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Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin    

 

TIEDOTE 12.10.2021 

Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on tänään jatkanut hyvinvointialueen 
hallinnon perustamista. 

”Nyt on tärkeää saada varsinainen valmistelutyö käyntiin. Vaikka Kainuussa moni asia on pidemmällä kuin 
nyt yhteistoimintaa aloittavilla alueilla, on kyse isosta ja aikaa vievästä prosessista. Oman näkemykseni 
mukaan voimme onnistua vain, jos toimimme yhdessä samaan suuntaan eri osapuolten kanssa. 
Avainhenkilöiden kokoaminen on parhaillaan käynnissä, johon liittyvät myös tänään nimetyt työryhmät”, 
informoi valmistelujohtaja Timo Korhonen. 

VATEn valmistelujohtajan valintaprosessi on edelleen herättänyt laajaa keskustelua. ”Menettely on 
julkisuuteen näyttäytynyt erikoiselta, joka on varsin ymmärrettävää. Erilaiset näkemykset ja osittain epäselvät 
käsityksetkin päätöksentekoon liittyen ovat johtaneet viime viikkojen kritiikkiin. VATEN käsityksen mukaan 
julkisissa tehtävissä julkisen haun on oltava pääsääntö. VATE päätyi valitsemaan valmistelujohtajan kuntien 
ja Kainuun soten poliittisen johdon muodostaman valitsijaryhmän ehdokkaista. Ehdokasasetteluun VATE ei 
vaikuttanut. Kyseessä on määräaikainen tehtävä ja virantäyttö toteutettiin säännösten mukaan.”, kertoo 
jatkokokousta tänään johtanut VATEN varapuheenjohtaja Anssi Parviainen.  

”VATEA edeltävä valmistelujohtajaehdokkaiden kartoitusprosessi ei ollut julkinen, eikä siten haastateltavien 
ehdokkaiden nimiä julkistettu. Kuitenkin esimerkiksi hakijana ollut Anssi Tuominen on painottanut, ettei hän 
ole missään vaiheessa prosessia kieltänyt nimensä julkistamista asian yhteydessä”, selventää Parviainen.  

Hyvinvointialueet muodostavat sote-uudistuksen perustan 

Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat kuntien sijaan vastuussa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelas-
tustoimesta. Kainuun hyvinvointialue on julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Väliaikai-
nen valmistelutoimielin eli VATE johtaa hyvinvointialueen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa 
aluevaltuuston toimikauden (maaliskuun 2022) alkuun asti.  

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

Jatkokokouksessa 12.10. käsitellyt asiat 

§ Hyvinvointialueen valmistelutyöryhmien perustaminen 

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti perustaa Kainuun hyvinvointialueen valmistelun viisi päätyöryhmää 
sekä valitsi näille vastuuhenkilöt ja hyväksyi työryhmien alustavat toimintaperiaatteet. Vaten jäsenet toimivat 
päätyöryhmien puheenjohtajina ja vastuuvalmistelijoina. Valmistelujohtaja koordinoi ryhmien valmistelutyötä 
puheenjohtajien kanssa ja vastaa valmistelun etenemisestä. Päätyöryhmät valmistelevat toimenpide-
esitykset ja linjaukset vaten käsiteltäväksi. 

1. Hallinto-, talous- ja tukipalvelut  

- Pj Anu Huttunen, 1.vpj Tarja Lempeä, 2. vpj Eija Immonen 

2. Johtaminen ja osaaminen  

- Pj Anssi Parviainen, vpj Eija Tolonen 

3. Palveluiden järjestäminen 

- Pj Anna-Liisa Kainulainen, 1. vpj Jukka Juvonen, 2. vpj Pertti Pasanen 

4. Yhdyspinnat  



  

- Pj Eija Jansson, vpj Saara Pikkarainen 

5. ICT  

- Pj Harri Peltola, vpj Jari Väisänen 

 
§ Kainuun soten nimeämät edustajat hyvinvointialueen valmistelutyöryhmiin  

Väliaikainen valmistelutoimielin nimesi edustajat STM:n alueellisen valmistelun valmisteluryhmiin. 

 
§ Kainuun hyvinvointialueen perustaminen Kainuun soten talous- ja HR-järjestelmiin 

Väliaikainen valmistelutoimielin on (3.9) päättänyt hankkia talous-, henkilöstö-, ICT- ja kirjaamopalvelut 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä 31.12.2022 saakka. 

Valmistelujohtaja valtuutettiin allekirjoittamaan hankintaa koskevat asiakirjat. 

 
§ Alustava talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti: 

- hyväksyä alustavan vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman vuodelle 2022 liitteen 
mukaisena. 

- tarkentaa em. laskelmia vuoden 2021 aikana 

Kainuun hyvinvointialueelle maksetaan v. 2021 avustusta 345 973 euroa. 

Arvio vuoden 2022 avustuksesta on 1,1 milj. euroa. Vuoden 2022 avustus on epätarkka, koska valtion 
vuoden 2022 talousarviota ei ole vielä vahvistettu. 

Valtionavustuksen vuosittainen määrä ei ole sitova, vaan avustus on käytettävissä kokonaisuudessaan 
vuosina 2021 ja 2022. Merkittävin erä kustannuksista muodostuu valmistelussa mukana olevan henkilöstön 
henkilöstökuluista sekä korvauksista henkilöstön työnantajaorganisaatioille. 

 
§ Väliaikaishallinnon sopimus työpanoksen siirrosta 

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi sopimuksen työpanoksen siirrosta. 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenten ja muiden väliaikaishallinnon valmistelijoiden osalta on tehtävä 
sopimus työpanoksen siirrosta väliaikaishallintoon ja tästä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. 

 
§ Aluevaalien järjestäminen ja aluevaalilautakunnan jäsenten palkkiot 

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti Kainuun aluevaalilautakunnan jäsenten kokouspalkkiot. Pohjois-
Suomen aluehallintovirasto on aiemmin nimennyt lautakunnan jäsenet. 

 

Lisätietoja:  

- VATEN varapj Anssi Parviainen (044 7100 151) 

- valmistelujohtaja Timo Korhonen (050 5122 238) 

 


