainuun hyvinvointialueen valmistelutoimielin on teettänyt Kainuun alueen ateria- ja puhtaanapitopalveluista 
yhtiöittämisselvityksen. Perustamalla InHouse-yhtiö ateria- ja puhtaanapitopalvelua pystytään jatkamaan nyt 
käytössä olevissa tiloissa ja nykyisellä henkilökunnalla ilman kilpailutusta. Suunniteltu yhtiöittäminen tulee 
todennäköisesti täyttämään liikkeen luovutuksen tunnusmerkistön, jos yhtiöön siirtyy sekä henkilöstöä että 
omaisuutta. 

Lopullinen päätös yhtiön osakkuudesta tehdään myöhemmin kuluvan syksyn aikana sitten, kun valmistelut 
on saatu vietyä pidemmälle ja tarvittavat sopimukset neuvoteltua. Ennen mahdollista yhtiöittämistä koskevaa 
lopullista päätöstä tulee liikkeen luovuttamista koskevan tiedottamisen lisäksi käydä asiassa varsinainen 
yhteistoimintamenettely.  

Kainuun hyvinvointialueen ohje ryhmärahan käytöstä ja tuen suuruus 

Aluehallitus hyväksyi ohjeen hyvinvointialueen valtuustoryhmien ryhmärahan käytöstä ja päätti vuotuisen 
tuen suuruudeksi 3000 € valtuutettua kohden vuodesta 2023 alkaen.  



  

Ryhmäraha perustuu hyvinvointialuelakiin, jonka mukaan hyvinvointialue voi taloudellisesti tukea 
valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen 
asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.  

Ryhmän toiminnasta syntyviä kuluja ovat esimerkiksi työvoimakustannukset, työtilojen vuokrat, työvälineet 
sekä muut mahdolliset tukitoimiin liittyvät kustannukset, kuten kopio-, tietoliikenne- ja puhelinkulut. 
Vaalikampanjointiin toimintatukea ei voi käyttää. 

Hyvinvointiyhtymä NordLabin yhtymäkokousedustajien valinta 
 
Aluehallitus valitsi Nordlabin yhtymäkokouksen edustajat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä: 
-  Heikki Huotari (varalle Esa Ahonen), Miikka Kortelainen (varalle Markku Oikarinen) ja Jukka Lindberg 

(varalle Timo Korhonen).  
 
Nordlab on pohjoisen yhteistoiminta-alueen yhteinen laboratoriopalveluita tuottava hyvinvointiyhtymä, jonka 
perustamisesta jatkamaan nykyisen Nordlab-liikelaitoksen toimintaa ovat päättäneet kaikki pohjoiset 
hyvinvointialueet. 
 
Määräaikaisen järjestämisjohtajan viran perustaminen 
 
Aluehallitus perusti määräaikaisen järjestämisjohtajan viran ajalle 1.10.2022 - 28.2.2023.  
 
Merkittävämpiä muutoksia hyvinvointialueen kokonaisuudessa on järjestämisen ja palvelutuotannon roolien 
kirkastaminen ja molempien näkökulmien varmistaminen. Hyvinvointialueelle kuuluvan palveluiden 
järjestämistehtävän kokonaisuuteen kuuluvat mm: 
 

- sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen Kainuun alueella 
- varmistettava palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus, laatu ja asukkaiden yhdenvertaisuus 
- palvelulupaus, strategia, painopisteet, ohjaavat tavoitteet, tavoitteelliset mittarit, seuranta 
- toiminnan ohjaus ja valvonta, omavalvontaohjelma, järjestämistoiminnan itsearviointi 

 
Muutos järjestämisroolin selkeyttämiseksi toteutetaan nykyisen hallinnon sisältä tehtävärakennetta 
kehittämällä. Jotta tarvittava muutos voidaan toteuttaa joustavasti jo hyvinvointialueen käynnistyessä 
1.1.2023, on hyvinvointialueen organisaatioon tarpeen perustaa järjestämisjohtajan määräaikainen virka 
helmikuun 2023 loppuun. 
 
Viran kelpoisuusehdot ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä osaaminen ja 
monipuolinen kokemus. Viran kokonaispalkka on 9.200 euroa / kk ja työaika kokonaistyöaika. 
 
Aluehallitus valitsi suostumuksensa perusteella tulosaluejohtaja, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Eija 
Tolonen. 
 

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

- Lisätietoja medialle: Aluehallituksen pj Heikki Huotari (044 332 9089), hyvinvointialuejohtaja Jukka 
Lindberg (040 595 0631) 

 

 

 

 

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

