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Kainuun aluehallituksen kokous 24.10.2022 

Kainuun aluehallituksen käsittelyssä tämän päiväisessä kokouksessa ovat olleet mm. suun terveydenhuollon 
palvelusetelin arvon nostaminen, henkilöstövalinnasta tehty oikaisuvaatimus ja tarkastuslautakunnan 
arviointikertomuksessaan 2021 tekemiin havaintoihin vastaaminen. 

”Tarkastuslautakunta on esittänyt aiheellisia huomioita uuden organisaation valmisteluun ja tulevaisuuteen 
liittyen. Haasteet ovat isoja, ja on erityisen tärkeää, että myös luottamushenkilötoimielimet nostavat näihin liittyviä 
kysymyksiä esiin”, kommentoi hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg. 

Katsauksessa aluehallitukselle tuotiin tiedoksi myös tilanne kuntien kanssa käytävistä investointikeskusteluista. 
”Kunnat ja Kainuun sote ovat aiemmin valmistelleet kiinteistöihin liittyviä investointeja, mutta hyvinvointialueen 
osalta päätöksiä ei ole tehty. Taloudellinen tilanne on tiukka, eikä hyvinvointialueen rahoituspohja nykyisellään 
mahdollista kuin pakolliset investoinnit sekä sellaisia investointeja, jotka suoraan alentavat käyttökustannuksia. 
Asioita käydään kuntien kanssa hyvässä hengessä läpi, joten jatkamme valmistelua”, kertoo Jukka Lindberg. 

Kokousasioita lyhyesti 

Oikaisuvaatimus terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen toimialuejohtajan virkavalinnasta 
 
Aluehallitus totesi, että päätös on syntynyt laillisessa järjestyksessä ja aluehallitukselle kuuluvaa 
harkintavaltaa käyttäen, ja hylkäsi oikaisuvaatimuksen perusteettomana.  
 
Terveyden- ja sairaanhoidon toimialuejohtajan valinnasta tehdyn oikaisuvaatimuksen tekijä perusteli 
vaatimustaan työkokemuksellaan, jonka perusteella hän olisi virkaan selvästi pätevin. Lisäksi 
oikaisuvaatimuksen tekijä väitti päätöksen olleen lainvastainen, koska sen tekemiseen olisi osallistunut 
esteellinen henkilö. 
 
Suun terveydenhuollon palvelusetelin subvention korottaminen 1.1.2023 alkaen 
 
Aluehallitus päätti, että hammaslääkärin palvelua (SFA10-koodi: yhden pinnan yhdistelmämuovitäyte) 
koskeva palvelusetelin subventio nostetaan 53,00 euroon. Tämä vastaa alueen palveluntuottajien hintatasoa 
niin, että potilaalle maksettavaksi jäävää omavastuuosuutta voidaan pitää kohtuullisena. 
 
Tietoturvapoikkeamien hallintajärjestelmän ja -palvelun (SIEM ja SOC) hankinta ja käyttöönotto 
 
Aluehallitus päätti, että hyvinvointialue hankkii kyberturvallisuuden SIEM- ja SOC-palvelut Kuntien Tiera 
Oy:ltä. 
 
Hyvinvointialueen toiminnassa on tunnistettava kyberturvallisuuteen (tietosuojaan ja tietoturvaan) kohdistuvat 
riskit. Näiden edellyttämät hallintatoimenpiteet on toteutettava voimassa olevien lakien, sääntelyn ja yleisten 
hyvien käytänteiden mukaisesti.  
 
SIEM (Security Information and Event Management) ja SOC (Security Operations Center) -palvelut 
mahdollistavat kyberuhkien nopean havaitsemisen IT-ympäristössä. Hankinnan kokonaisarvo neljän vuoden 
ajalle on yhteensä 327 291 €. Hankinnan arvo kertaluontoisten käyttöönottokustannusten osalta yhteensä 11 
595 €.  
 
Kainuun hyvinvointialueelle on myönnetty STM:n valtionapurahoitusta käytettäväksi vuosille 2021–2025 
välttämättömien ICT-muutosten toteuttamiseksi ja hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseksi. 
 
Vastaus tarkastuslautakunnan v. 2021 arviointikertomuksen havaintoihin  
 
Aluehallitus merkitsi lausunnon tiedoksi ja päätti toimittaa sen aluevaltuustolle. Tarkastuslautakunnan 
havaintoihin annetussa vastauksessa yhdytään lautakunnan esittämiin näkemyksiin valmistelutyön 
resursseista, toimintatapojen muutostarpeesta organisaation siirtymävaiheesta ja huoleen rahoituksen 
riittävyydestä. 
 



  

Vastauksessa todetaan mm. seuraavaa: 
 
- Hyvinvointialueella tarvitaan entiseen merkittäviä muutoksia ja uudistuksia työhyvinvoinnin 

vahvistamiseksi 
- Johdonmukainen toiminnan uudistaminen on välttämätöntä. Kyky järjestää ja tuottaa sote-palveluja 

itsenäisesti ja kestävästi edellyttää, että päätöksentekoon, johtamiseen ja palvelujen järjestämiseen 
liittyvät solmukohdat pystytään ratkomaan. 

- Alustava arvio Kainuun hyvinvointialueen vuoden 2023 käyttötalouden alijäämästä on noin 26 milj. euroa. 
Vuoteen 2025 ulottuvan taloussuunnittelukauden myöhemmät vuodet näyttävät vähintään yhtä 
alijäämäisiltä. Lähes kaikkien hyvinvointialueiden käynnistymisvuoden 2023 rahoitus on rahoitusmallista 
johtuen alimitoitettu. 

 
 

 
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

