
Kainuun Sanomat// Keskiviikkona 15. maaliskuuta 2023 UUTISET // A3 

(,ii,iAflf,ffi 
ks.toimitus@kainuunsanomat.fi 

Rahoittajakin hämmästelee 
Sambia-hoitajakuviota 

J ~ 

Jukka Keränen, Laura Hiltunen 

• Kajaanin ammattikorkeakoulun 
(KAMK) Sambiassa kouluttamien 
sairaanhoitajien meno Kainuun 
sijasta Satakuntaan on herättä 
nyt hämmästystä myös koulu 
tushankkeen rahoittajassa Kai 
nuun liitossa. Viime toukokuussa 
alkaneen Sote-alan kansainväli 
nen rekrytointi- ja koulutusmal 
li (SOKA) -hankkeen oletettiin 
paikkaavan ensisijaisesti kainuu 
laista hoitajapulaa. 
Itsekin ohjausryhmässä oleva 

Kainuun maakuntajohtaja Pent 
ti Malinen tunnustaa, että synty 
nyt tilanne yllätti. Maakuntahal 
litus myönsi viime kesänä kou 
lutushankkeelle 300000 euron 
rahoituksen. KAMKin omarahoi 
tusosuus oli 75000 euroa. 
Malisen mukaan "lopullisia" 

ratkaisuja maakuntahallitus ei ra 
hoittajana tee, kun hankeaikakin 
on kolme vuotta. Hanke päättyy 
vuoden 2024 lopussa. Hankkeen 
tilanne oli tiistaina esillä maa 
kuntahallituksessa, joka kuuli 
Kainuun hyvinvointialueen joh 
tajan Jukka Lindbergin ja KAM 
Kin rehtorin Matti Sarenin tilan 
neselvitykset. 

MAAKUNTAHALLITUKSEN puheen 
johtaja Sakari Seppänen kertoo, 

että tilanneselvityksessä käytiin 
läpi kolmivuotisen SOKA-hank 
keen sisältöä. 
-Alkuperäisessä suunnitelmas 

sa on ajateltu, että KAMKille ra 
kennettaisiin alusta, jolla se voi 
tuoda Sambian suunnalla yliopis 
tossa opiskelevia hoitajia tänne .. 

Seppänen pitää Sambian hyvä 
nä puolena sitä, että siellä kou 
lutetaan ihmisiä englannin kie 
lellä. Suunnitelma on Seppäsen 
mukaan toimiva, mutta yritykset 
ja hyvinvointialueet eivät olleet 
valmiudessa, kun ensimmäinen 
ryhmä saapui ja menikin Satakun 
taan. Rahat eivät Seppäsen mu 
kaan ole silti menneet hukkaan. 
- Hankepäätöksessä, tai maa 

kuntahallituksen päätöksessä, 
on mahdollisuus, että KAMK voi 
kouluttaa myös muullekin kuin 
Kainuun hyvinvointialueelle. - 
Hanketta jatketaan edelleen ja 
katsotaan, millaisia tuloksia tu 
lee myöhemmin. Kuten totesin, 
tavoite on saada KAMKille kou 
lutuspolku ulkomaalaisten hoi 
tajien kouluttamiseksi. 
Hankkeen onnistumisesta tä 

hän mennessä Seppänen toteaa, 
että rahoittajan on seurattava ta 
voitteiden toteutumista. 
-Siinä vaiheessa, kun rahoi 

tus- tai hankkeen toimija toimit 
taa maksatushakemuksen, täytyy 
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Ekokymppi valitsi Wetteri laajentaa nyt 
erillisjätteen /f: J, 2J Satakuntaan 
keräilijät 
• Jätelain muutoksen vuoksi ta 
pahtunut Kainuun jätehuollon 
kuntayhtymä Ekokympin 'bio- ja 
pakkausjätteiden kuljetusten kil 
pailutus on päättynyt. Yhtymän 
hallitus on valinnut urakoitsijat 
kuudelle urakka-alueelle. Kajaa 
nin pohjoisosasta, Paltamosta ja 
Vaalasta erillisjätteet kerää L&T 
Ympäristöpalvelut Oy,joka sai ke 
räilyurakan myös Kajaanin Vuoli 
joen alueelta. Kajaanin itäosasta 
ja Sotkamosta erillisjätteet keräi 
lee Kainuun Jätehuolto. Hyryn 
salmella, Ristijärvellä, Puolangal 
la ja Suomussalmella urakoitsi 
ja on JPS-Kuljetus ja Kuhmossa 
Urbaser. 
Tarjouksia saatiin 9 urakoitsi 

jalta kuudelle eri urakka-alueelle. 
Yhteensä tarjouksia tuli 26 kap 
paletta. Ekokympin toimitusjoh 
taja Jukka Oikarinen arvioi säh 
köpostitse, että kokonaisuudes 
saan kilpailutus onnistui hyvin. 
Eri urakka-alueille saatiin ver 
tailukelpoiset ja kilpailukykyi 
set hinnat: Urakat jakaantuivat 
myös usealle urakoitsijalle jäte 
lain ja hankintalain mukaisesti. 
Hinnat muodostuivat Oikarisen 
mukaan valtakunnallisesti tarkas 
teltuna vertailukelpoisiksi muihin 
alueellisiin jätelaitoksiin verrattu 
na. Erillisjätteen kuljetukset Eko 
kympin toimialueella alkavat nyt 
valittujen urakoitsijoiden voimin 
1.8.2023 alkaen. 

• Kajaanissakin toimiva autoliike 
Wetteri laajentaa toimintaansa 
Satakuntaan. 
Yhtiö kertoo ostavansa Porissa 

ja Raumalla autokauppaa harjoit 
tavan Palin Oy:n AutoPalin-liike 
toiminnan. Ostajana on Wetteri 
Oyj:n tytäryhtiö WetteriAuto Oy. 
Liiketoimintakaupassa ostajalle 
siirtyvät henkilöautomyynti ja 
huolto. Liiketoiminnan arvioitu 
kauppahinta on noin 1,6 miljoonaa 
euroa. Tavoitteena on toteuttaa 
kaupan täytäntöönpano kesäkuun 
loppuun mennessä. 
Aiemmin Wetteri on laajenta 

nut toimintaansa Itä-Suomeen, 
.kun se on hankkinut omistuk 
seensa muun muassa Kajaanissa 
toimivan kilpailijansa Autotalo 
Hartikaisen. Kipailuvirasto hy 
väksyi kaupan maaliskuun alussa- 
Vuonna 1948 perustetun Palin 

Oy:n liikevaihto vuonna 2022 oli 
49 miljoonaa euroa. Palin Oy har 
joittaa uusien ja käytettyjen hen 
kilöautojen myyntiä sekä huolto 
liiketoimintaa ja varaosamyyn 
tiä. AutoPalin työllistää noin 70 
henkilöä automyynnin ja huollon 
tehtävissä. Kaupan ansiosta Wet 
terin yhtiöstä tulee yksi Suomen 
suurimmista Volvo- ja Mercedes 
Benz- jälleenmyyjistä. 
Wetteri Oyj:n toimitusjohtaja 

Aarne Simula kertoo, että kau 
palla yhtiö saa vahvan tukijalan 
toiminnan laajentamiseen myös 
läntisessä Suomessa. 
-Toteutuessaan liiketoimin- 

arvioida, miten hanke on toteutu 
nut. -- Tietysti on hyvä ennakkoon 
alkutekijöissä katsoa, meneekö 
hanke oikeaan suuntaan,ja tässä 
hän se menee. Kaikkia hankkeita 
ja rahoitusta seurataan. 

KAINUUN LIITOSSA halutaan, että 
hankkeen tavoitteet toteutuvat 
jatkossa ja myös Kainuu saa hank 
keen kautta sairaanhoitajia. Pentti 
Malisen mukaan nyt on käytävä 
perusteellinen analyysi KAMKin, . 
hankkeen, liiton ja hyvinvointialu 
een kesken, jotta tilanteen synty 
historia selviää. Malisen mukaan 
rahoittaja ei voi eikä halua puut 
tua siihen, mihin KAMKista val 
mistuvat voivat hakeutua töihin. 
-Tilannetta selvitetään erinä 

kökannoilta. -- Vahva tahtotila on 
ollut saada paikalliset työnanta 
jat pitämään puolensa ja saamaan 
KAMKista valmistuvista mahdol 
lisimman hyvin rekrytoitua työn 
tekijöitä." 

· Myös Kainuun hyvinvointialu 
een rekrytointihankkeet hoitaji 
en saamiseksi Kainuuseen jatku 
vat (KS 13.3.). Lindbergin mukaan 
suomalais-filippiiniläinen Henki 
löstöpalvelu Silkkitie Oy rekrytoi 
kahta 15 hoitajan ryhmää. Ne saa 
puisivat kahdessa erässä, joista 
ensimmäinen tulisi Kainuuseen 
syys-marraskuun aikana. 

takauppa tuo merkittäviä syner 
giaetuja. Odotan vuositasolla noin 
miljoonan euron tulosvaikutusta · 
Wetterille, hän kertoo. 

Nuorisovaltuuston 
aloite eteenpäin 
• Kainuun hyvinvointialueen 
aluehallitus päätti maanantaina 
lähettää nuorisovaltuuston aloit 
teen valmisteltavaksi kesäkuun 
loppuun mennessä Kainuun maa 
kunnalliselle perhekeskusjohto 
ryhmälle. 
Nuorisovaltuuston aloitteessa 

nostetaan esiin huoli Kainuun las 
ten ja nuorten fyysisen toiminta 
kyvyn tasosta ja vaaditaan hyvin 
vointialueen sekä kuntien ja mui 
den tahojen välistä yhteistyötä 
asian parantamiseksi. Nuoriso 
valtuusto esittää lasten ja nuorten 
fyysisen kunnon parantamiseksi 
muun muassa ruutuaikasuosituk 
sia ja niiden konkreettista esil 
letuontia, koulussa käytettävien 
älylaitteiden rajoittamista ala-as 
teella ja koululiikunnan suoritus 
keskeisyyden vähentämistä. 

Liiallinen ruutuaika on nuor 
ten mielestä yksi merkittävä syy 
liikkumattomuuteen, .sillä me 
diankäyttö kilpailee liikkumi 
seen käytettävästä ajasta. Ajatus 
aloitteeseen lähti lasten ja nuor 
ten fyysistä toimintakykyä mit 
taavista Move!-testin tuloksista. 
Viime vuoden mittaustuloksissa 
yli puolella kainuulaisista viides 
luokkalaisista pojista ori fyysisen 
toimintakyvyn ongelmia. 
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RUOAN hinnasta jo nyt lähes puolet on veroja. Lisäverotusta ei 
enää nykyhinnoilla kaivata. 

Tiukan ajan 
jatkoon pitää 
varautua 

I 
nflaatio eli kuluttajahintojen vuosimuutos on taas sel 
laisella laukalla, joka nostaa hien yhä useamman suo 
malaisen otsalle. Muutaman hitaamman kuukauden jäl 
keen inflaatio kiihtyi jälleen helmikuussa 8,8 prosenttiin. 
Vuoden takaiseen verrattuna kuluttajahintoja nosti 

eniten sähkön hinnan, asuntolainojen keskikoron ja ku 
lutusluottojen korkojen nousu. 

HUOLESTUTTAVINTA on, että etenkin asuntovelallisille pahin on 
asiantuntijoiden mukaan vasta edessä, kun korot nousevat vii 
veellä. Ilmeistä myös on, että Euroopan keskuspankin koron 
nostot jatkuvat yhä. 

Lyhyeksi nimittäin epäiltiin sitä iloa, että Suomen yleisin asun 
tolainojen viitekorko eli 12 kuukauden euribor laski rajusti tiis 
taina. Poikkeuksellisen suuri romahdus tulkittiin ohimeneväksi 
reaktioksi Yhdysvalloissa olleeseen pankkikriisiin. 

SÄHKÖN HINTA on laskenut huippulukemista, mutta ruoan hin 
nan nousu ei hellitä. Viime kuussa ruoka kallistui 16,3 prosenttia 
vuotta aiemmasta. Yhdenkään tuoteryhmän hinta ei laskenut. 
Tähän saumaan ei valtiovarainministeriön taannoinen väläytys 

ruoan verotuksen kiristämisestä valtion kassan paikkaa jana istu 
enää mitenkään. Ruoan hinnasta jo nyt lähes puolet on veroja. 
Monessa taloudessa kipuraja on ylittynyt, ja ruokakaupasta 

ostetaan vähemmän ja halvempaa. Huoli kansalaisten epäter 
veellisemmiksi muuttuneista 
valinnoista on aiheellinen. 

Kotimaisen tuotteen sijas 
ta valittu halvempi ulkomai 
nen on isku kotimaiselle ruo 
antuotannolle ja uhka pitem 
mässä mitassa myös huolto 
varmuudelle. 

Monessa 
kotitaloudessa 
kipuraja on ylittynyt. 

KORKEIMMISSA lukemissa vuo 
sikymmeniin huiteleva inflaa 
tio näyttäytyy sitkeänä. Opti 
mistien toiveissa inflaation pi- 
ti hellittää loppukeväästä, nyt 
puhutaan yhä enemmän loppuvuodesta. Vyönkiristyksen jat 
kumiseen on varauduttava. 

Suomessa on jo nyt työssä käyviä köyhiä, ja pahasti näyttää, 
etteivät palkat pysy täysin tänäkään vuonna inflaation perässä. 
Viime vuonna palkansaajien reaaliansiot laskivat Tilastokes 
kuksen mukaan eniten yli 60 vuoteen. 

Ruokakaupasta 
ostetaan vähemmän 
ja halvempaa. 

ARKIHUOLET vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin ja voivat pahim 
millaan aiheuttaa laajoja terveysongelmia. Jaksaminen on tiu 
kalla, kun rahat eivät tunnu riittävän elämiseen. 
Tänä päivänä nämä huolet ovat yleisiä. Talouskurimus kos 

kettaa yhä useampaa ja se toivottavasti helpottaa myös asioi 
den puheeksi ottamista. Taakkaa ei pidä kantaa yksin, eikä ta - 
lousneuvontaa ole häpeä hakea. 


