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Kainuun aluevaltuuston kokous 21.11.2022 

Kainuun aluevaltuusto on hyväksynyt hyvinvointialueen strategian vuosille 2022 - 2025.  

Aluevaltuusto hyväksyi organisaatiovalmistelun täsmennykset järjestämisen tuen tehtävien osalta. Valtuustolle 
esitettiin myös johtamismallin perusteita ja muuttuvan organisaation yksityiskohtia. 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).  

Muina kokousasioina olivat mm. kuntien antamat selvitykset hyvinvointialueen siirtyvistä toiminnoista sekä lasten 
ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. 

Katsausasioissa valtuustolle esitettiin käyttötalous- ja investointiennusteet, joiden mukaan Kainuussa – kuten 
koko maassa – on tarve merkittävälle lisärahoitukselle sekä toiminnan sopeuttamiselle. Kainuun hyvinvointialueen 
talousarvio vuodelle 2023 on tällä hetkellä noin 33 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lisäksi parhaillaan koostetaan 
välttämättömien rakennusinvestointien suunnitelmaa lähivuosille. 

Kainuun hyvinvointialueen strategia korostaa osallisuutta ja uudistumista  

Hyvinvointialueen strategia ohjaa Kainuun sote- ja pelastuspalveluita lähivuosina. Sen valintoihin perustuvat muut 
suunnitelmat ja tarkemmat toimeenpano-ohjelmat. ”Strategiassa on haluttu korostaa kainuulaisten omaa osuutta 
hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisäämiseksi. Johtamisen ja organisaatiokulttuurin muutos nähdään 
välttämättömänä, samoin rohkea uudistuminen ja talouden tasapainottaminen. Lupauksemme ’huolenpitoa itsestä 
ja muista’ on kantava teema, jonka varaan hyvinvointialueen toimintaa rakennetaan”, tiivistää aluevaltuuston 
puheenjohtaja Anne Lukkari.  

”Avoimuuden ja osallisuuden teemat ovat puhuttaneet paljon päätöksentekijöitä. Tämän vuoksi olen erityisen 
ilahtunut, että strategiatyöhön osallistui runsaasti sekä henkilöstöä että asukkaita. Suuri kiitos valmistelussa 
mukana olleille”, jatkaa Lukkari.  

Aluevaltuuston puheenvuoroissa tuotiin esille aktiivisen viestinnän ja strategian jalkauttamisen sekä sitoutumisen 
merkitystä. Edelleen korostettiin myös strategian päivittämisen tärkeyttä. 

Kokousasioita lyhyesti 

Kainuun hyvinvointialueen organisaatio 
 
Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi johtamisjärjestelmän sekä järjestämisen tuen organisoinnin ja hyväksyi 
ikäihmisten palveluohjauksen ja ostopalvelujen siirron osaksi järjestämisen tukea. 
 
Kuntien ja Kainuun soten selvitykset hyvinvointialueelle 
 
Aluevaltuusto hyväksyi Kainuun soten ja kuntien antamat selvitykset hyväksymistä sekä niissä todettujen 
irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymiset hyvinvointialueelle ja 
hyvinvointialueen vastuulle.  
 
Aluevaltuusto palautti kuitenkin Puolankaa koskevan asian aluehallitukselle Puolangan kunnan ja 
Terveystalo Kuntaturva Oy:n välisen sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan palvelusopimuksen osalta 
puuttuvan palvelukuvausliitteen vuoksi. Aluevaltuustolla on mahdollista käsitellä asia uudelleen joulukuun 
kokouksessa. 

 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän omistamien kiinteistöjen siirtyminen Kainuun 
hyvinvointialueelle 

 
Aluevaltuusto hyväksyi Kainuun sote -kuntayhtymän omistamien kiinteistöjen (KAKS, Sirkunkuja 4, 
Rajamiehentie 4, Salmijärvi I ja II sekä Puolangan Kurikka ja Hiljala) siirron Kainuun hyvinvointialueen 
omistukseen 1.1.2023. 

 



  

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

Aluevaltuusto hyväksyi osaltaan sopimuksen Pohjois-Suomen Laboratoriokeskuksen 
Liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) purkamisesta ja toiminnan siirtämisestä NordLab Hyvinvointiyhtymään.   

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

Aluevaltuusto 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. 

Lisälista-asia: Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin hyvinvointialueiden poikkeuslupahakemusten 
puoltaminen 

Aluevaltuusto päätti, että Kainuun hyvinvointialue puoltaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Raahen 
päivystyksen poikkeuslupahakemusta sekä Lapin hyvinvointialueen synnytyssairaaloiden 
poikkeuslupahakemuksia. 

 

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

Lisätietoja medialle: Aluevaltuuston pj Anne Lukkari (040 757 3263), hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg (040 
595 0631) 
 

 

 

 

 

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

