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TIEDOTE  

Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on tämän päivän kokouksessaan käsitellyt 
mm., tukipalveluiden ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisen kysymyksiä sekä vanhus- ja 
vammaisneuvoston perustamista: 

- VATE antoi vastauksen Hyrynsalmen kunnan tiedusteluun talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden 
osalta. Hyvinvointialue ei 1.1.2023 alkaen voi lain säädösten takia tuottaa mainittuja talous- ja 
henkilöstöhallinnon palveluja. Hyvinvointialuetta koskee yhtiöittämisvelvoite tiettyjä kilpailutilanteessa 
tuotettavia toimintoja koskien. 

- Ympäristöterveydenhuollon järjestämistä koskien Kainuun kunnat eivät olleet yksimielisiä 
järjestäjätahosta, joten valmistelua ei voida tältä osin jatkaa VATEn toimesta. Asian 
jatkovalmistelusta vastaa Kainuun kunnat. 

- Vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnan järjestäminen on Kainuun hyvinvointialueen lakisääteinen 
tehtävä. Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee vaikuttamistoimielimien perustamisen ja 
jäsenten valinnan Kainuun aluehallituksen päätettäväksi hallintosäännön hyväksymisen jälkeen. 
Sama koskee myös nuorisovaltuustoa. 

Valmistelujohtaja antoi VATElle myös katsauksen hyvinvointialueen valmistelun etenemisestä: 

- Eri osa-alueita työstävät työryhmät ovat jatkaneet valmistelua työsuunnitelman mukaisesti. 
Keskeisenä on saada valmiiksi selvitykset hyvinvointialueelle siirtyvistä varoista ja veloista, 
henkilöstöstä sekä sopimuksista helmikuun loppuun mennessä.  

- Hyvinvointialueen päätöksentekorakenteen ja hallintosäännön osalta ensimmäiset luonnokset 
valmistuvat helmikuun aikana, jotta aluevaltuusto saa ne käsiteltäväksi mahdollisimman pian. 
Palveluorganisaatiorakennetta ja henkilökuntaa koskevia asioita valmistellaan edelleen vuoden 
mittaan ja niitä käsitellään yhdessä myös järjestöjen ja työntekijöiden kanssa.  

- Uusi aluehallitus tehnee esitykset hyvinvointialueen johtajan viran auki julistamisesta ja 
hakuprosessista mahdollisimman pian toimielinten kauden alkaessa. 

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. 

”Alueen päättäjien ensimmäinen toimintavuosi keskittyy erityisesti hallinnon järjestämiseen sekä strategiasta 
päättämiseen. Varsinainen palvelutuotanto käynnistyy ensi vuoden alusta, joten moniin käytännön 
kysymyksiin liittyvät ratkaisut tehdään vuoden aikana. Ensi vuoden alkuun saakka Kainuun sote ja 
Pelastuslaitos jatkavat toimintaansa normaalisti”, selventää Timo Korhonen. 

Aluevaltuusto aloittaa 1. maaliskuuta 

Hyvinvointialueita koskevan toimeenpanolain mukaan hyvinvointialueen on järjestäydyttävä ensimmäisten 
aluevaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen.  

Kainuun hyvinvointialueen ensimmäinen aluevaltuusto on valittu 23.1. toimitetuilla vaaleilla. 
Aluevaalilautakunta on 26.1. vahvistanut vaalien tuloksen sekä valitut 59 valtuutettua sekä yhtä monta 
varavaltuutettua.  

Aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.maaliskuuta. Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on 
päättänyt kutsua ensimmäisen aluevaltuuston kokouksen koolle 15.maaliskuuta. Väliaikainen 
valmistelutoimielin valmistelee aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa käsiteltävät asiat. Helmikuun 
aikana alkaa valtuutettujen perehdyttäminen hyvinvointialueen valmistelutilanteeseen sekä alueen keskeisiin 
haasteisiin.  

Lisätietoja medialle: valmistelujohtaja Timo Korhonen (040 660 7027) tai pj Eija Tolonen (044 7101 669) 


