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Kainuun aluehallituksen kokous 28.11.2022 

Kainuun aluehallitus on päättänyt hyvinvointialueelle siirtyvien viranhaltijoiden virkojen perustamisista, vammais- 
ja kehitysvammalain mukaisista asumispalveluista, sote-palveluiden myöntämisperusteista, palvelusetelien 
arvoista ja sääntökirjoista sekä pelastuslaitoksen palveluhinnastosta. Aluehallitus päätti kokouksessaan myös 
Maakuntien Tilakeskus Oy:n osakkeiden merkitsemisestä sekä vaikuttamistoimielinten toimintasääntöjen 
vahvistamisesta.  

”Siirtyvän henkilöstön virat on pääosin nyt perustettu vuoden vaihteessa käynnistyvää hyvinvointialueen toimintaa 
varten. Henkilöstö siirtyy lähtökohtaisesti nykyisissä tehtävissään. Mahdollisista yksittäisiä henkilöitä koskevista 
muutoksista käydään erilliset neuvottelut, kun uusi organisaatio on aloittanut liikkeenluovutuksen jälkeen”, kertoo 
hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg. 

”Kainuun hyvinvointialueen aloitusvalmius on hyvä. Ykkösasia on sujuva siirtymä nykyisiltä organisaatioilta 
uuteen, jolloin asiakkaiden tai työntekijöiden ei tarvitse vuoden vaihtuessa huomata mitään erityistä. Viime viikolla 
hyväksytyn uuden strategian mukaisten tarkempien toimenpiteiden suunnittelu ja muutosten valmistelu jatkuvat 
monin tavoin”, toteaa Lindberg. 

Katsausasioissa aluehallitus käsitteli hyvinvointialueen talousarviota, joka käyttötalouden osalta on toteutumassa 
yli kolmekymmentä miljoonaa euroa alijäämäisenä. ”Rakenteiden ja toimintatapojen uudistamistyö 
hyvinvointialueella käynnistetään strategiamme mukaisesti. Alijäämässä on toki mukana kustannusten 
voimakasta nousua, johon emme järjestäjänä voi sinänsä vaikuttaa. Investointien osalta voidaan kassavaroilla 
toteuttaa noin viiden miljoonan välttämättömät hankinnat ja rakentamiset, mutta lähivuosien osalta esitettyjä 
kymmenien miljoonien investointeja on ratkottava todella tarkkaan. Aluevaltuusto ei myöskään voi tehdä asiassa 
päätöksiä ennen ministeriöiden hyväksyntää”, korostaa Jukka Lindberg. 

Kokousasioita lyhyesti  

Toimialueiden ja järjestämisen tuen virkojen perustaminen  

Aluehallitus päätti perustaa seuraavat virat ja vahvisti näiden kelpoisuusehdot: 

- Järjestämisen tuen yksikköön 26 virkaa (johtavat viranhaltijat, asiantuntijat sekä 
palveluneuvojat).  

- Terveyden ja sairaudenhoidon palveluihin 25 virkaa (palveluesihenkilöt sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöt) 

- Akuuttihoidon ja pelastuksen palveluihin 19 virkaa (lääkärit, kenttäjohtajat, 
palveluesihenkilöt) 

- Tuotannon ja hallinnon tukipalveluihin 17 virkaa (esihenkilö- ja asiantuntijatehtävät)  

Maakuntien Tilakeskuksen osakemerkintä ja osakassopimus 

Aluehallitus merkitsi tiedoksi hyvinvointialuejohtajan päätöksen Maakuntien Tilakeskus Oy:n osakkeiden 
merkitsemisestä ja hyväksyi yhtiön osakassopimuksen. 

Maakuntien Tilakeskus Oy toimii hyvinvointialuelain tarkoittamalla tavalla hyvinvointialueiden yhteisenä 
toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksena. Sen tehtävänä on mm. ylläpitää hyvinvointialueiden 
yhteistä tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja. Hyvinvointialueet voivat antaa osaamiskeskukselle 
muita toimitila- ja kiinteistöhallintoa koskevia tehtäviä. 

Vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaan järjestettävät asumispalvelut 

Aluehallitus käsitteli osaltaan hankintapäätöstä. Hyvinvointialueen osalta päätös tulee julkiseksi myöhemmin.
  

 

 



  

Kainuun pelastuslaitoksen palveluhinnasto 1.1.2023 alkaen 

Aluehallitus hyväksyi Kainuun pelastuslaitoksen palveluhinnaston. Hinnaston mukaiset palvelumaksut 
koskevat mm. valvonta- ja tarkastustehtäviä ja erheellisiä paloilmoituksia. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden myöntämisen perusteet Kainuun hyvinvointialueella 

Aluehallitus hyväksyi sosiaali- ja terveyspalvelujen myöntämisen perusteet Kainuun hyvinvointialueella 
1.1.2023 alkaen. 

Lisäksi aluehallitus hyväksyi, että vuonna 2023 voimaan tulevien lakimuutosten vaikutukset palvelujen 
myöntämisen perusteisiin voidaan päivittää liitteessä olevaan asiakirjaan ilman erillistä aluehallituksen 
käsittelyä. Edelleen aluehallitus hyväksyi, että omaishoidon tuen myöntämisen perusteisiin voidaan jatkossa 
tehdä vuosittaiset lainmukaiset omaishoidon tuen hoitopalkkioiden tarkastukset. 

Palvelujen myöntämisen perusteet on yhdenmukaistettu palveluittain siten, että ne kohtelevat Kainuun 
hyvinvointialueen asiakkaita yhdenmukaisesti ja asiakkaiden tarpeenmukaiset palvelut järjestetään 
yhteneviin perusteisiin ja kriteereihin perustuen. 

Palvelusetelisääntökirjat Kainuun hyvinvointialueella 

Aluehallitus hyväksyi 1.1.2023 alkaen voimassa olevat ikäihmisten kotihoidon palvelusetelin, yhteisöllisen 
asumisen palvelusetelin sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjat, 
vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirjan, omaishoidon vapaiden 
palvelusetelin sääntökirjan ja suun terveydenhuollon palvelusetelin sääntökirjan. 

Palveluseteli on yksi tapa järjestää lakisääteisiä sosiaalipalveluja ja lisätä asiakkaan valinnan 
mahdollisuuksia. 

Sääntökirjoissa määritellään mm. palveluntuottajan tehtävät, velvollisuudet, oikeudet ja vastuut. 
Sääntökirjassa palveluntuottajat velvoitetaan käyttämään Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmää PSOP 
(parastapalvelua.fi), jonka avulla hallinnoidaan asiakkaille järjestettäviä palveluja. 

Palvelusetelien arvot 1.1.203 alkaen 

Aluehallituksen päätösten mukaan 1.1.2023 alkaen: 

- Kotihoidon palvelusetelin maksimiarvo on 38 € / h ja alin arvo on 9 € / h. Palvelusetelin 
asiakaskohtainen arvo määräytyy asiakkaan bruttotulojen mukaan. 

- Tilapäisen kotihoidon palveluseteli myönnetään tilapäisen kotihoidon järjestämiseen silloin, 
kun asiakas kotiutuu esimerkiksi sairaalasta tai omaishoitaja sairastuu. Tilapäisen 
kotihoidon palveluseteli on tasasuuruinen ja sen arvo asiakkaalle on 25 €/h. Tilapäisen 
kotihoidon palveluseteli myönnetään korkeintaan kahdeksi viikoksi. 

- Yhteisöllisen palveluasumisen palvelusetelin maksimiarvo on 80,00 € / vrk ja alin 32,80 € / 
vrk Palvelusetelin asiakaskohtainen arvo määräytyy asiakkaan bruttotulojen mukaan.  

- Ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin maksimiarvo 1.1.2023 alkaen 140,00 
€ / vrk ja alin 77 € / vrk. Palvelusetelin asiakaskohtainen arvo määräytyy asiakkaan 
bruttotulojen mukaan. 

Vaikuttamistoimielinten toimintasäännöt 

Aluehallitus hyväksyi nuorisovaltuuston sekä vammais- ja vanhusneuvostojen toimintasäännöt. 

Vaikuttamistoimielimet ovat lakisääteisiä toimielimiä, joiden tehtävänä on tuoda kohderyhmiensä ääni 
kuuluviin hyvinvointialueen toiminnassa ja päätöksenteossa. 

 

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

