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Kainuun aluehallituksen kokous 14.11.2022 

Kainuun aluehallitus on hyväksynyt hyvinvointialueen strategian aluevaltuustolle esitettäväksi. Aluehallitus päätti 
myös organisaatiovalmistelun täsmennyksistä ja virkojen perustamisista. Muina kokousasioina aluehallituksen 
käsittelyssä olivat mm. kuntien antamat selvitykset hyvinvointialueen siirtyvistä toiminnoista ja ensi vuoden 
asiakasmaksut.  

Strategiaesityksen kärkinä henkilöstö, osallisuus ja uudistuminen 

”Strategia on keskeisin kokonaisuutta ohjaava dokumentti. Sen valintoihin perustuvat muut suunnitelmat ja 
tarkemmat toimeenpano-ohjelmat. Tämän laatimiseen on osallistunut laaja joukko työntekijöitämme sekä 
asukkaitamme, joka antaa vahvan pohjan johtamisen ja palveluiden kehittämisen tavoitteille. Lisäksi meidän on 
panostettava avoimuuteen ja yhteistyöhön kaikessa toiminnassamme. Talouden saaminen tasapainoon on 
luonnollisesti ehdoton edellytys tulevaisuuden kannalta”, korostaa hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg. 

Hyvinvointialueen strategia painottaa kainuulaisten omatoimisen ja ennakoivan hyvinvoinnin edistämistä 
peruspalveluiden toimivuuden ohella. Työvoiman saatavuuden turvaaminen ja rahoitusmallin muutokset 
edellyttävät myös monia uudistuksia, jotta palvelut voidaan järjestää. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelma ja pelastuslaitoksen palvelutasopäätös hyväksytään aluevaltuustossa alkuvuoden aikana. 

Organisaatio kevenee 

Organisaation osalta täsmennettiin hyvinvointialueen järjestämisen tuen -yksikön tehtäviä ja viranhaltijoita. 
Järjestämisen tuki yhteensovittaa, ohjaa ja valvoo palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Lisäksi yksikkö vastaa 
mm. strategisen johtamisen tuesta ja asiakasprosessien ohjauksesta. Kainuun sotelta ja pelastuslaitokselta 
siirtyvät viranhaltijat palvelevat sekä järjestämisen että palvelutuotannon tehtävissä. 

”Hyvinvointialueen järjestämistehtävät hoidetaan siis ilman lisäyksiä nykyisellä henkilöstöllä. Myös palvelualueille 
perustettavat virat vastaavat nykyisiä tehtäviä. Niitä varten on liikkeenluovutuksen yhteydessä perustettava virat 
hyvinvointialueelle. Nämä eivät siis lisää työntekijämääräämme, vaan ovat osa siirtyvää henkilöstöä ”, selventää 
Jukka Lindberg. 

Ympäristöterveydenhuoltoa lukuun ottamatta hyvinvointialue sisältää samat sote- ja pelastuspalvelut kuin 
nykyisin. Kainuun soten, Puolangan sote-toimintojen ja Kainuun pelastuslaitoksen yhdistyessä hallinnollinen 
organisaatio kevenee kokonaisuudessaan. Toimialueita on viisi (nykyisin 6), palvelualueita 15 (20), 
palveluyksiköitä 57 (69) ja niiden alaisia toimintayksiköitä 97 (aiemmin n. 250).  

Kokousasioita lyhyesti 

Kainuun hyvinvointialueen organisaatio 
 
Aluehallitus merkitsi tiedoksi johtamisjärjestelmän sekä järjestämisen tuen organisoinnin ja esittää tämän 
edelleen aluevaltuustolle. Aluehallitus hyväksyi ikäihmisten palveluohjauksen ja ostopalvelujen siirron osaksi 
järjestämisen tukea ja esittää tämän hyväksymistä aluevaltuustolle. 
 
Kuntien ja Kainuun soten selvitykset hyvinvointialueelle 
 
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle Kainuun soten ja kuntien antamien selvitysten hyväksymistä sekä niissä 
todettujen irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle 
ja hyvinvointialueen vastuulle. Näitä täsmentäen: 
 

- Puolangan kunnan ja Terveystalo Kuntaturva Oy:n välinen sosiaali- ja terveyspalveluja 
koskeva palvelusopimus vuoden 31.12.2025 saakka (sisältäen option 2027 loppuun) siirtyy 
sellaisenaan hyvinvointialueelle. Puolangan kunta ja Terveystalo Kuntaturva Oy ovat 
allekirjoittaneet optiovuosien käyttöä koskevan sopimuksen, joka siirtyy hyvinvointialueelle. 

 
- Ristijärvellä hyvinvointialue tekee vuokrasopimukset Attendo Oy:n kanssa terveysaseman 

ja hoivakodin tiloista. Ateriapalvelusopimus Attendon kanssa ja aterioiden 
kuljetussopimuspalvelu Postin kanssa jaetaan osiin ja hyvinvointialue tekee omat 



  

sopimukset Attendon ja Postin kanssa. Puhtaanapitopalveluiden osalta menetellään 
siirtymäsäännöksen mukaisesti ja hyvinvointialue ja kunta laativat sopimuksen 
puhtaanapitopalvelujen toteuttamisesta vuodelle 2023. 

 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän omistamien kiinteistöjen siirtyminen Kainuun 
hyvinvointialueelle 

 
Aluehallitus esittää aluevaltuuston hyväksyttäväksi, että Kainuun sote -kuntayhtymän omistamat kiinteistöt 
(KAKS, Sirkunkuja 4, Rajamiehentie 4, Salmijärvi I ja II sekä Puolangan Kurikka ja Hiljala) siirtyvät Kainuun 
hyvinvointialueen omistukseen 1.1.2023. 

 
Toimialuejohtajien virkojen vastaanottaminen 

Aluehallituksen aiemmin valitsemat toimialuejohtajat ovat vahvistaneet ottavansa virat vastaan: 

- Kaisa-Mari Käyhkö ja Anna-Liisa Kainulainen 1.11.2022 alkaen 

- Sami Mäenpää 15.11. alkaen 

- Timo Halonen ja Mari Kinnunen 1.12.2022 alkaen 

Aluehallitus vahvisti myös toimialuejohtajien matkapuhelinedut ja ikäihmisten toimialuejohtajan palkkauksen.  

Palveluyksikköpäälliköiden ja toimialueilla olevien muiden viranhaltijoiden virkojen perustaminen  

Aluehallitus päätti perustaa seuraavat virat ja vahvisti näiden kelpoisuusehdot: 

- 41 palveluyksiköiden päällikön virkaa.  

- Ikäihmisten palveluihin 21 palveluesihenkilön virkaa ja 22 apulaispalveluesihenkilön virkaa. 

- Sosiaali- ja perhepalveluihin kaksi johtavan sosiaalityöntekijän virkaa, 62 
sosiaalityöntekijän virkaa, 63 sosiaaliohjaajan virkaa, neljä lastenvalvojan virkaa, yksi 
lastensuojelulaitoksen päällikkö, yksi palveluohjaajan virka, 10 palveluesihenkilön virkaa, 
viisi ohjaajan virkaa, yksi palvelusuunnittelijan virka ja yhdeksän toimistosihteerin virkaa. 

- Terveyden ja sairaudenhoidon palveluihin 23 ylilääkärin virkaa, 25 apulaisylilääkärin 
virkaa, 17 osastonylilääkärin virkaa, 34 erikoislääkärin virkaa, 14 erikoistuvan lääkärin 
virkaa, kuusi neuvolalääkärin virkaa, yksi opiskeluterveydenhuollon lääkärin virka, 49 
terveyskeskuslääkärin virkaa, yksi johtavan hammaslääkärin virka ja yksi 
ylihammaslääkärin virka. 

- Akuuttihoidon ja pelastuksen palveluihin kolme apulaispalopäällikön virkaa, yksi johtavan 
palotarkastajan virka, kahdeksan paloesimiehen virkaa, seitsemän palomestarin virkaa, 47 
palomiehen virkaa, kaksi palopäällikön virkaa, kolme palotarkastajan virkaa, yksi 
valmiuspäällikön virka ja 22 ylipalomiehen virkaa. 

Toimialueiden virkojen perustamispäätökset jatkuvat seuraavissa aluehallituksen kokouksissa. 

Sopimus Pohjois-Suomen Laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (Nordlab) purkamisesta ja 
toiminnan siirtämisestä Nordlab-hyvinvointiyhtymään  

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy osaltaan Sopimuksen Pohjois-Suomen 
Laboratoriokeskuksen Liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) purkamisesta ja toiminnan siirtämisestä NordLab 
Hyvinvointiyhtymään.   

Kainuun hyvinvointialueen asiakasmaksut 2023 

Aluehallitus hyväksyi esitetyt asiakasmaksut. 

Asiakasmaksujen enimmäismäärät on vahvistettu Valtioneuvoston asetuksella. Hyvinvointialue voi päättää 
ottaa käyttöön niitä pienemmät maksut tai antaa palvelun maksutta. Palveluista perittävä maksu saa 
kuitenkin olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. 



  

Tietosuojapolitiikka 

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen tietosuojapolitiikan ja korosti päätöksessään koulutuksen merkitystä 
tietosuojapolitiikan käytännön toteuttamisessa. 

Tietosuojapolitiikka määrittää ne periaatteet, toimintatavat, vastuut, valvonnan ja seuraamusjärjestelmän, 
joita noudatetaan Kainuun hyvinvointialueen tietosuojan toteuttamisessa ja kehittämisessä. Tämä 
tietosuojapolitiikka koskee henkilötietojen käsittelyä, jossa Kainuun hyvinvointialue toimii rekisterinpitäjänä. 

Kainuun hyvinvointialueen tehtäväluokitus 

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen tehtäväluokituksen. 

Asiakirjahallinnon tehtäväluokitus on organisaation lakisääteisten tehtävien sekä tuki- ja ylläpitotehtävien 
hierarkkinen luettelo. Tehtäväluokitus on edellytyksenä sähköiseen asiankäsittelyyn sekä sähköiseen 
säilyttämiseen siirtymiseen ilman, että pitkään ja pysyvästi säilytettävän tiedon saatavuus ja säilyminen 
vaarantuvat. 

Asiakirjahallinnon laatukäsikirja ja kirjaamis- ja rekisteröintiohje 

Aluehallitus hyväksyi asiakirjahallinnon laatukäsikirjan sekä kirjaamis- ja rekisteröintiohjeen. 

Arkistotoimen tehtävänä on mm. varmistaa asiakirjojen käytettävyys ja säilyminen, huolehtia asiakirjoihin 
liittyvästä tietopalvelusta sekä määritellä asiakirjojen säilytysarvo. 

Laatukäsikirjassa annetaan hyvinvointialueen toiminnoille yhteiset asiakirjahallinnon ja arkistotoimen 
järjestämistä ja suunnitelmallista hoitoa koskevat määräykset. Kirjaamisohjeen tarkoituksena on erityisesti 
pysyvästi säilytettävien tietojen eheyden, alkuperäisyyden ja käytettävyyden turvaaminen asia kirjojen koko 
elinkaaren ajan. 

Arvokas ja onnellinen lapsuus Kainuussa - lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022–2025 

Aluehallitus hyväksyi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022 - 2025. 

Suunnitelmassa kuvataan lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä tekijöitä sekä ongelmia ehkäiseviä toimia 
ja palveluja. Keskeiset tavoitteet nousevat Kainuun alueellisesta hyvinvointikertomuksesta. Näitä ovat lasten, 
nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (elintavat ja mielen hyvinvointi), 
vanhemmuuden tukeminen sekä ennaltaehkäisevien palvelujen ja toimintojen kehittäminen. Suunnitelma 
kytkeytyy kuntien, Kainuun soten sekä järjestöjen ja seurakuntien hyvinvointityöhön. 

 

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

