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Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin  5.10.2021  

Yleistä sote-uudistuksesta ja väliaikaisesta valmistelutoimielimestä 

Valtioneuvoston päättämässä sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimen palvelut 
uudistetaan. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat kuntien sijaan vastuussa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelas-
tustoimesta. Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. 
Suomessa on jatkossa yhteensä 21 hyvinvointialuetta, joista Kainuun maakunta muodostaa oman alueensa. Hyvinvoin-
tialueen toiminnasta on säädetty sitä koskevassa laissa. 

Hyvinvointialueella toimii soteuudistukseen liittyvän lainsäädännön mukainen väliaikainen valmistelutoimielin eli vate. 
Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä 
koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun 
asti. 

Vatelle kuuluvia toimenpiteitä ovat esimerkiksi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistäminen.  Tehtäviin kuulu-
vat mm. hyvinvointialueen hallintosäännön ja, johtamisjärjestelmän sekä tuotanto- ja yhteistyörakenteen valmistelu. 

Väliaikainen toimielin vastaa toimeenpanosta aluevaltuuston aloitukseen saakka. Aluevaalit järjestetään 23.1.2022 ja 
aluevaltuustojen toimikausi käynnistyy maaliskuussa 2022. 

Kainuun vaten puheenjohtajana toimii Kainuun soten tulosaluejohtaja Eija Tolonen ja varapuheenjohtajina Kainuun 
pelastusjohtaja Anssi Parviainen sekä Puolangan pormestari Harri Peltola. 

 

TIEDOTE 5.10.2021 

Kainuun hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokous 5.10.2021 

Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (vate) käsitteli tänään kokouksessaan 
hyvinvointialueen valmisteluun ja organisointiin liittyviä hallinnollisia kysymyksiä. 

Vaten työjärjestys 

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi sen toimintaa ohjaavan työjärjestyksen. Työjärjestyksessä 
säädetään mm. toimielimen johtamisesta, kokouskäytännöistä ja asioiden käsittelystä. 

Poliittinen seurantaryhmä 

Väliaikainen valmistelutoimielin totesi hyvinvointialueen toimeenpanoa seuraavan poliittisen seurantaryhmän 
kokoonpanon, johon kuuluu edustajat Kainuun kunnista, pelastuslaitoksesta, Kainuun sotesta, Kainuun 
liitosta, eri henkilöstöjärjestöistä, Kainuun yrittäjistä ja kolmannesta sektorista, poliittisista puolueista sekä 
kainuulaisista kansanedustajista. 
 
Sote-uudistuksen voimaanpanolain mukaan hyvinvointialueen toimeenpanon seuraamiseksi ja tueksi 
voidaan asettaa seurantaryhmä. Kainuussa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kainuun 
pelastuslaitos, Kainuun kunnat ja sidosryhmät ovat sopineet määräaikaisen poliittisen seurantaryhmän 
perustamisesta 4.6.2021 ja sen kokoonpanosta 9.9.2021. Poliittisen seurantaryhmän kokoonpanoa 
päivitetään tarvittaessa. 
 
Hyvinvointialueen valmistelutyöryhmien perustaminen 
 
Siirrettiin jatkokokoukseen 12.10. 
 
Kainuun hyvinvointialueen väliaikaisen yhteistoimintaelimen perustaminen 

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti perustaa Kainuun hyvinvointialueen väliaikaisen 
yhteistoimintaelimen ajalle 5.10.2021–28.2.2022. Lisäksi vate päätti pyytää kunnallisten pääsopijajärjestöjen 
esitykset nimettävistä henkilöstön edustajista.  
 



  

Väliaikaisen yhteistoimintaelimen työnantajaedustajiksi nimettiin väliaikaisen valmistelutoimielimen 
puheenjohtaja, valmistelujohtaja sekä henkilöstövalmistelusta vastaava henkilö. 
 
Yhteistoimintaelimen toimikausi jatkuu kuitenkin siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu, 
aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa tai kunnes varsinainen YT-toimielin aloittaa 
toimintansa. 
 
Väliaikaisen yhteistoimintaelimen tehtävänä on toimikaudellaan:  

- Käsitellä tarvittavat hyvinvointialueen määräaikaisessa palveluksessa olevan henkilöstön 
yhteistoimintakäsittelyä vaativat asiat. 

 
- Käsitellä hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön tiedonkeruuseen ja siirtoon valmistautumiseen 

liittyvät asiat. 
 
Asiakirjahallinnosta vastaavan viranhaltijan nimeäminen 
 
Väliaikainen valmistelutoimielin nimesi Kainuun hyvinvointialueen asiakirjahallinnosta vastaavaksi 
viranhaltijaksi 5.10.2021-31.12.2022 va. arkistopäällikkö Hilkka Karivuon. 
 
Valmistelujohtaja valtuutettiin allekirjoittamaan hyvinvointialueen puolesta asiaan liittyvät asiakirjat. 
 
Hyvinvointialuevalmistelun ICT-muutoksen valtionavustuksen hakeminen 
 
Väliaikainen valmistelutoimielin päätti hakea hyvinvointialuevalmistelua varten myönnettävää ICT-muutoksen 
valtionavustusta. 
 
Hyvinvointialueiden perustaminen edellyttää laajoja alueellisia muutoksia ICT-infrastruktuuriin, 
toimialariippumattomiin tietojärjestelmiin, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasjärjestelmiin sekä 
pelastustoimen tietojärjestelmiin. Lisäksi uudistuksessa tulee varmistaa mukautuminen tiedonhallintaa 
koskevaan lainsäädäntöön sekä siitä tuleviin vaatimuksiin esimerkiksi tietoturvallisuuden, yhteen 
toimivuuden ja yhteisten tukipalvelujen käytön osalta. 
 
Avustus myönnetään kustannuksiin, jotka ovat välttämättömiä uudistuksen aikataulun kannalta. 
 
Kainuun hyvinvointialueen tilintarkastajan valitseminen 
 
Väliaikainen valmistelutoimielin päätti valita Kainuun hyvinvointialueen tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n ja 
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Katri Hokkasen ajalle 1.7.–31.12.2021. 
 
Laboratoriopalveluiden järjestäminen tulevaisuudessa 
 
Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi osaltaan selvitystyön käynnistämisen NordLabin toiminnan 
uudelleen järjestämiseksi. Selvitystyö tehdään hyvinvointialueiden poliittisten seurantaryhmien ohjauksessa. 
Selvitystyön määräaika on vuoden 2021 loppuun mennessä.  
 
Pohjois-Suomen hyvinvointialueiden välinen yhteistyö laboratoriopalveluiden tuottamisessa on ensisijainen 
vaihtoehto myös tulevaisuudessa; niin laboratoriopalveluiden saatavuuden ja laadun turvaamiseksi kuin 
riittävien henkilöstö- ja muiden voimavarojen tai tehtävissä tarvittavan erityisasiantuntemuksen 
turvaamiseksi. Lisäksi yhteistyö on tarkoituksenmukaista taloudellisten mittakaavaetujen saavuttamiseksi 
jatkossakin. 
 
Uusi lainsäädäntö ei kuitenkaan tunne NordLabin nykyistä toimintamuotoa eli usean hyvinvointialueen 
yhdessä omistamaa liikelaitoskuntayhtymää. NordLabin nykyiset jäsenet ovat todenneet, että on tarpeen 
tehdä kokonaisselvitys uudelleenorganisoitumisen vaihtoehdoista syksyn 2021 aikana. 
 
Selvityksessä tarkasteltaviksi vaihtoehdoiksi ovat valikoituneet hyvinvointiyhtymä, in-house-yhtiö, 
osuuskunta sekä yhtymän purkaminen ja toiminnan siirtäminen hyvinvointialueille. Selvityksessä kuvataan 
NordLabin toiminnan uudelleenjärjestämisen toteutus- ja etenemisvaihtoehdot. 
 
 



  

Kainuun soten nimeämät edustajat hyvinvointialueen valmistelutyöryhmiin  
 
Siirrettiin jatkokokoukseen 12.10. 
 
Kainuun hyvinvointialueen perustaminen Kainuun soten talous- ja HR-järjestelmiin 
 
Siirrettiin jatkokokoukseen 12.10. 
 
Alustava talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 
 
Siirrettiin jatkokokoukseen 12.10. 
 
Väliaikaishallinnon sopimus työpanoksen siirrosta 
 
Siirrettiin jatkokokoukseen 12.10. 
 
Oikaisuvaatimus väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökseen 14.9.2021 § 24 
 
Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin käsitteli määräaikaisen valmistelujohtajan viran 
täyttämistä koskevaa oikaisuvaatimusta. Vate hyväksyi puheenjohtajan muutetun esityksen: 
 

Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päättää hylätä Pasi Kilpeläisen 29.9.2021 
tekemän oikaisuvaatimuksen perusteettomana ja pitää tehdyn päätöksen voimassa, koska päätös perustuu 
voimassa olevaan lainsäädäntöön, Kainuun hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen päättämiin 
määräaikaisen valmistelujohtajan kelpoisuusehtoihin ja tehtyyn ansiovertailuun sekä esittelytekstissä 
kerrottuihin perusteisiin. 

Lisäksi Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin toteaa päätöksensä 14.9.2021 § 24 
jääneen puutteellisesti kirjatuksi (puutteellinen päätöskäsittelykirjaus). Tämän vuoksi valmistelutoimielin 
tekee hallintolain 51 §:n mukaisen oma-aloitteisen itseoikaisun ja korjaa tekemänsä päätöksen 14.9.2021 § 
24. 

Itseoikaisu 14.9.2021 § 24 Määräaikaisen valmistelujohtajan viran täyttäminen 
 
Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti korjata päätöskirjaustaan 14.9.2021 § 24 
seuraavasti: 
 
”Väliaikainen valmistelutoimielin haastatteli Anssi Tuomisen 8.9.2021 ja Timo Korhosen 9.9.2021. 
Haastatelluista laadittiin ansiovertailutaulukko, joka käytiin läpi väliaikaisen valmistelutoimielimen 
kokouksessa. Väliaikainen valmistelutoimielin totesi, että molemmat haastatellut valmistelujohtajaehdokkaat 
täyttävät määräaikaisen viran kelpoisuusehdot. 

                     Puheenjohtajan esitys: 

Tehdyn ansiovertailun pohjalta väliaikainen valmistelutoimielin päättää yksimielisesti valita 
määräaikaisen valmistelujohtajan virkaan Timo Korhosen kokonaisarvioinnin perusteella. 

Väliaikainen valmistelutoimielin: 

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti yksimielisesti valita kokonaisarvioinnin perusteella 
määräaikaiseen valmistelujohtajan virkaan Timo Korhosen.” 

 

 

Lisätietoja: vaten pj Eija Tolonen (044 710 1669 ) 


