
 

    

   23.11.2021   1(3) 

 

Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin                                                 

TIEDOTE  

Hyvinvointialueen organisointi ja toiminnan suunnittelu etenee 

Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on tämän päivän kokouksessaan käsitellyt 
hyvinvointialueen valmistelun aikaisen hallintopalveluiden ja vakuutusturvan järjestämistä sekä aluevaalien 
järjestämisen tukitoimia.  

”Väliaikaishallinnon tehtävät etenevät odotetusti. Valmistelutoimielimen tärkein tehtävä on saada 
hyvinvointialuetta koskevan toimeenpanolain mukaiset ensimmäiset tehtävät valmiiksi helmikuun loppuun 
mennessä. Nämä ns. 10 §:n tehtävät koskevat erityisesti henkilöstön, tilojen, omaisuuden ja sopimusten 
siirtoa”, kertoo Kainuun VATEn valmistelujohtaja Timo Korhonen.  

Muita ensi vuoden isoja tehtäviä ovat mm. seuraavan vuoden talousarvion laatiminen ja hyvinvointialueen 
organisaation ja tietohallinnon järjestäminen. ”Koko hyvinvointialueen strategian laatiminen edellyttää 
realistista tilannekuvaa, jonka pohjalta voidaan määritellä tarvittavia toimia. Meitä haastaa työvoiman 
saatavuuden, tiukkenevan talouden ja lisääntyvän palvelutarpeen kolmio. Tammikuun aluevaaleissa 
kainuulaiset valitsevat valtuustoedustajat erittäin vaativiin tehtäviin”, jatkaa Korhonen. 

Valmistelu jatkuu vuoden 2022 ajan 

Eri osa-alueita työstävät työryhmät jatkavat valmistelua työsuunnitelman mukaisesti ensi vuoden ajan. 
Valmistelussa ovat mukana Kainuun soten, Kainuun pelastuslaitoksen ja Puolangan kunnan sekä muiden 
kuntien ja järjestöjen edustajat. Työryhmien puheenjohtajat ja jäsenet työskentelevät VATEn valmistelussa 
oman toimen ohella. 

VATEn toimistossa työskentelee tällä hetkellä valmistelujohtaja Timo Korhosen lisäksi osa-aikaisina 
työntekijöinä koordinaattori Salli Mikkonen sekä viestintäpäällikkö Terho Pekkala. 

Kainuun VATEn puheenjohtajana toimiivat Eija Tolonen Kainuun sotesta ja varapuheenjohtajina Anssi 
Parviainen Kainuun pelastuslaitokselta sekä Harri Peltola Puolangan kunnasta.  

Väliaikainen valmistelutoimielin eli VATE johtaa hyvinvointialueen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa 
päätösvaltaa aluevaltuuston toimikauden (maaliskuun 2022) alkuun asti.  

Valtakunnallisessa sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät 
hyvinvointialueen vastuulle. Kainuun hyvinvointialue on julkisoikeudellinen itsehallinnollinen yhteisö, jolle 
jonka rahoitus koostuu jatkossa pääosin valtion rahoituksesta sekä toimintatuotoista. 

Lisätietoja:  

- VATEn varapuheenjohtaja Anssi Parviainen (044 7100 151) 

- valmistelujohtaja Timo Korhonen (040 660 7027) 
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VATEn päätöksiä lyhyesti 23.11. 

Kainuun hyvinvointialueen väliaikaishallinnon tietosuojavastaavapalvelun hankinta 

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi tiedoksi väliaikaishallinnon tietosuojavastaavan palveluiden 
hankinnan. Valmistelujohtajan päätöksellä palvelut hankitaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymältä. 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan tietosuojavastaava on nimitettävä aina, kun 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä on viranomainen tai julkishallinnon elin (lukuun ottamatta 
lainkäyttötehtäviään hoitava tuomioistuin). 

Kainuun hyvinvointialueen väliaikaishallintoon ei ole tarkoituksenmukaista palkata kokoaikaista 
tietosuojavastaavaa, vaan palvelut voidaan hankkia Kainuun sotelta. Väliaikaishallinto maksaa 
palvelusta Kainuun sotelle työajan seurantaan perustuvien henkilöstökustannusten mukaisen 
korvauksen. 

Kainuun soten ja Kainuun hyvinvointialueen välinen sopimus hallinnollisesta tuesta 

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi tiedoksi sopimusvalmistelun Kainuun hyvinvointialueen 
valmistelun hallinnollisesta tuesta. 

Voimaanpanolain mukaan hallinnollisesta tuesta vastaavan viranomaisen on järjestettävä 
valmistelutoimielimelle kokous- ja työtilat sekä huolehdittava työskentelyedellytysten muusta 
varmistamisesta. Hallinnollisesta tuesta vastaava viranomainen vastaa myös talous- ja 
henkilöstöhallinnon palvelutehtävistä sekä vuoden 2021 ja 2022 talousarvion valmistelusta. Edellä 
mainitun perusteella väliaikaisen valmistelutoimielimen on mahdollista tukeutua talous-, henkilöstö-, 
ICT- ja kirjaamopalvelujen osalta Kainuun soteen ja hyödyntää jo käytössä olevia järjestelmiä ja 
osaamista. 

Hyvinvointialue ostaa ko. palvelut Kainuun sotelta todellisten tuotantokustannusten mukaan.  

Sopimuksessa on tarkoitus sopia aiempaa päätöstä (12.10.2021 § 63) laajemmasta 
hyvinvointialueen valmistelun hallinnollisesta tuesta, joten sopimus tuodaan tämän vuoksi 
väliaikaisen valmistelutoimielimen käsiteltäväksi. Sopimukseen liitetään henkilötietojen käsittelyn 
ehdot. 

Vakuutusturvan järjestäminen 

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti tukeutua Kainuun hyvinvointialueen vakuutusturvan 
järjestelyjen osalta Kainuun soten meklaripalveluja koskevaan toimeksiantosopimukseen Novum 
Oy:n kanssa ja valtuuttaa valtakirjalla ja siinä ilmenevän valtuutuksen mukaisesti Novum Oy:n 
edustajakseen hyvinvointialueen vakuutusasioissa ajalle 1.1.2022–31.12.2022.  

Hyvinvointialueen vakuutusturva toteutetaan suoraostona Kainuun soten sopimuskumppaneilta 
ajalla 1.1.2022–31.12.2022 kattaen henkilövakuutusten osalta saman kokonaisuuden, jonka Kainuun 
sote on hankkinut omalle henkilöstölleen. 

Valmistelujohtaja allekirjoittaa hyvinvointialueen vakuutussopimukset. 

Kainuun hyvinvointialueen väliaikaishallinnon tehtäväluokitus 

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi Kainuun hyvinvointialueen väliaikaishallinnon 
tehtäväluokituksen. 

Hyvinvointialueen viranomaiset ja toimielimet ovat arkistonmuodostajia, joita koskee arkistolaki. 
Arkistotoimen tehtävänä on muun muassa varmistaa asiakirjojen käytettävyys ja säilyminen, 
huolehtia asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta sekä määritellä asiakirjojen säilytysarvo. 
Arkistotoimen vaatimukset on otettava huomioon arkistonmuodostajan tieto- ja asiakirjahallinnossa. 

Asiakirjahallinnon tehtäväluokitus on organisaation lakisääteisten tehtävien sekä tuki- ja 
ylläpitotehtävien hierarkkinen luettelo. Asiakirjahallinnon tehtäväluokitus on edellytyksenä sille, että 
tulevaisuudessa mahdollistetaan sähköiseen asiankäsittelyyn sekä sähköiseen säilyttämiseen 



  

siirtyminen ilman, että pitkään ja pysyvästi säilytettävän tiedon saatavuus ja säilyminen vaarantuvat. 
Luokitus on organisaatiomuutoksista riippumaton. 

Kainuun hyvinvointialueen väliaikaishallinnolle työstetään parhaillaan tiedonohjaussuunnitelmaa, 
joka rakentuu tehtäväluokitukselle. Tiedonohjaussuunnitelmalla ohjataan asiakirjatiedon elinkaaren 
hallintaa. 

Sopimus Kainuun hyvinvointialueen aluevaalilautakunnan työn tukemisesta 

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi osaltaan sopimuksen Kainuun hyvinvointialueen 
aluevaalilautakunnan työn tukemisesta ja valtuutti valmistelujohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskevan voimaanpanolain 10 §:n 
mukaan valmistelutoimielimen tehtävänä on muun muassa osallistua ensimmäisten aluevaalien 
järjestämiseen. 

Kainuun hyvinvointialueella aluevaalilautakunnan toiminnan tukeminen on tarkoituksenmukaista 
tehdä yhteistyössä Kajaanin kaupungin ja Kainuun hyvinvointialueen väliaikaisen 
valmistelutoimielimen kesken ja tästä työstä aiheutuvat kustannukset tulee korvata Kajaanin 
kaupungille sopimuksen mukaisesti. 

 


