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Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin                                                 

TIEDOTE  

Hyvinvointialueen valmistelussa  

Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on tämän päivän kokouksessaan käsitellyt 
hyvinvointialueen valmistelun aikaisen työterveyspalveluiden järjestämistä, pelastuslaitoksen 
hallintomalliesitystä ja hyvinvointialueen perustamista tarvittavien tietojen hankintaa sekä ensi vuoden 
talousarviota.  

”Valmistelun sisältöasioissa edetään kohti ensimmäistä helmikuun määräaikaa. Tänään päättyy myös 
tammikuun aluevaalien ehdokasasettelu, joten odotettavissa on myös yleisen keskustelun käynnistymistä 
Kainuun sote- ja pelastuspalveluita koskien”, kertoo Kainuun VATEn valmistelujohtaja Timo Korhonen.  

VATE käsitteli tänään sisäministeriön esitystä pelastustoimen hallintomalliksi. ”Esitys huomioidaan Kainuun 
valmistelussa, eikä siinä ole meidän kannaltamme erityisiä haasteita. Kainuun pelastuslaitos on tiiviisti 
mukana valmistelussa sekä puheenjohtajistossa että eri työryhmissä. Kaipe osallistuu myös jatkossa 
pelastustoimen valtakunnalliseen valmisteluun ja kehittämiseen”, kertoo Kainuun pelastusjohtaja Anssi 
Parviainen. 

Valmistelun poliittinen seurantaryhmä kokoontuu seuraavan kerran torstaina. Seurantaryhmään kuuluu 
kuntien edustajat eri poliittisista puolueista, ja se linjaa maakunnan yhteistä valmistelutyötä, kunnes vaaleilla 
valittu aluevaltuusto aloittaa. Seurantaryhmä käsittelee kokouksessaan mm. valmistelun etenemistä ja 
tammikuun kuntakierroksen järjestämistä. 

Valmistelu jatkuu vuoden 2022 ajan 

Väliaikainen valmistelutoimielin eli VATE johtaa hyvinvointialueen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa 
päätösvaltaa aluevaltuuston toimikauden (maaliskuun 2022) alkuun asti. Tällöin vastuu valmistelusta siirtyy 
vaaleilla valitulle hallinnolle, mutta VATEn valmistelutyö jatkuu aluevaltuuston ja -hallituksen ohjaamana. 

Valmistelussa ovat mukana Kainuun soten, Kainuun pelastuslaitoksen ja Puolangan kunnan sekä muiden 
kuntien ja järjestöjen edustajat.  

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 puheenjohtaja Eija Tolonen (044 710 1669) 

- valmistelujohtaja Timo Korhonen (040 660 7027) 
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VATEn päätöksiä lyhyesti 14.12. 

 

Kainuun hyvinvointialueen työterveyshuollon järjestäminen vuoden 2022 loppuun 

Väliaikainen valmistelutoimielin valtuutti valmistelujohtajan tekemään hankintapäätöksen 
hyvinvointialueen työterveyshuoltopalvelujen hankkimisesta ajalle 3.9.2021 – 31.12.2022  

Sisäministeriön esitys hyvinvointialueen pelastustoimen hallintomalliksi  

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi sisäministeriön esityksen tiedoksi ja huomioitavaksi 
hyvinvointialueen valmistelussa.  

Hyvinvointialue järjestää ja pelastuslaitos tuottaa pelastuslain mukaiset palvelut. Pelastuslaitos on 
hyvinvointialueen organisaatiossa sosiaali- ja terveystoimen palvelutuottajien kanssa rinnakkainen 
toimija, jolla on omat laissa säädetyt viranomaistehtävänsä. Tästä näkökulmasta pelastuslaitos on 
perusteltua muodostaa hyvinvointialueella myös omaksi kirjanpidon taseyksiköksi tai vastaavaksi.  

Sisäministeriö esittää, että hyvinvointialueen pelastuslaitoksen johtamistehtävä määrätään 
monijäseniselle toimielimelle, joka toimii myös pelastuslain mukaisena pelastusviranomaisena.  

Selvityspyyntö koskien Kainuun hyvinvointialueen valmistelun edellyttämiä välttämättömiä 
tietoja  

Väliaikainen valmistelutoimielin pyytää 10.2.2022 Kainuun sotelta ja sen jäsenkunnilta (ml. 
Puolanka) tiedot 

o henkilöstöstä, joka siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen; 

o siirtyvien tehtävien ja palveluiden asiakkaista, ei koske sos. ja terv.huollon potilas- ja 
asiakastietoja;  

o siirtyviä tehtäviä ja niihin liittyviä tukipalveluita koskevat käyttötaloustiedot.  

o 21 ja 26 §:ssä selvityksiä varten tarvittavat tiedot.  

Talousarvio 2021 ja 2022 

Vate hyväksyi talousarvion vuosille 2021 ja 2022. Kainuun hyvinvointialueen saama valtion tuki on 
vuoden 2021 osalta 345.973 euroa ja vuoden 2022 osalta 1.092.384 euroa. Lopullinen tukisumma 
toteutuu valtion päätösten mukaisesti.  

Kainuun hyvinvointialue on hakenut erillistä valtiontukea ICT-kustannuksiin. Merkittävimmät 
kustannuserät vuosina 2021 ja 2022 ovat ICT-kustannukset ja henkilöstökustannukset. Lisäksi 
kustannuksia muodostuu muun muassa viestintään ja päätöksentekoon liittyen.  

Ensi vuoden talousarvion osalta on mahdollista, ettei valtion rahoitus tule riittämään kaikkiin 
valmistelun kustannuksiin. Talousarviota varaudutaan päivittämään tai laatimaan tarvittaessa 
lisätalousarvio. 

 


