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Kainuun aluehallituksen kokous 12.12.2022 

Kainuun aluehallitus on hyväksynyt hyvinvointialueen talousarvioesityksen aluevaltuuston käsiteltäväksi. 
Talousarvio vuodelle 2023 on 33 milj. euroa alijäämäinen. Hyvinvointialueiden ensi vuoden rahoitukseen liittyy 
edelleen epävarmuutta valtion rahoitusperusteiden ja investointeihin liittyvien hyväksymismenettelyiden sekä  
lainanottovaltuuksien osalta.  

Aluehallitus päätti myös aloittaa Kainuun hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut tammikuussa 2023 koskien 
liikkeenluovutuksen yhteydessä hyvinvointialueelle siirtynyttä henkilöstöä. Lain mukaan työnantajan ja 
henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa on käsiteltävä henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia.  

Kainuun hyvinvointialueen henkilöstöetuudet vuodelle 2023 on vahvistettu. Henkilökunnalle tarjotaan mm. sadan 
euron vuotuinen liikunta- ja kulttuuripalveluihin käytettävä vapaavalintainen etu.  

”Talousarvio on jouduttu laatimaan osin puutteellisin perustein, mutta siinä on pyritty realistisesti huomiomaan 
kustannukset ja käytettävissä oleva rahoitus. Ensi vuoden kuluessa pystymme tarkentamaan sekä kulurakennetta 
että toimintaa ohjaavia tavoitteita ja mittareita. Uskomme, että myös valtion ratkaisut hyvinvointialueiden 
rahoituksesta selkeyttävät jatkossa tilannetta” toteaa Kainuun hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg. 

”Yhteistoimintaneuvotteluissa on kyse liikkeenluovutuksen jälkeen tapahtuvista muutoksista. Henkilöstö siirtyy 
uuden työnantajan palvelukseen, mutta organisaation muuttuessa on tarve myös tehtävien uudelleen 
tarkasteluun. Näitä varten lain mukaiset prosessit käydään yhdessä henkilöstön edustajien kanssa”, selventää 
Lindberg.  

Kokousasioita lyhyesti  

Kainuun hyvinvointialueen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025  

Aluehallitus hyväksyi talousarvion 2023 esitettäväksi aluevaltuuston käsiteltäväksi.  

Toimintatuottoja kertyy vuonna 2023 arviolta 60,3 milj. euroa, josta suurin erä ovat maksutuotot 30 milj. 
euroa. 

Toimintakulujen arvioidaan olevan yhteensä 447,3 milj. euroa, josta suurimpina henkilöstökulut 226,5 milj. 
euroa ja palveluiden ostot 156,0 milj. euroa. Muita toimintakuluja ovat mm. toimitilavuokrat ja leasing-
laitekustannukset, joihin on varattu 22,2 milj. euroa. 

Vuoden 2023 toimintakate on -387 milj. euroa ja valtionosuudet 369,2 milj. euroa. Rahoituskulujen jälkeen 
vuosikatteeksi muodostuu -19,8 milj. euroa. Poistojen ollessa 12,2 milj. euroa, on vuoden 2023 alijäämä 33,0 
milj. euroa. 

Vuodelle 2023 omaan taseeseen tehtäviin investointeihin esitetään 5,1 milj.euroa, ja kokonaisinvestointien 
määrä vuosille 2023 - 2027 on 42,1 milj. euroa. Kainuun hyvinvointialueella ei ole lainanottovaltuuksia ensi 
vuodelle, joten toteutettavat investoinnit rahoitetaan kassavaroin. Investointisuunnitelman tulee saada 
ministeriöiden hyväksyntä ennen kuin se voidaan vahvistaa aluevaltuustossa. 

Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen koskien hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä 

Aluehallitus päätti aloittaa Kainuun hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut tammikuussa 2023 koskien 
hyvinvointialueelle siirtynyttä henkilöstöä. 

Yhteistoimintamenettelystä annetun lain mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa on 
käsiteltävä henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia. Yhteistoiminnassa on käsiteltävä myös 
taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista. 

Asia on käsitelty yt-toimikunnassa 7.12.2022. 

Hyvinvointialuejohtajan sijaisten nimeäminen 

Aluehallitus määräsi toimialuejohtaja Timo Halosen hyvinvointialuejohtajan sijaiseksi sekä päätti 
sijaisuudesta maksettavan korvauksen suuruudeksi 500 euroa kuukaudessa. 



  

Aluehallituksen jäsenten muutos toimikaudelle 2022–2025 

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että valtuusto 

- toteaa, että aluehallituksen jäsenet Johanna Sorri ja Anne Kemppainen sekä varajäsenet Seija 
Lukkarinen ja Salla Heikkinen eivät ole 1.1.2023 alkaen vaalikelpoisia aluehallitukseen ja myöntää heille 
eron aluehallituksen jäsenyydestä,   

- valitsee aluehallitukseen uudet varsinaiset jäsenet Johanna Sorrin ja Anne Kemppaisen tilalle,   

- valitsee henkilökohtaisen varajäsenen Johanna Sorrin tilalle nimetylle jäsenelle ja    

- valitsee uuden henkilökohtaisen varajäsenen Heikki Huotarille. 

Hyvinvointialueista annetun lain 78 §:n mukaan välittömästi aluehallituksen alaisena toimiva 
hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen. Aluehallituksessa on 
tällä hetkellä jäseninä henkilöitä, jotka siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023. Ao. henkilöt 
menettävät tällöin vaalikelpoisuutensa aluehallitukseen. 

Tarkastuslautakunnan varajäsenen muutos toimikaudelle 2022–2025 

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että valtuusto myöntää eron tarkastuslautakunnan varajäsen Jaakko 
Perhovaaralle ja valitsee tarkastuslautakuntaan uuden varajäsenen. 

Kainuun soten selvitys hyvinvointialueelle 

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 
antaman lisäselvityksen hyvinvointialueen vastuille siirtyvistä sopimuksista ajalta 1.11.- 7.12.2022. 

Puolangan kunnan selvitys hyvinvointialueelle 

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi Puolangan kunnan antaman selvityksen ja siitä annetun 
lisäselvityksen irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä 
hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle.  

Kainuun hyvinvointialueen, Kainuun soten ja Kainuun kuntien väliset henkilöstön siirtosopimukset 

Aluehallitus hyväksyi Kainuun kuntien ja Kainuun Soten sekä hyvinvointialueen kesken solmittavat 
henkilöstönsiirtosopimukset. 

Hyvinvointialueista annetun lainsäädännön mukaan henkilöstöä luovuttavien kuntien ja kuntayhtymien sekä 
vastaanottavan hyvinvointialueen kesken tulee laatia henkilöstön siirtosopimus. Henkilöstö siirtyy kunnista ja 
kuntayhtymistä hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksen periaatteella ns. vanhoina työntekijöinä, jolloin 
heidän palvelussuhteen ehtonsa säilyvät entisellään.  

Sopimuksissa määritellään henkilöstön siirtyminen virkasuhteisiin tai työsuhteisiin tulevan organisaation 
tarpeista käsin, todetaan palvelussuhteen voimassaolon vaikutus siirtymiseen, palvelussuhteen ehtojen 
säilyminen sekä vuosilomien ja muiden vapaiden pitämisen periaatteet. 

Kainuun hyvinvointialueelle siirtyy liikkeenluovutuksena Kainuun sotelta koko henkilöstö (n. 3 700 henkilöä), 
Kajaanin kaupungilta noin 200 henkilöä ja muista Kainuun kunnista yhteensä muutama kymmenen henkilöä. 

Kainuun hyvinvointialueen hallintosäännön täydentäminen 

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi muutokset hallintosääntöön. Muutokset tulevat voimaan 
1.1.2023.  

Kainuun hyvinvointialueen siirtosuunnitelma 

Aluehallitus hyväksyi Kainuun hyvinvointialueen siirtosuunnitelman. 

Henkilöstö siirtyy Kainuun hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella hyvinvointialuelainsäädännön mukaisesti. 
Kunnista ja kuntayhtymästä hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
tehtävät ja tehtäviä hoitava henkilöstö, opiskelijahuollon kuraattorit ja psykologit sekä tukipalveluhenkilöstö, 
joiden tehtävistä vähintään puolet on edellä mainittujen tehtävien tukitehtäviä. 



  

Siirtosuunnitelma on hyvinvointialueen toimeenpanosuunnitelma toimivan ja turvallisen henkilöstön siirtymän 
varmistamiseksi. Suunnitelmassa kuvataan toimenpiteet ja niiden suurpiirteinen aikataulu. Siirtosuunnitelma 
on myös osa yhteistoimintamenettelyä ja henkilöstön siirtojen tukea. 

Asia on käsitelty yt-toimikunnassa 7.12.2022. 

Kainuun hyvinvointialueen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 

Aluehallitus päättää hyväksyä liitteessä olevan Kainuun hyvinvointialueen vuoden 2023 henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelman. 

Hyvinvointialueella on lain mukaan laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelma.  

Vuoden 2023 suunnitelmaa on valmisteltu henkilöstöjohtajan ja henkilöstöpalveluiden eri vastuuhenkilöiden 
kanssa yhteistyössä. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa esitellään 
laajemmin henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja helpottamaan tulevaisuuden henkilöstösuunnittelua. 

Henkilöstöetuudet 

Aluehallitus hyväksyi Kainuun hyvinvointialueen henkilöstöetuudet vuodelle 2023. 

Hyvinvointialueen henkilöstöetuuksia ovat työterveyshuollon palvelut, koulutusapuraha sekä sähköinen 
henkilöstöetuus (100 e / v). Vuosittaiseen Tyky-päivään on mahdollista käyttää 15e/työntekijävakanssi/vuosi. 

Vuosittain palkitaan vuoden työntekijä, esihenkilö ja työyhteisö. Hyvinvointialueella tullaan myös ottamaan 
käyttöön pikapalkitsemisen toimintamalli, josta tiedotetaan myöhemmin vuoden 2023 aikana. Lisäksi 
muistetaan merkkipäiviä viettäviä 50- ja 60-vuotiaita sekä eläkkeelle jääviä työntekijöitä.  

Valmistelun aikana keskusteltiin myös polkupyöräedusta, jonka valmistelu siirrettiin vuodelle 2023. 

Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimus 

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Pohjois-Suomen yhteistyöalueen 
yhteistyösopimuksen sekä oikeuttaa aluehallituksen päättämään sopimukseen tarvittavista täydennyksistä ja 
muutoksista. 

Hyvinvointialueiden järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä ja 
yhteistyötä varten on muodostettu viisi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöaluetta (YTA). Pohjois-Suomen 
YT-alueen muodostavat Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet. 

YT-alueelle laaditaan valtuustokausittain hyvinvointialueiden yhteistyösopimus (YTA-sopimus). Sopimuksen 
tarkoituksena on varmistaa YT-alueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden työnjako, yhteistyö ja 
yhteensovittaminen. 

Kainuun hyvinvointialueen omavalvontaohjelma 2023–2025 

Aluehallitus hyväksyi Kainuun hyvinvointialueen omavalvontaohjelman 2023 - 2025. Omavalvonta on 
sisäisen valvonnan osa-alue, joka tähtää palvelujen laadun ja palvelutasovaatimusten täyttymiseen. 

Hyvinvointialueen on laadittava järjestämisvastuuseensa kuuluvista tehtävistä ja palveluista 
omavalvontaohjelma. Omavalvontaohjelma on strateginen dokumentti, jossa määritellään, miten järjestetään 
ja varmistetaan tehtävien lainmukainen hoitaminen ja tehtyjen sopimusten noudattaminen, sekä havaittujen 
puutteellisuuksien korjaaminen. 

Lääkkeiden annosjakelupalvelun palvelusetelin pilotointi Kainuun hyvinvointialueella vuoden 2023 
aikana 

Aluehallitus hyväksyi lääkkeiden annosjakelupalvelun palvelusetelisääntökirjan ja lääkkeiden annosjakelun 
palvelusetelin käyttöönoton pilotoinnin Kainuun hyvinvointialueen tuottamassa ikäihmisten kotihoidossa sekä 
ikäihmisten asumispalveluissa vuoden 2023 aikana. 

Lääkkeiden annosjakelu kuuluu Kainuun hyvinvointialueen järjestämisvelvollisuuden piiriin, jos asiakkaan 
hoito- ja palvelusuunnitelmassa on todettu tarve lääkkeiden annosjakeluun. 



  

Palveluseteli voidaan myöntää säännöllistä kotihoitoa saaville asiakkaille tai pitkäaikaisessa 
asumispalvelussa oleville asiakkaille, mikäli lääkejaon toteuttaminen annosjakeluna on suunniteltu asiakkaan 
palvelukokonaisuuteen. Asiakkaalle myönnettävän lääkkeiden annosjakelun palveluseteli on tasasuuruinen 
(4 € / viikko). Lääkkeensä asiakas maksaa itse. 

Palvelusetelin käyttö edellyttää palveluntuottajan sitoutumista sääntökirjaan, jossa määritellään mm. 
palveluntuottajan tehtävät, velvollisuudet, oikeudet ja vastuut. Palveluntuottajat velvoitetaan käyttämään 
Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmää PSOP (parastapalvelua.fi).  

Kainuun kuntien ja Kainuun hyvinvointialueen yhteinen kotouttamisohjelma 2023 - 2024 

Aluehallitus hyväksyu ja esittää aluevaltuustolle tiedoksi Kainuun kuntien yhteisen kotouttamisohjelman. 

Kainuun kuntien kotouttamisohjelma 2023 - 2024 on lakisääteinen suunnitelma, jossa on koottu Kainuun 
alueen kotouttamisen tavoitteet, toimenpiteet, vastuutahot sekä seuranta ja arviointi. 

Kotouttamisohjelman tavoitteet on laadittu 1) osaamisen ja koulutuksen 2) elinkeinot, yrittäjyyden ja 
työllistymisen sekä 3) toimintaympäristön näkökulmasta. Ohjelmassa on huomioitu Kainuun 
hyvinvointialueen toiminnan aloittaminen 1.1.2023. 

Sotainvalidien lounassetelin arvo 1.1.2023 alkaen 

Aluehallitus päätti sotainvalidien lounassetelin arvoksi 1.1.2023 alkaen 12,70 euroa. 

Valtio korvaa sotilasvammalain perusteella hyvinvointialueille niiden vaikeavammaisille sotainvalideille 
järjestämät sosiaali- ja terveyspalvelut. Korvattavia ovat muun muassa eräät kotipalvelut, kuten kotihoito ja 
asumispalvelut. Palvelujen antamisessa noudatetaan tarveharkintaa, ja palvelut ovat sotainvalideille 
maksuttomia. 

Perhehoidon toimintaohje Kainuun hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen 

Aluehallitus hyväksyi Kainuun hyvinvointialueen perhehoidon toimintaohjeen 1.1.2023 alkaen. 

Perhehoidon toimintaohje on hallinnollinen ohje lastensuojelun, vammaisten henkilöiden sekä ikäihmisten 
toimeksiantosopimussuhteisen perhehoidon toteuttamiseksi. Ohje palvelee perhehoidon asiakkaita, 
perhehoitajia ja hyvinvointialueen työntekijöitä. 

Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja 
läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan. 

Perhehoitajalle maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset Kainuun hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen 

Aluehallitus hyväksyi perhehoitajalle maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset Kainuun hyvinvointialueella 
1.1.2023 alkaen. 

Kainuun hyvinvointialueen perhehoitajille maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset on yhtenäistetty vuodelle 
2023. Vuosittain perhehoidon palkkioita ja kulukorvauksia korotetaan sosiaali- ja terveysministeriön 
julkaiseman indeksitarkastuksen pohjalta. 

Kuvantamisen hinnasto vuodelle 2023 

Aluehallitus hyväksyi kuvantamisen hinnaston vuodelle 2023. 

Kuvantamispalveluita ovat mm. röntgen-, ultraääni-, varjoaine-, tietokonetomografia- ja 
magneettikuvaustutkimukset. 

Erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluhinnasto v. 2023 (ml. leikkaus- ja anestesia, patologian 
laboratorion sekä välinehuollon sisäiset hinnat) 

Aluehallitus hyväksyi erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluhinnaston sekä leikkaus- ja anestesian 
palveluyksikön, välinehuollon palveluyksikön ja patologian palveluyksikön sisäiset hinnastot vuodelle 2023. 

Erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluhinnastoa noudatetaan hyvinvointialueiden välisessä, täyden 
korvauksen (vakuutusyhtiöt, Puolustusvoimat ym.) ja muussa mahdollisessa laskutuksessa. 



  

Hyvinvointialueiden suoritehinnoittelun perusteena ovat todelliset kustannukset. Avohoidon palveluista 
peritään hoidon vaativuuden ja tutkimusten kustannusten perusteella erikoisalakohtaisesti ryhmitelty käyntiin 
perustuva hinta. Vuodeosastohoidosta peritään kustannusten perusteella erikoisalakohtaisesti määritelty 
hoitopäivän hinta. 

Leikkaus- ja anestesian, välinehuollon ja patologian palveluyksiköllä on omat tutkimus- tai suoritekohtainen 
sisäiset hinnastonsa. 

Hyvinvointialueiden väliset kustannusten korvaukset, varmennekorttiasioiden ja Covid-19 
näytteenoton veloituslaskelmat v. 2023 

Aluehallitus hyväksyi hallintosäännön 63 § ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain 57 § 
perustuvan laskutushinnaston, palvelukatalogin, terveydenhuollon varmennekorttien kuvaus -laskelman ja 
Covid19 näytteenoton korvauslaskelman vuodelle 2023. 

Korvaukset peritään palveluja käyttävien asiakkaiden hyvinvointialueilta tai täyden korvauksen potilaiden 
hoidosta asianomaiselta taholta (vakuutusyhtiöt, Valtionkonttori ym.).  

Valtuustoaloite: Maksuton perusterveydenhuolto 1.1.2023 alkaen 

Aluehallitus päätti, ettei maksutonta perusterveydenhuoltoa oteta käyttöön 1.1.2023 ja esittää, että valtuusto 
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Aloitteen arviointi ja mahdolliset toimenpiteet valmistellaan hyvinvointialueen strategian toimeenpano- ja 
syventämisvaiheessa v. 2023. 

Valtuustoaloitteen perusteluissa esitettiin, että maksuttomuudella terveydenhuollon painopistettä voitaisiin 
siirtää perusterveydenhuoltoon ja muutos edistettäisiin väestön hyvinvointia. 

Valtuustoaloite: Sähköisten apuvälineiden käyttäjien turvallisuus sähkökatkosten aikana 

Aluehallitus antaa aluevaltuustolle aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja esittää, että valtuusto toteaa 
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt ohjauskirjeen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymälle liittyen palvelujärjestelmän varautumiseen sähkökatkoihin tulevalla talvikaudella. 

Kainuun soten valmiustoimikunta, tekniset palvelut ja tulosaluejohtajien johdolla eri vastuualueet ja 
toimintayksiköt ovat tarkistaneet varautumissuunnitelmia sähkökatkojen varalle. Täsmennetyt toimintaohjeet 
ovat Kainuun hyvinvointialueen hyödynnettävissä. 

Valtuustoaloite: Ohjeistus Kainuun kunnille koiranjätöksiin liittyen 

Aluehallitus toteaa, että se ei ole toimivaltainen ohjaamaan kuntia edellä esitetyn aloitteen perusteella ja 
esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Aluevaltuuston varapuheenjohtajan muutos toimikaudelle 2022 - 2025  

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että valtuusto myöntää eron Miikka Kortelaiselle aluevaltuuston 1. 
varapuheenjohtajan tehtävästä ja nimeää valtuustolle uuden 1. varapuheenjohtajan. 

Paikalliset sopimukset poikkeusluvallisesta työajasta 

Aluehallitus valtuutti hyvinvointialuejohtajan hyväksymään paikalliset sopimukset poikkeusluvallisesta 
työajasta. 

Kainuun hyvinvointialue on hakenut aluehallintovirastolta hyvinvointialueen ensihoidon työntekijöille, 
paloasemien miehistölle sekä paloesimiehille (lukuun ottamatta Kajaanin toimipisteen paloesimiehiä) sekä 
Kajaanin päivystäville palomestareille lupaa poiketa työaikalain työaikalain säännöksistä säännöllisen 
työajan järjestämiseksi 1.1.2023 alkaen (AVI). Näiden nojalla voitaisiin teettää keskimäärin 42 tunnin 
säännöllistä viikkotyöaikaa. AVI on myöntänyt nämä luvat. 

Paikallisella sopimuksella voidaan sopia poikkeusluvan täytäntöönpanosta poikkeusluvassa todetulla tavalla. 

 



  

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

