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Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin                                                 

TIEDOTE  

Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on tämän päivän kokouksessaan käsitellyt 
hyvinvointialueen valmistelun viestintää, väliaikaisen yhteistoimintaelimen kokoonpanoa sekä 
ympäristöterveydenhuollon järjestämistä. 

”Aiemmin nimetyt työryhmät ovat käynnistäneet toimintansa, samoin valmistelun poliittinen seurantaryhmä. 
Työmäärä on suuri ja aikaa on rajallisesti, ja vauhti kiihtyy talven mittaan”, kertoo valmistelujohtaja Timo 
Korhonen.  

”Aluevaaleihin on nyt kaksi ja puoli kuukautta. Kuntalaiset valitsevat 23. tammikuuta edustajat 
aluevaltuustoon, joka jatkossa toimii alueen hyvinvointipalveluiden ylimpänä päätöksentekoelimenä. 
Taloustilanne hallinnee vaalikeskusteluja, mutta tähtäin on kaikilta osin siinä miten jatkossakin tuotamme 
hyvinvointipalveluita kainuulaisille”, toteaa Korhonen.  

Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat kuntien sijaan vastuussa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä 
pelastustoimesta. Kainuun hyvinvointialue on julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. 
Väliaikainen 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. 

VATEn kokouksessa 9.11. käsitellyt asiat 

Hyvinvointialueen valmistelun viestintä 

Väliaikainen valmistelutoimielin valtuutti valmistelujohtajan hyväksymään VATEn 
viestintäsuunnitelman.  

Hyvinvointialueiden viestintä tukee sote-uudistuksen valtakunnallista viestintää, jonka tavoitteena on 
kuvata uudistuksen kokonaisuutta ja konkretisoida sitä ymmärrettävällä tavalla. Kainuussa viestintä 
kohdentuu sekä kuntalaisille että palveluiden henkilöstölle niin tiedotusvälineiden kuin suorien 
kanavien kautta.  

Valmisteltavassa viestintäsuunnitelmassa kuvataan hyvinvointialueen viestinnän tavoitteita ja 
keinoja. Uudistuksen pääviesteinä Kainuussa korostuvat palveluiden saatavuus ja 
yhteensovittaminen, hyvinvointialueen maakunnallisuus sekä palvelu- ja rakennemuutosten 
välttämättömyys tulevaisuuden kannalta. 

Kainuun hyvinvointialueen väliaikaisen yhteistoimintaelimen kokoonpanon vahvistaminen 

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti nimetä väliaikaiseen yhteistoimintaelimeen kunnallisten 
pääsopijajärjestöjen (JUKO, JAU, SOTE ry) edustajat.  Aiemmin työnantajan edustajaksi on nimetty 
väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja, valmistelujohtaja sekä henkilöstövalmistelun 
vastaava. 

Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen Kainuussa hyvinvointialueuudistuksessa  

VATE valtuutti valmistelujohtajan pyytämään hyvinvointialueeseen kuuluvilta Kainuun kunnilta 
(Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi) päätöstä 
siirtävätkö kunnat ympäristöterveydenhuollon tehtävät hyvinvointialueelle voimaanpanolain 
(616/2021) 65§:n mukaisesti niin, että nykyinen kuntayhtymä hoitaa tehtävää enintään vuoden 2022 
loppuun saakka. 



  

Hyvinvointialueiden toiminnan alkaessa on oltava selvillä se, siirtyykö ympäristöterveydenhuollon 
kokonaisuus hyvinvointialueelle vai järjestetäänkö ympäristöterveydenhuollon toiminta kuntien 
toimesta muutoin em. lain (410/2009) mukaisesti. Vaihtoehtona on toteuttaa kuntien yhteistoimintaa 
kuntalain 51 § mukaisella vastuukuntamallilla. Ympäristöterveydenhuolto tulee tällöin 
uudelleenorganisoida 1.1.2023 mennessä. 

Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009) määrittelee minimivaatimukset 
ympäristöterveydenhuollon järjestämiselle kunnissa. 

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä 
koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) 65§:n mukaisin edellytyksin 
ympäristöterveydenhuollon tehtävät voidaan siirtää hyvinvointialueille. Siirtyminen hyvinvointialueelle 
edellyttää 

-  kaikilta hyvinvointialueen kunnilta päätöstä viimeistään 31.12.2021 mennessä siitä, että 
ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirretään hyvinvointialueelle niin, että kuntayhtymä 
hoitaa tehtävää viimeistään 31.12.2022  

- hyvinvointialueet ja kunnat sopivat ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisesta 
1.1.2023 lukien. Sopimus tehtävien hoitamisesta on tehtävä 30.6.2022 mennessä ja sen on 
oltava voimassa 31.12.2027 asti. Sopimuksen tulee sisältää määräykset menettelystä 
sopimuksen päättyessä.  

- alueen kunnat osoittavat hyvinvointialueelle ympäristöterveydenhuollon järjestämisen 
edellyttämän täysimääräisen rahoituksen. 

 

Lisätietoja:  

- VATEn puheenjohtaja Eija Tolonen (044 710 1669) 

- valmistelujohtaja Timo Korhonen (050 5122 238) 
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