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Kainuun aluehallituksen kokous 10.10.2022 

Kainuun aluehallitus on kokouksessaan 10. lokakuuta käsitellyt mm. Kainuun keskussairaalan synnytystoiminnan 
lupahakemusta ja uuden organisaation palvelualueiden päälliköiden virkojen perustamista. 

”Synnytystoiminnan jatkumisessa ei meidän näkökulmastamme ole kyse poikkeuksesta, vaan tavanomaisesta 
päivystävän keskussairaalan toiminnasta, joten haemme lupaa toistaiseksi voimassa olevana. Vuotuinen 
synnytysten määrä on KAKS:ssa noussut ja meille hakeutuu jatkuvasti synnyttäjiä kauempaakin”, kommentoi 
hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg. 

Toimialueille perustettiin 16 palvelualuepäälliköiden virkaa. ”Nämä vastaavat lähinnä nykyisiä 
vastuualuepäälliköiden tehtäviä. Nyt perustettavat virat tulevat ensisijaisesti sisäisesti täytettäväksi ensi vuoden 
vaihteessa liikkeenluovutuksen tapahduttua”, kertoo Jukka Lindberg.  

Hyvinvointialue on antanut lausuntoja valtion talousarvioesitykseen ja hallituksen lakiesityksiin liittyen. Näissä on 
otettu kantaa sekä hyvinvointialueiden rahoitustilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin että henkilöstön 
riittävyyteen. ”Näihin liittyen yhteistoiminta-alueella on etsitty muotoiluja pohjoisten hyvinvointialueiden yhteisiin 
huoliin, erityisesti merkittävään rahoitusvajeeseen. Esimerkiksi yliopistosairaalalisän rahoituksen täytyy löytyä 
hyvinvointialueiden rahoituskehyksen ulkopuolelta, ei sitä pienentäen”, korostaa Lindberg.  

Kokousasioita lyhyesti 

Palvelualuepäälliköiden virkojen perustaminen 
 
Aluehallitus perusti palvelualuepäälliköiden ja hoitotyön palvelualuepäälliköiden virat (yht 16) ja vahvisti näille 
yleiset kelpoisuusehdot, joita voidaan vielä täsmentää tarvittavilta osin. Hakijalta edellytettäviä täydentäviä 
ominaisuuksia lisätään viranhakuilmoituksiin.  

Aluehallitus tarkensi aiempaa päätöstään (12.9.2022 § 101) siten, että esihenkilöiden virkojen täyttö tapahtuu 
liikkeen luovutuksen periaatteiden mukaisesti liikkeenluovutuksen tapahduttua vuoden vaihteessa 2022–2023 

Virkojen palkkauksesta päätetään myöhemmin.  

Lupahakemus synnytystoiminnan jatkamisesta Kainuun keskussairaalassa 
 
Aluehallitus päätti hakea lupaa synnytystoiminnan jatkamiseksi Kainuun keskussairaalassa 1.1.2023 alkaen 
toistaiseksi voimassa olevana. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (782/2014) mukaan kunnan on huolehdittava, että synnytyksiä 
hoitavassa sairaalassa hoidetaan vähintään noin 1000 synnytystä vuodessa. Vuonna 2021 synnytysten 
määrä Kainuun keskussairaalassa oli 815. Vuositasolla KAKS:ssa on valmiudet hoitaa 1000 synnytystä. 
 
Potilasturvallisuuden näkökulmasta Kainuun keskussairaalan synnytystoiminta on tällä hetkellä laadukasta. 
Kainuun keskussairaala täyttää myös henkilökuntaa, tiloja, välineitä, laitteita, tehostetun valvonnan sekä 
hoidon edellyttämien laboratoriotutkimusten ja verensiirtojen valmiuksia koskevat ehdot. OYS-
erityisvastuualueen järjestämissopimuksessa on sovittu, että Kainuun keskussairaalan synnytystoiminnalle 
haetaan lupa toistaiseksi voimassa olevana. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös synnytystoiminnan jatkamiseksi Kainuun keskussairaalassa on 
määräaikaisena voimassa 31.12.2022 asti. 
 
Lausunnot 
 
Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueelta pyydetyt lausunnot valtion talousarvioon ja lainsäädäntöön liittyvistä 
hallituksen esityksistä. 
 
- 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
https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI

