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Työmme yhteisellä hyvinvointi-
alueella on alkamassa. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon ja pelastustoi-
men yhdistyminen on lähihisto-
riamme suurin julkinen rakenne-
muutos. Tätä varten Kainuussakin 
on tehty suuri määrä valmistelu-
työtä henkilöstön, tilojen, sopi-
musten siirtämiseksi ja uuden or-
ganisaation perustamiseksi. Myös 
keskeiset tavoitteet on asetettu 
ja niiden eteen lupaamme tehdä 
töitä kaikin tavoin. Kiitos luotta-
mushenkilöt, työntekijät ja asuk-
kaat kaikesta osallistumisestan-
ne!

Koko Suomi on taloudellises-
ti vaikeassa tilanteessa, jossa 
ikääntyvän väestön palvelutar-
ve kasvaa, mutta verotulot vä-
henevät. Pula ammattitaitoises-
ta työvoimasta on nousemassa 
rahoituksen tiukkuuden rinnalle 
suurimmaksi haasteeksi. Palvelu-
järjestelmämme on muututtava, 
jotta voimme ylläpitää hyvinvoin-
tia ja turvallisuutta. 

Peruspalveluita on pystyttävä 
uudistamaan, ja perinteisten lä-
hipalveluiden rinnalle on tuota-
va niin digitaalisia kuin liikkuvia 
palvelumuotoja. Tämä tarkoittaa 
erityisesti keskittymistä todetusti 
vaikuttaviin toimiin, jotta palvelu-
kuormitus vähenisi nopeammin 
kuin sairastavuus ja hyvinvointiva-
jeet sitä lisäävät. Meidän on myös 
lisättävä yhteistyötä sekä hyvin-
vointialueen sisällä kuin kump-
paniemme kanssa. Yksin emme 
pärjää.

Olemme monella tapaa uuden 
alussa. Kainuulaisten osallisuut-
ta ja omaa panosta voimavaro-

jen vahvistamiseksi on lisättävä. 
Johtamisen ja työhyvinvoinnin ke-
hittämiseksi on tehtävä nopeita ja 
kestäviä parannuksia. Haluamme, 
että meillä saa inhimillistä ja hy-
vää palvelua kaikissa tilanteissa. 
Hyvinvointialueen on oltava hyvä 
työnantaja, jossa työntekijät viih-
tyvät. Lupauksemme ”huolenpi-
toa itsestä ja muista” kuuluu kai-
kille!

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
ja pelastuspalveluiden yhdisty-
minen on Kainuussa konkreetti-
sempaa kuin monessa maakun-
nassa. Toiminta tulipaloissa ja 
onnettomuuksissa hoituvat ku-
ten aiemminkin, mutta yhteistyö 
päivystävän akuutin hoidon kans-
sa tiivistyy jatkossa, sekä palveluis-
sa että hallinnossa. Se on hyvä 
esimerkki uudenlaisesta yhteis-
toiminnasta.

Jukka Lindberg, 
Kainuun hyvinvointialuejohtaja

PUOLANKA

SUOMUSSALMI

HYRYNSALMI

RISTIJÄRVI
PALTAMO

KAJAANI
SOTKAMO

KUHMO

Hyvinvointialueet ovat vastuussa sosiaali- ja terveyspalveluis-
ta sekä pelastustoimesta 1.1.2023 alkaen. Kunnat vastaavat jat-
kossakin muun muassa päivähoidosta, opetuksesta, liikunnas-
ta ja kulttuurista. 

Suomessa on jatkossa yhteensä 21 hyvinvointialuetta, joista yksi 
on Kainuussa. Hyvinvointialueen toiminnasta on säädetty sitä 
koskevissa laeissa. Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta eril-
linen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto.

Kainuun hyvinvointialue yhdistää Kainuun soten ja Kainuun 
pelastuslaitoksen sekä Puolangan kunnan sote-toiminnot yh-
deksi organisaatioksi. Vuosibudjetti on noin 400 miljoonaa eu-
roa ja henkilöstöä on yhteensä yli 4000.

Hyvinvointialueuudistuksen tavoitteena on: 
• turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyden-

huollon sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille
• parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta
• kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
• turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti
• vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haas-

teisiin
• hillitä kustannusten kasvua

Mistä on kyse?

twitter.com/kainuunhva

@kainuunhyvinvointialue

@kainuun_hyvinvointialue
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Kainuun hyvinvointialue 
aloittaa 1.1.2023
Uudet hyvinvointialueet ottavat 
kunnilta vastaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon ja pelastuspalve-
luiden järjestämisvastuun vuoden 
vaihtuessa. Siirtymä tehdään sau-
mattomasti, joten Kainuussa uu-
distuksen välittömät vaikutukset 
näy asukkaille. Samat tutut am-
mattilaiset jatkavat tutuissa toimi-
pisteissä, eikä asiakkaiden tarvit-
se tehdä muutoksen takia mitään. 
Kainuun terveysasemat, sosiaali-
toimen palvelut, kotihoito, keskus-
sairaala, ensihoito ja paloasemat 
sekä kaikki muut palvelumme 
ovat käytettävissäsi aiempaan ta-
paan!

Hyvinvointialueuudistuksen 
käytännön vaikutukset Kainuus-
sa ovat muuta maata pienempiä, 
koska meillä sote- ja pelastuspal-
velut ovat olleet maakunnallisia jo 
pitkään. Jatkossa ne toimivat yhä 
tiiviimmin yhdessä, samassa or-
ganisaatiossa. Muutoksia tapah-
tuu hallinnollisessa rakenteessa ja 
johtamisessa, mutta aikaa myö-
ten myös palveluissa. Tavoittee-
na on turvata toimivat palvelut, 
kaventaa terveys- ja hyvinvoin-
tieroja sekä turvata ammattitai-
toisen työvoiman saanti samalla, 
kun kustannusten kasvua yrite-
tään hillitä.

Hyvinvointialueen 
palvelut Kainuussa
Kainuun hyvinvointialueen pal-
velut jakaantuvat viiteen toimi-
alueeseen. Noin 4000 työnteki-
jäämme työskentelee pääosin 
asiakaspalveluissa tai niitä välit-
tömästi tukevissa tehtävissä, ku-
ten kuljetus- tai teknisissä palve-
luissa. 

Terveyden ja sairaudenhoidon 
palvelut on suurin toimialue. Se 
kattaa kaikki perusterveyden-
huollon ja erikoissairaanhoidon 
vastaanotto- ja osastohoidon 
palvelut niin terveysasemilla kuin 
keskussairaalassakin. Kuntoutus-
palvelut, mielenterveys- ja päih-
depalvelut, lasten ja perheiden 
terveyspalvelut sekä kaikki diag-
nostiset ja hoidolliset tukipalve-

lut ovat myös osa toimialuetta.

Akuuttihoidon ja pelastuksen 
palvelut on uusi kokonaisuus, 
joka yhdistää aiemmat Kainuun 
pelastuslaitoksen palvelut ja so-
ten ensihoidon, keskussairaa-
lan päivystyksen sekä teho- ja 
valvontaosaston. Näitä tukevat 
myös toimialueeseen liitettävä 
Akuutti kotisairaala ja tilanne-
keskus, jolla vastataan kotona ta-
pahtuvan hoidon tarpeisiin maa-
kunnan alueella.

Sosiaali- ja perhepalvelut sisäl-
tää lapsiperheiden, vammaisten 
ja aikuisten sosiaalityön ja perhe-
neuvolatoiminnan. Myös asumi-
sen, ja päiväaikaisen ja kuntout-

tavan palvelut sekä perheiden 
kotona asumista tukevat ja opis-
keluhuollon toiminnot ovat osa 
kokonaisuutta.

Ikäihmisten palvelut koostuvat 
kotihoidosta ja ympärivuorokau-
tisista asumispalveluista koko 
Kainuussa. Mukana ovat myös 
kuntouttava päivätoiminta.

Tuotannon hallinto- ja tukipal-
veluilla varmistetaan, että varsi-
nainen palvelutoiminta on suju-
vaa, palkat maksetaan ajallaan ja 
materiaalit ovat ajallaan oikeassa 
paikassa. Näistä vastaavat talous- 
ja henkilöstöpalvelut, sihteeri- ja 
asiakirjahallinto, tietohallinto- ja 
tekniset palvelut, materiaali- ja 
kuljetuspalvelut ja ravinto, puh-
taanapito- ja tekstiilipalvelut. 

Toimialueiden lisäksi organisaa-
tioon kuuluu hyvinvointialueen 
johdon tukena toimiva pieni jär-
jestämisen tuen yksikkö. Se vas-
taa lakisääteisten järjestämis- ja 
valvontatehtävien lisäksi kehit-
tämis- ja innovaatiotoiminnasta, 
hankinnoista, viestinnästä, laa-
tutyöstä ja toiminnan prosessien 
sekä palveluneuvonnasta ja ikäih-
misten ostopalveluiden ohjauk-
sesta.

2. tammikuuta alkaen 
hyvinvointialue.kainuu.fi
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Näin tavoitat palvelut

Aina ennen päivystykseen ha-
keutumista tulee ottaa yhteyt-
tä soittamalla päivystysapuun 
numeroon 116 117. Kainuun kes-
kussairaalan päivystys palvelee 
vuoden kaikkina päivinä kellon 
ympäri.

Päivystävä sairaanhoitaja antaa 

puhelimitse jatko-ohjeet tai ar-
vion vastaanottoajasta, mikäli ti-
lanne edellyttää vastaanottokäyn-
tiä. Numerosta saa myös neuvoja 
äkillisen sairauden tai tapaturman 
hoidossa. 

Mikäli on kyseessä henkeä uh-
kaava hätätilanne (esim. kova 

rintakipu, hengitysvaikeus, ta-
juttomuus tai vakava vammau-
tuminen), soita hätänumeroon 112.

Kainuun pelastuslaitoksen 
yhteystiedot löydät osoittees-
ta kainuunpelastuslaitos.f i ja 
2. tammikuuta alkaen myös hy-
vinvointialue.kainuu.fi. Samasta 

osoitteesta löytyvät myös asioin-
tilomakkeet: koulutuspyyntölo-
make, tulentekoilmoitus sekä il-
moitus palovaarasta tai muusta 
onnettomuusriskistä.

Onnettomuus- ja hätätilan-
teessa soita aina hätänumeroon 
112.

Kainuun hyvinvointialueen tar-
joama hyvinvoinnin ja terveyden 
palvelukanava Omasote on tut-
tu muutaman vuoden eläkkeel-
lä olleelle kajaanilaiselle Katrille. 
”Olen käyttänyt Omasotea alus-
ta, vuodesta 2014 saakka, sain 
kanavasta tietoa sairaanhoita-
jalta ja tutustuin palveluun heti. 
Käyttöönotto oli varsin helppoa”, 
Katri kehuu. 

Omasoten käyttö edellyttää 
kirjautumista verkkopankkitun-
nuksilla, mobiilivarmenteella tai 
varmennekortilla. ”Jos osaa kir-
jautua pankkiin, osaa kirjautua 
Omasoteenkin, se on helppoa”, 

jatkaa Katri.
Omasotessa voi lähettää vies-

tejä suoraan terveydenhuollon 
eri ihmisille ja laboratoriotulok-
set näkyvät Omasotessa lähes 
samanaikaisesti kuin ammatti-
laisilla. ”Omasotessa lähetettyi-
hin viesteihin olen aina saanut 
vastauksen samana, tai viimeis-
tään seuraavana päivänä. Sen 
käyttö säästää myös aikaa, kun 
ei tarvitse odottaa takaisinsoit-
toa, vaan ajan terveysasemalle 
ja laboratorioon voi varata suo-
raan sieltä.” Katri kertoo.  

Laboratoriotuloksista ja saa-
puneista viesteistä on mahdol-

lista saada myös heräte sähkö-
postilla tai tekstiviestillä.  

Myös vastaanotolle  
verkon kautta
Omasote saakin kiitosta juuri no-
peudestaan ja siitä, ettei välttä-
mättä tarvitse edes lähteä vas-
taanotolle jonottamaan. 

”Olen saanut myös lääkäripal-
velua Omasoten kautta vain ku-
van avulla käymättä ollenkaan 
paikan päällä. Toki tarvittaessa 
olen päässyt myös vastaanotol-
le, jos vaiva on sitä vaatinut”, ker-
too Katri tyytyväisenä saamiinsa 
Omasote-palveluihin.

Kiireettömiin terveyspalveluihin on 
mahdollista hakeutua sähköisesti 
kirjautumalla Omasote-palveluun, 
jonka kautta tapahtuvaan yhtey-
denottoon vastataan mahdollisim-
man pian. 

Poliklinikoilla ja muissa yksiköis-
sä on käytössä takaisinsoittonume-
rot, joihin soittamalla voi asioida kii-
reettömissä asioissa. Jos potilaalla 
on jo oma nimetty yhteyshenkilö, 
häneen voi ottaa suoraan yhteyttä. 

Kainuun kuntien terveys-
asemien, Kainuun keskussai-
raalan yleislääketieteen polik-
linikan (yle-poliklinikka) sekä 
erikoissairaanhoidon poliklini-

koiden yhteystiedot löytyvät 2. 
tammikuuta alkaen osoitteesta  
hyvinvointialue.kainuu.fi. 

Kainuun hyvinvointialueen verk-
kosivujen yhteystiedoista löytyy 
myös Asiointi- ja palvelutiedot 2023 
-opas, joka sisältää yleisimmät yh-
teystiedot, mm. palvelunumeroi-
hin ja hoito- ja hoivayksiköihin.

Puhelinvaihde ja sotepalvelu-
jen neuvonta palvelee virka-ai-
kana numerossa 08 61 561. Ke-
vään 2022 aikana uutena palveluna 
avautuu verkkosivuilla myös chat-
bot, jonka avulla voi asioida monis-
sa kysymyksissä.

Päivystyspalveluihin ja kiireelliseen hoitoon hakeutuminen

Kiireettömät terveyspalvelut

Asiointia helposti Omasoten kautta 

NÄIN HAET PÄIVYSTYKSEEN
Kainuun keskussairaalan päivystys. 

Ensiaputilanteessa voi hakeutua myös Kuhmon, 
Sotkamon ja Suomussalmen terveysasemille.

Soita hätänumeroon 112 - henkeä uhkaavissa tilanteissa.

Soita päivystysnumeroon 116 117 - aina ennen 
päivystyskäyntiä tai jos tarvitset neuvoa äkillisessä 

sairastumisessa tai tapaturmassa.

NÄIN HAET TERVEYSPALVELUIHIN
- Kuntien terveysasemat

- Kajaanissa KAKS yleislääketieteenpoliklinikka (ylepoli)
- KAKS:n erikoissairaanhoidon poliklinikat

omasote.kainuu.fi Puhelimella

Ammattilainen 
vastaa sinulle 

mahdollisimman pian.

Soita nimetylle
yhteyshenkilölle.
-----------------------

Ellei sinulla ole nimettyä 
yhteyshenkilöä, soita 

takaisinsoittonumeroon.
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Seuraa Kainuun 
hyvinvointialuetta somessa

Kainuun hyvinvointialue on hyvin 
esillä sosiaalisessa mediassa. So-
mepalveluillamme on kaikkiaan 
yli 20 000 seuraajaa. Vuoden 
vaihteessa Kainuun soten ja pe-
lastuslaitoksen Facebook -sivut, 
Instagram- ja Twitter-tilit sekä 
YouTube -kanavat siirtyvät uu-
den hyvinvointialueen käyttöön.
  

Vuorovaikutteisuutta ja  
nopeaa tiedonsaantia  
tarjolla
Kainuun hyvinvointialueen some-
kanavat tarjoavat yleistä ja ajan-
kohtaista tietoa monipuolisista 
aiheista. Julkaisemme esimerkik-

si tiedotteita, teemapäivien ja ta-
pahtumien julkaisuja sekä eri yk-
siköiden kuulumisia.

Kanavilla ei anneta asiakaskoh-
taista palveluneuvontaa. Sosiaali-
sessa mediassa asioidessa ei tule 
myöskään antaa henkilötietoja 
tai muita tietosuojan piiriin kuu-
luvia tietoja. 

Sometileillämme 
saa kysyä ja kommen-
toida – edistämme 
osaltamme avoimuut-
ta ja hyvää keskustelu-
kulttuuria ja olemme 
mukana myös #hy-
vinsanottu -hankkees-
sa. Tule mukaan! 

Pelastuslaitoksen some on 
osa turvallisuusviestintää

Kainuun pelastuslaitos toteuttaa 
sille säädettyä turvallisuusviestin-
nän tehtävää myös sosiaalisessa 
mediassa. Aiheita ovat esimer-

kiksi onnettomuuksien 
ennaltaehkäisy, ko-
din paloturvallisuus, 

liikenneturvallisuus ja 
kotitalouksien varau-

tuminen häiriö- ja poik-
keusoloihin. 

Teemme tutuksi myös 
pelastuslaitoksen arkea 

kuvin ja videoin.

Laboratoriopalvelut jatkuvat en-
nallaan myös vuodenvaihteen 
jälkeen. NordLab palvelee päi-
vittäin Kajaanissa, Kuhmossa, 
Sotkamossa ja Suomussalmel-
la. Tämän lisäksi NordLabin la-
boratoriopalvelua on tarjolla yh-
destä kolmeen kertaan viikossa 
Hyrynsalmella, Paltamossa, Ris-
tijärvellä ja Vuolijoella. Voit varata 
ajan näytteenottoon verkkosivul-
ta www.nordlab.fi tai puhelimitse 
numerosta 020 619 8019.

Tammikuun alusta alkaen 
NordLab tuottaa koko pohjoi-
sen Suomen laboratoriopalvelut. 
Palveluja kehitetään jatkuvas-
ti yhdessä hyvinvointialueiden 
kanssa. Kehittäminen näkyy 
NordLabin toimitusjohtaja Anne 
Piikiven mukaan asioinnissa esi-
merkiksi siten, että tulevina vuo-
sina näytteenotossa voi käydä 
missä tahansa NordLabin toimi-
pisteessä. ”Kainuulainen voisi siis 
jatkossa käydä näytteenotossa 
myös Kainuun ulkopuolella. Uu-
distus tapahtuu portaittain, mut-
ta sen kokonaan toteuduttua va-
linnanvaraa riittää: NordLabin 
toiminta-alue kattaa maantie-
teellisesti noin puolet Suomesta 
aina Keski-Pohjanmaalta Ylä-Lap-
piin saakka. Meillä on alueella 
noin 80 NordLabin toimipistet-
tä”, kertoo Piikivi.

Palvelunumeroista  
apua

Tietoa laboratoriopalvelusta saa 
vuorokauden ympäri osoitteessa 
www.nordlab.fi. Verkkosivulla pal-
velee myös LabraBotti.

 NordLab avasi marraskuussa 
kaksi uutta palvelunumeroa: toi-
nen laboratoriossa asioiville ja toi-
nen terveydenhuollon ammatti-
laisille. Numerosta 08 2377 8911 
laboratorion asiakkaat voivat ky-
syä laboratoriopalveluihin liittyen, 
esimerkiksi tietoa näytteenottoon 
valmistautumisesta. Numerossa 
palvellaan maanantaista torstaihin 

kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15. 
Puhelinneuvonta antaa yleis-

luontoista neuvontaa näytteen-
ottoihin valmistautumisesta, 
itsemaksavien asiakkaiden hinta-
tietoihin liittyvissä kysymyksissä ja 
peruu tarvittaessa aikoja. Tietotur-
vasyistä tutkimuspyynnöistä neu-

votaan vain yleisellä tasolla eikä 
tutkimustuloksia anneta puheli-
mitse. 

Kainuulaiset saavat omat labra-
tuloksensa jo tuttuun tapaan kir-
jautumalla Kainuun Omasoteen.  
Tervetuloa NordLabin näytteen-
ottoon.

Nordlab – jokaisen kainuulaisen laboratorio

Laboratorion 
ajanvaraus nordlab.fi 
tai puhelimitse  
020 619 8019

Labrabotti netissä tai asiakasneuvonta 
08 2377 8911 auttaa kysymyksissäsi! 
Laboratoriotulokset kirjautumalla  
Omasote.kainuu.fi
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Vaarojen hallitsijat
Kainuun pelastuslaitos vastaa 
alueellaan lakisääteisistä tehtä-
vistään eli onnettomuuksien en-
naltaehkäisystä, pelastustoimin-
nasta ja varautumisesta. Nämä 
ovat keskeinen osa sisäisen tur-
vallisuuden toimialaa, jolla tur-
vataan yhteiskunnan elintärkei-
tä toimintoja.

Hyvinvointialueen palveluk-
seen siirtyy 100 vakinaisen työn-
tekijän lisäksi sopimuspalokun-
nista noin 90 henkilöä. Alueella 
on kymmenen paloasemaa, 
joista osalla on vakinaista hen-
kilöstöä ja osa toimii sopimus-
palokuntien voimin. Paloasema-
verkosto ja ympärivuorokautinen 
toimintavalmius ovat turvallisuu-
den lähipalveluita.  

Kainuun pelastuslaitos jatkaa 
työtään turvallisuuden ylläpi-
dossa ja kehittämisessä osana 
hyvinvointialuetta. Tutut Vaaro-
jen hallitsijat palvelevat ympäri 
Kainuuta vuorokauden jokaise-
na tuntina.

”Pelastustoimi yhdistyy akuut-
tihoidon kanssa yhteiseksi toi-
mialueeksi. Ratkaisu on val-
takunnallisestikin merkittävä 
avaus, joka auttaa tiivistämään 
jatkuvassa valmiudessa olevien 
sote- ja pelastustoimintojen yh-
teistyötä”, korostaa Kainuun pe-
lastusjohtaja Anssi Parviainen.  

Pelastus- ja sammutus-
tehtäviä - vahinkojen  
torjuntaa ja rajoittamista 
Pelastustoimintaan kuuluu ensi-
sijaisesti vaarassa olevien ihmis-
ten, ympäristön ja omaisuuden 
suojaaminen ja pelastaminen 
sekä tulipalojen sammuttami-
nen. Lisäksi väestön varoittami-
nen, uhkaavan onnettomuuden 
torjuminen ja vahinkojen rajoit-
taminen ovat tärkeä osa tehtäviä. 

Onnettomuuksien ennalta-
ehkäisyä toteutetaan muun 

muassa palotarkastuksien ja 
turvallisuusviestinnän avulla. 
Turvallisuusviestintää tehdään 
erityisesti sosiaalisessa medias-
sa ja erilaisissa tapahtumissa ja 
koulutuksissa. Pelastuslaitos to-
teuttaa myös esimerkiksi työ-
paikkojen tai muiden ryhmien 
alkusammutuskoulutuksia sekä 
teollisuuspalokunnille suunnat-
tuja koulutuspalveluita. Koulu-
tuksien kautta lisätään ihmisten 
turvallisuustietoisuutta ja -osaa-
mista. Tavoitteena on oppia tun-
nistamaan vaaroja, ehkäisemään 
onnettomuuksia ja toimimaan 
onnettomuustilanteissa.

Väestönsuojelua ja  
varautumista 
Kainuun pelastuslaitos on va-
rautunut toimimaan niin häiriö-
tilanteissa kuin poikkeusolois-
sakin. Varautumiseen sisältyviä 
tehtäviä ovat mm. väestönsuoje-
luun tarvittavan henkilöstön va-
raaminen ja kouluttaminen sekä 
johtamis-, valvonta- ja hälytysjär-
jestelmien ylläpitäminen. Yhteis-
työssä muiden viranomaisten 
kanssa varaudutaan tarvittaes-
sa myös väestön siirtämiseen 
ja muihin valmiuslain edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Häiriötilanteissa viranomaistoi-
mien lisäksi suuri merkitys on ko-
titalouksien omatoimisella varau-
tumisella. Kodeissa tulisi varautua 
pärjäämään itsenäisesti  useita 
vuorokausia häiriötilanteen sat-
tuessa, esimerkiksi sähkön ja ve-
denjakelun katketessa. Kotoa 
tulee löytyä ruokaa, vettä ja lääk-
keitä vähintään kolmeksi vuoro-
kaudeksi. 

Tärkeää on tuntea varautumi-
sen perusteet eli tietää esimer-
kiksi, mistä saa oikeaa tietoa 
häiriötilanteessa ja miten pär-
jätä kylmenevässä asunnossa. 
Laajoissa häiriötilanteissa kan-
salaisten omatoiminen varautu-
minen ja toimintakyky on ratkai-
sevaa yhteiskunnalle ja ennen 
kaikkea ihmiselle itselleen. Eikä 
kannata unohtaa myöskään 
vanhaa kunnon naapuriapua. 
Tuen tarjoaminen helpottaa 
myös viranomaisia, kun kansa-
laiset osallistuvat huolenpitoon 
lähimmäisistä.

– Valmiutta kaikissa tilanteissa

Tutustu 
varautumisohjeisiin 
72tuntia.fi
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Huolenpitoa itsestä ja muista 
- Kainuun hyvinvointialueen strategia 2022–2025
Millaiset tavoitteet Kainuun hy-
vinvointialueella on ja miten kai-
nuulaiset vastasivat kysyttäessä 
hyvinvointialueen tarkoitusta ja 
tulevaisuutta? 

”Hyvinvointialue on alueen 
asukkaita varten, jotta kaikil-
la olisi mahdollisimman hyvä 
olla ja turvallinen olo. Että apua 
saa, jos tarvitsee.”

Noin seitsemänsataa kainuulais-
ta asukasta ja saman verran hy-
vinvointialueen tulevia työnte-
kijöitä osallistui tulevaisuuden 
suunnitteluun osana strategia-
prosessiamme. Kainuulaisten 
vastauksissa korostuvat sujuvat 
ja monipuoliset palvelut, ikäih-
misten hoito sekä lääkäriin pää-
sy. Henkilöstölle tärkeitä ovat eri-
tyisesti hyvä johtaminen, tukeva 
työyhteisö ja työehdot. Työhyvin-
vointi ja henkilöstöstä huolehti-
minen korostuvat hyvinvointi-
alueen strategiassa.

”Kun henkilöstö voi hyvin, niin 
he jaksavat palvella ja hoitaa 
hyvin.”

Miten Kainuu vastaa  
tulevaisuuden  
haasteisiin?
Tiukka talous, vähenevä väestö, 
pula ammattilaisista – siinä ovat 

suurimmat kysymyksemme lähi-
vuosille. 

Strategia on suunnitelman run-
ko, jolla selviydymme myös jat-
kossa. Se nojaa selkeisiin arvoihin 
ja yksinkertaiseen palvelulupa-
ukseen: Huolenpitoa, itsestä ja 
muista. Tehtävämme on tuottaa 
terveyttä, turvaa ja hyvinvointia 
Kainuussa.

Kainuun hyvinvointialueen ar-
vot ohjaavat työtämme. Niiden 
tulee näkyä kaikessa toiminnas-
sa, joka päivä. Arvoista loistaa 
VALO: Vastuullisuus, Avoimuus, 
Luotettavuus ja Oikeudenmu-
kaisuus.

Tulevaisuudessa haluamme, 
että 
- kainuulaiset voivat olla tyyty-

väisiä sosiaali- ja terveyden-
huollon ja pelastustoimen pal-
veluihin.

- olemme veto- ja pitovoimai-
nen työnantaja, jonka toimin-
taa ohjaavat inhimilliset arvot. 

- olemme harkitun rohkea uu-
distamistoimissaan ja kekse-
liäs sekä joustava palveluiden 
järjestäjä ja toteuttaja.

- tasapainoinen talous turvaa 
itsenäisen hyvinvointialueem-
me toiminnan

Tämän saavuttaaksemme kes-
keiset valintamme ovat:
1. Teemme yhdessä ihmiseltä 

ihmiselle
 - Hyvää asiakaspalvelua, am-

mattitaitoa ja inhimillisyyttä
 - Kainuulaisten osallisuuden ja 

voimavarojen korostamista
 - Omatoimista, ennakoivaa ter-

veyden ja hyvinvoinnin edistä-
mistä

 - Peruspalveluiden vahvista-
mista, pelastustoimi mukana

2. Toimimme kestävän tehok-
kaasti

 - Haasteisiin vastaamista ja uu-
distumiskykyä

 - Talouden tasapainottamista 
ja tiedolla johtamista

 - Toimeenpanokykyä ja yhteis-
työn tekemistä

 - Vaikuttavuuden ja tulosten 
korostamista 

3. Uudistamme rohkeasti
 - Digitaalisten palvelujen ke-

hittämistä asiakaslähtöisesti
 - Arkityön ketterää uudistamis-

ta
 - Muutosvalmiuksien vahvista-

mista
 - Tiedon hyödyntämistä ja 

avoimuutta

4. Johdamme osaamista, työky-
kyä ja hyvinvointia

 - Arvostavan ja valmentavan 
kulttuurin rakentamista

 - Kannusteiden ja etujen kehit-
tämistä

 - Jatkuvaa parantamista
 - Henkilöstön saatavuuden 

turvaamista

”Millainen on Kainuun hyvinvointialue 2026 – kun se hyvä olisi? – sanapilvessä koros-
tuvat sanat vastausten yleisyyden mukaan.

Kainuun hyvinvointialueen strategia 2022–2025
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Viime tammikuun aluevaaleissa 
kainuulaiset valitsivat 59 alueval-
tuutettua. He muodostavat poliit-
tisen luottamushenkilöhallinnon, 
joka päättää sosiaali- ja terveyden-
huollon ja pelastustoimen palve-
luista ja rahoituksen käytöstä. En-
simmäinen valtuustokausi kestää 
vuoteen 2025 asti.

Aluevaltuusto ja -hallitus ovat 
tehneet organisaation käynnistä-
miseen liittyviä ratkaisuja kevääs-
tä alkaen. Hallinto- ja palvelura-
kenne on vahvistettu, keskeiset 
viranhaltijat valittu sekä vuoden 
2023 talous- ja toimintasuunnitel-
ma hyväksytty. Toiminta on valmii-
na alkamaan tammikuun alussa.

Puheenjohtajilla  
riittää töitä
Aluevaltuuston puheenjohtaja 
Anne Lukkari Sotkamosta joh-

taa myös kotikuntansa valtuus-
toa. Samoin aluehallituksen pu-
heenjohtaja Heikki Huotari toimii 
Kuhmon kaupunginhallituksen 
puheenjohtajana, joten julkinen 
päätöksenteko on molemmille 
tuttua. Millaiset ovat tunnelmat 
ensimmäisistä kuukausista?

”Ensimmäiset kuukaudet ovat 
olleet työntäyteisiä. Aikaa on toi-
vottavasti jatkossa enemmän 
asiakokonaisuuksien valmiste-
luun. Hienoa on huomata erityi-
sesti työntekijöiden ja kainuu-
laisten halu olla mukana uuden 
rakentamisessa”, pohtii Anne 
Lukkari.

  ”Itseäni on ilahduttanut halli-
tuksen hyvä yhteishenki. Uskon, 
että tämä helpottaa hankalissa-
kin tilanteissa”, kommentoi Heik-

ki Huotari. 
Haastavana kumpikin kokee 

asioiden laajuuden ja runsauden. 
Aineistoon perehtyminen vaa-
tii aikaa ja edellyttää myös toimi-
vaa yhteyttä viranhaltijoihin, jotta 
päätösesitykset ovat huolella laa-
dittuja. 

”Asialistoilla on paljon päätettä-
vää ja kokoukset ovat pitkiä. Pu-
heenjohtajan tehtävät eivät eroa 
kunnan toimielimistä. Menee toki 
oma aikansa ennen kuin syntyy 
toimijoiden yhteistä toimintakult-
tuuria” toteavat Lukkari ja Huotari. 

”Vaikeimpia asioita koko maas-
sa ovat tietysti työvoimaan sekä ta-
louteen liittyvät kysymykset. Niitä 
myös me kainuulaiset päätöksen-
tekijät joudumme tiiviisti ratko-
maan” summaa Anne Lukkari.

Valtuusto linjaa, hallitus 
toimeenpanee ja  
viranhaltijat toteuttavat
Aluevaltuuston tehtävä on stra-
teginen eli suurista linjoista päät-
täminen. Valtuusto valitsee myös 
muiden toimielinten jäsenet ja 
määrittelee niille tarkemmat teh-
tävät. 

Aluehallitukseen kuuluu 11 jä-
sentä poliittisten voimasuhteiden 
mukaisesti. Hallitus johtaa hyvin-
vointialueen toimintaa, hallintoa 
ja taloutta, joista käytännön ta-
solla vastaa hyvinvointialuejohta-
ja omine alaisineen. Viranhaltijat 
ja työntekijät toteuttavat päätök-
sentekijöiden linjaukset ja huoleh-
tivat päivittäisen toiminnan suju-
vuudesta.

Aluehallituksen alaisena toimii 
kaksi jaostoa. Yksilöjaosto tekee 
mm. asiakasta koskevat toimieli-
melle kuuluvat yksilöpäätökset tai 
muutoksenhakuratkaisut. Turval-
lisuusjaosto valmistelee ja vastaa 
mm. pelastustoimen ja ensihoidon 
palvelutasopäätöksistä sekä varau-
tumiseen liittyvistä käsittelyistä.

Tarkastuslautakunta vastaa la-
kisääteisistä tehtävistä hallinnon 
ja talouden tarkastukseen liittyen. 

Aluevaalilautakunnan tehtävä-
nä on vahvistaa aluevaalien ehdo-
kasasettelu ja vaalitulos.

Hyvinvointi- ja yhdyspintalauta-
kunta valmistelee ja kehittää osalli-
suuteen sekä hyvinvoinnin, tervey-
den ja turvallisuuden edistämiseen 
liittyviä asioita ja yhteistyötä.

Tulevaisuuslautakunta osallis-
tuu strategian ja palvelustrategian 
valmisteluun sekä siihen liittyen ta-
louden ja toiminnan ennakointiin 
ja seurantaan. Tulevaisuuslauta-
kunta ohjaa myös tutkimus- ja ke-
hittämistoimintaa.

Hyvinvointialueen lakisäätei-
set vaikuttamistoimielimet ovat 
nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto 
ja vammaisneuvosto. Niiden teh-
tävänä on tuoda kohderyhmiensä 
ääni kuuluviin hyvinvointialueen 
toiminnassa ja päätöksenteossa.

Kainuulaisten valitsemat 
luottamushenkilöt päättävät 
hyvinvointialueen asioista


