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Kainuun hyvinvointialue Pöytäkirja 1/2021
Väliaikainen valmistelutoimielin 3.9.2021

Pöytäkirjantarkastajat:

Aika 3.9.2021 12:05 - 16:12

Paikka Sähköinen kokous Teams-
kokouksena

Käsitellyt asiat

§ Otsikko Sivu Liite
1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 9
2 Pöytäkirjanpitäjän valinta 11
3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 12
4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13
5 Esityslistan hyväksyminen 14
6 Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 15
7 Määräaikaisen valmistelujohtajan viran perustaminen ja 

täyttäminen
16

8 Väliaikaisen valmistelutoimielimen sihteerin valinta 19
9 Väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestys 20 Liite
10 Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokousten ajankohdat 21
11 Pankkitilin avaaminen hyvinvointialueelle ja tilinkäyttöoikeudet 22
12 Hyvinvointialueen rekisteri-ilmoitukset ja Suomi.fi-tunnusten 

hakeminen
24

13 Kainuun hyvinvointialueen väliaikaisen yhteistoimintaelimen 
perustaminen

25

14 Työterveyshuollon järjestäminen 26
15 Vakuutusturvan järjestäminen 28
16 Talous-, henkilöstö-, ICT- ja kirjaamopalvelujen järjestäminen 30
17 Muut asiat 32
18 Kokouksen päättäminen 33

Puheenjohtaja: Jansson Eija §:t 1–6, Tolonen Eija §:t 7–18

Päätöksentekijät Nimi Tehtävä Saapui Poistui Lisätieto
Lempeä Tarja Jäsen 12:05 16:12
Jansson Eija Jäsen 12:05 16:12
Peltola Harri Varapuheenjohtaja 12:05 16:12
Parviainen Anssi Varapuheenjohtaja 12:05 16:12
Huttunen Anu Jäsen 12:05 16:12
Kainulainen Anna-
Liisa

Jäsen 12:05 16:12

Tolonen Eija Puheenjohtaja 12:05 16:12
Immonen Eija Jäsen 12:05 16:12
Juvonen Jukka Jäsen 12:05 15:25 Poistui 

§:n 17 
jälkeen
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Poissa

Muut osallistujat

Muut poissa

Allekirjoitukset

___.___.2021 ___.___.2021 ___.___.2021

Eija Jansson Eija Tolonen Anu Huttunen
Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä
§:t 1–6 §:t 7–18

Käsitellyt asiat
 1 - 18

Pöytäkirjan tarkastus

___.___.2021 ___.___.2021

Eija Immonen Jukka Juvonen
§:t 1–17

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymän verkkosivuilla https://sote.kainuu.fi/ 
ja kirjaamossa (os. Pohjolankatu 13, 3. kerros, 87100 Kajaani) 
13.9.2021 lähtien. Kirjaamon aukioloaika arkisin ma–pe klo 9.00–
15.00.

Muutoksenhakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hyvinvointialueesta annetun 
lain (611/2021) 141 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa.

§:t 1–6, 8–10, 13, 17–18 

Koukkari Olli-
Pekka

Jäsen

Oikarinen Paavo Yhtymähallituksen 
puheenjohtaja

12:05 15:05

Myllylä Raili Yhtymähallituksen 1. 
varapuheenjohtaja

12:05 15:30

Määttä Anne Yhtymähallituksen 2. 
varapuheenjohtaja

https://sote.kainuu.fi/
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Pöytäkirjantarkastajat:

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä hyvinvointialueesta 
annetun lain (611/2021) 139 §:n mukaan kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla tuomioistuimeen.

§:t 7, 11–12, 14, 16

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen), sekä

 hyvinvointialueen jäsen.

Oikaisuvaatimusoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli työntekijällä on 
oikeus saattaa asia pääsopimuksen mukaisesti 
paikallisneuvotteluun.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kainuun hyvinvointialueen 
kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan 
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä 
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä 
yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
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Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kainuun 
hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin. 
Valmistelutoimielimen toimikauden päätyttyä oikaisuvaatimus 
tehdään aluehallitukselle.

Postiosoite:
Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin
PL 400
87070 Kainuu

Käyntiosoite:
Pohjolankatu 13, 3. kerros
87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kainuu.fi
Faksinumero: 08 6155 4270
Puhelinnumero: 08 615 61 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: arkisin ma–pe klo 9.00–15.00 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 päätös, johon haetaan oikaisua
 se, millaista oikaisua vaaditaan
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, 
postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan 
antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään 
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Hankintaoikaisuvaatimusohje ja muutoksenhakuohje markkinaoikeuteen

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 
annetun lain 67 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen tai tekemällä 
valituksen markkinaoikeudelle taikka kaikki edellä mainitut.

§ 15

Oikaisuvaatimusoikeus



Sivu 5 / 33

Kainuun hyvinvointialue Pöytäkirja 1/2021
Väliaikainen valmistelutoimielin 3.9.2021

Pöytäkirjantarkastajat:

Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti 
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen 
tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai 
muusta ratkaisusta. 

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta 
hankintaoikaisua. Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja 
käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa 
asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeuteen.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan 
tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Kainuun 
hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin. 
Valmistelutoimielimen toimikauden päätyttyä oikaisuvaatimus 
tehdään aluehallitukselle

Postiosoite:
Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin
PL 400, 87070 Kainuu

Käyntiosoite:
Pohjolankatu 13, 3. kerros
87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kainuu.fi
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Pöytäkirjantarkastajat:

Faksinumero: 08 6155 4270
Puhelinnumero: 08 615 61 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: arkisin ma–pe klo 9.00–15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:

- hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon 
hankintaoikaisuvaatimus

- kohdistuu
- miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan 

oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä 
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai 
jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä 
tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa 
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Valitusosoitus markkinaoikeudelle

Valitusoikeus

Tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai se, jota 
asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa valitus on tehtävä 30 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö 
on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n ja 131 §:n 
nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen 
tekemisestä siinä tapauksessa, että asianosainen on saanut 
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hankintapäätöksen tiedoksi ja hankintapäätös tai valitusosoitus on 
ollut
olennaisesti puutteellinen.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan 
tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireille tulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka 
kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeudelle. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- 
tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Osoite:
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 3314
Puhelinnumero: 029 564 3300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on 
ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä 

muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
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Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai 
asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, 
valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, 
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää 
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä 
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä 
tai

- jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai 

muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 

niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti 
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden 
käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun 
hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä Kainuun hyvinvointialueen väliaikaisen 
valmistelutoimielimen kirjaamoon (ks. yhteystiedot kohdasta 
”Oikaisuvaatimusviranomainen”).

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus voi periä valituksen käsittelystä 
oikeudenkäyntimaksun. Maksusta säädetään 
tuomioistuinmaksulaissa 11.12.2015/1455.
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§ 1

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan 
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön 
voimaan-panosta annetun lain (616/2021, voimaanpanolaki) 8 §:n 
mukaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa 
hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen 
valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja 
aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. 
Pykälässä on mainittu ne tahot, joiden on sovittava väliaikaisen 
valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen 
asettaa valmistelutoimielimen.

Kainuussa neuvottelu osapuolten kesken pidettiin 4.6.2021 ja 
siinä saavutettiin yksimielinen neuvottelutulos väliaikaisen 
valmistelutoimielimen asettavasta viranomaisesta ja 
kokoonpanosta. Neuvottelutuloksen mukaisesti Kainuun sosiaali- 
ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus on asettanut 
väliaikaisen valmistelutoimielimen 2.7.2021 § 235.

Voimaanpanolain 8 §:n mukaan väliaikaisen toimielimen 
asettaneen on huolehdittava, että valmistelutoimielimen 
ensimmäinen kokous kutsutaan koolle. Voimaanpanolain 8 §:n 
mukaan valmistelutoimielimen iältään vanhin edustaja johtaa 
ensimmäisessä kokouksessa puhetta siihen saakka, kunnes 
valmistelutoimielin on valinnut itselleen puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajat.

Lisätietoja asiasta antaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän hallintojohtaja Anu Huttunen, puh. 044 777 3006 tai 
sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Kokouksen puheenjohtajana toimii iältään vanhin edustaja siihen 
saakka, kunnes valmistelutoimielin on valinnut itselleen 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen läsnäolijat.

Väliaikainen valmistelutoimielin:
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Eija Jansson avasi kokouksen klo 12.05.

Väliaikaisen valmistelutoimielin päätti siirtyä Teams-kokoukseen. 
Todettiin läsnäolijat. Myös jatkossa etäkokoukset järjestetään 
Teams-kokouksina. Tarvittaessa kokouksia järjestetään myös 
lähikokouksina. 

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti, että toimielimen kokouksen 
ovat suljettuja ja kokouskeskustelut ovat luottamuksellisia ja niistä 
tiedottaa tarvittaessa puheenjohtaja.
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§ 2

Pöytäkirjanpitäjän valinta

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Väliaikaisen valmistelutoimielimen pöytäkirjan kirjoittaa 
puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Väliaikaisen 
valmistelutoimielimen tulee valita pöytäkirjanpitäjä.

Lisätietoja asiasta antaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän hallintojohtaja Anu Huttunen, puh. 044 777 3006 tai 
sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin valitsee pöytäkirjanpitäjän.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin valitsi tähän kokoukseen 
pöytäkirjanpitäjäksi Anu Huttusen. Jatkokokousten osalta toimielin 
päättää erikseen pöytäkirjanpitäjän.



Sivu 12 / 33

Kainuun hyvinvointialue PÖYTÄKIRJA 1/2021
Väliaikainen valmistelutoimielin 3.9.2021 § 3

§ 3

Pöytäkirjantarkastajien valinta

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Väliaikaisen valmistelutoimielimen pöytäkirja tarkastetaan 
toimielimen päättämällä tavalla. Väliaikaisen 
valmistelutoimielimen tulee valita pöytäkirjantarkastajat.

Lisätietoja asiasta antaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän hallintojohtaja Anu Huttunen, puh. 044 777 3006 tai 
sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin valitsee kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa, jotka voivat toimia samalla 
ääntenlaskijoina.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti, että pöytäkirjantarkastajiksi 
valitaan vuorotellen aakkosjärjestyksessä kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa, jotka voivat toimia samalla 
ääntenlaskijoina.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija Immonen ja Jukka Juvonen.
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§ 4

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun 
sote) yhtymähallitus on vahvistanut väliaikaisen 
valmistelutoimielimen asettamisen kokouksessaan 2.7.2021.

Kainuun soten yhtymähallitus on päättänyt 25.8.2021 § 248 
kutsua Kainuun hyvinvointialueen väliaikaisen 
valmistelutoimielimen koolle ensimmäiseen kokoukseen 3.9.2021 
klo 12.00.

Kokouskutsu on lähetetty 30.8.2021.

Järjestäytymiskokouksella ei ole voimassa olevaa työjärjestystä, 
joten puheenjohtaja esittää, että kokous on laillinen ja 
päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Lisätietoja asiasta antaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän hallintojohtaja Anu Huttunen, puh. 044 777 3006 tai 
sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi. 

Puheenjohtajan ehdotus:

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Tarja Lempeä esitti otettavaksi käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana 
jäsenkuntien valmisteleman määräaikaisen valmistelujohtajan 
viran perustamisen ja täyttämisen. Lempeä oli valmistellut asiasta 
pykälätekstin. Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi asianumerolla 7.

Kokous päätti, että Kainuun soten yhtymähallituksen 
puheenjohtaja Paavo Oikarisella ja varapuheenjohtaja Raili 
Myllylällä on puhe- ja läsnäolo-oikeus tässä kokouksessa. He 
liittyivät kokoukseen.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi.
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§ 5

Esityslistan hyväksyminen

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Puheenjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy kokouksen esityslistan.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi lisäyksellä, että pykälän 6 
jälkeen käsitellään pykälänä 7 määräaikaisen valmistelujohtajan 
viran perustaminen ja täyttäminen.
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§ 6

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Väliaikaisen valmistelutoimielimen iältään vanhin edustaja johtaa
ensimmäisessä kokouksessa puhetta siihen saakka, kunnes 
valmistelutoimielin on valinnut itselleen puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan.

Puheenjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin valitsee puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan.

Puheenjohtajan muutettu ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin valitsee puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajat.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti, että puheenjohtajana toimii 
Eija Tolonen ja varapuheenjohtajina toimivat Anssi Parviainen ja 
Harri Peltola. 

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää Kainuun soten 
yhtymähallitukselle, että väliaikaisen valmistelutoimielimen 
puheenjohtaja toimii 100 %:lla työajalla.

Eija Jansson luovutti kokouksen puheenjohtajuuden Eija Toloselle 
tämän pykälän jälkeen.
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§ 7

Määräaikaisen valmistelujohtajan viran perustaminen ja täyttäminen

(Valmistelija: Kajaanin kaupungin talousjohtaja Lempeä Tarja)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan 
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön 
voimaanpanosta annetun lain 616/2021 (voimaanpanolaki) 8 §:n 
mukaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa 
hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen 
valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja 
aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. 
Pykälässä mainitaan osapuolet, joiden on sovittava väliaikaisen 
toimielimen kokoonpanosta. Edellä mainitun lain mukaisesti 
Kainuussa pidettiin 4.6.2021 neuvottelu, jonka yhteydessä 
väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanoksi päätettiin 1 + 
10 jäsentä, joista kuusi Kainuun sotesta, kaksi alueen kunnista, 
yksi Puolangan kunnasta, yksi jäsen Kainuun Pelastuslaitokselta 
sekä valmistelujohtaja. Lisäksi neuvottelussa päätettiin perustaa 
työryhmä valmistelemaan Kainuun hyvinvointialueen väliaikaisen 
valmistelujohtajan valintaa. Työryhmään nimettiin Kajaanin 
kaupunginjohtaja Jari Tolonen, Puolangan pormestari Harri 
Peltola, Kainuun soten yhtymävaltuuston puheenjohtaja Raili 
Myllylä ja Kainuun soten yhtymähallituksen puheenjohtaja Paavo 
Oikarinen sekä Kainuun soten yhtymähallituksen jäsen Minna 
Karjalainen. 

1.7.2021 voimaan astuneen voimaanpanolain (616/2021) 8 §:n 
perusteella väliaikainen valmistelutoimielin on toimivaltainen 
viranomainen valmistelujohtajan viran perustamisessa ja 
täyttämisessä. Voimaanpanolain 10 §:ssä väliaikaisen 
valmistelutoimielimen toimivaltaa on rajoitettu siten, että se voi 1) 
ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai 
työsopimussuhteeseen hyvinvointialueeseen siten että määräaika 
päättyy viimeistään 31.12.2023 ja 2) tehdä hyvinvointialuetta 
sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, 
että määräaika päättyy viimeistään 31.12.2023.

Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 11.4.2003/304 4 
§:n mukaisesti virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman 
hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna 
olevaan virkasuhteeseen määräajaksi ottaminen.

Kainuun hyvinvointialueen valmistelua varten on tarpeellista 
perustaa määräaikainen valmistelujohtajan virka. 
Valmistelujohtajan tehtävänä on johtaa Kainuun hyvinvointialueen 
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valmistelua. Muutostilanne on erittäin mittava ja vaatii 
kokonaisvaltaista valmistelua tulevan hyvinvointialueen talouden, 
hallinnon sekä 
sote- ja pelastustoimen palvelutoiminnan ja henkilöstön 
näkökulmista.

Valmistelijan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin 

1) perustaa määräaikaisen valmistelujohtajan viran 100 %:n 
työajalla 

2) päättää määräaikaisen valmistelujohtajan viran 
kelpoisuusehdoiksi ylempi korkeakoulututkinto tai muu koulutus ja 
kokemuksen kautta saavutettu osaaminen 
- strategista näkemystä 
- hyviä johtamis- ja yhteistyötaitoja 
- käytännön kokemusta tuloksellisesta muutosjohtamisesta 

3) päättää määräaikaisen viranhoidon kestoksi enintään 
31.12.2022 asti tai kunnes Kainuun aluevaltuuston valitsema 
Kainuun hyvinvointialuejohtaja on valittu ja aloittaa tehtävässään 

4) päättää että väliaikaisessa virassa noudatetaan 6 kuukauden 
koeaikaa 

5) päättää väliaikaisen valmistelujohtajan kokonaispalkaksi 9000 
euroa 

6) päättää että väliaikaisessa virassa noudatetaan 
kokonaistyöaikaa ja erillisiä työaikakorvauksia ei makseta 

7) päättää väliaikaiseen valmistelujohtajan virkaan kutsuttavan 
henkilön ja 

8) valtuuttaa väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajan 
sopimaan viranhoidon aloittamisesta, allekirjoittamaan 
virkamääräyksen ja toimimaan määräaikaisen valmistelujohtajan 
esimiehenä. 

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Tarja Lempeä esitteli asian ja antoi päätösehdotuksen 
toimielimelle. Paavo Oikarinen kertoi valmistelutyöryhmän 
tekemästä rekrytointiprosessista ja antoi työryhmän esityksen 
valmistelujohtajasta.

Käytiin keskustelua kuntayhtymän johtajan roolista 
hyvinvointialueen valmistelussa. Paavo Oikarinen totesi, että 



Sivu 18 / 33

Kainuun hyvinvointialue PÖYTÄKIRJA 1/2021
Väliaikainen valmistelutoimielin 3.9.2021 § 7

kuntayhtymän johtajan täysi työpanos on tarpeellinen 
kuntayhtymän johtamiseen.

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti:

1) perustaa määräaikaisen valmistelujohtajan viran 100 %:lla 
työajalla 
2) määräaikaisen valmistelujohtajan viran kelpoisuusehdoiksi 

- ylempi korkeakoulututkinto tai muu koulutus ja kokemuksen 
kautta saavutettu osaaminen

- strategista näkemystä
- hyviä johtamis- ja yhteistyötaitoja
- käytännön kokemusta tuloksellisesta muutosjohtamisesta

3) määräaikaisen viranhoidon kestoksi enintään 31.12.2022 asti 
tai kunnes Kainuun aluevaltuuston valitsema Kainuun 
hyvinvointialuejohtaja on valittu ja aloittaa tehtävässään 
4) että väliaikaisessa virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa 
5) väliaikaisen valmistelujohtajan kokonaispalkaksi 9000 euroa 
6) että väliaikaisessa virassa noudatetaan kokonaistyöaikaa ja 
erillisiä työaikakorvauksia ei makseta 
7) että se haastattelee kaksi valmistelujohtajaehdokasta 8.-
9.9.2021 valmistelutyöryhmän valmistelun pohjalta
8) valtuuttaa väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajan 
sopimaan viranhoidon aloittamisesta, allekirjoittamaan 
virkamääräyksen ja toimimaan määräaikaisen valmistelujohtajan 
esimiehenä 
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§ 8

Väliaikaisen valmistelutoimielimen sihteerin valinta

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Kainuun hyvinvointialueen väliaikaiselle valmistelutoimielimelle 
tulee valita sihteeri ja hänen sijaisensa. Sihteerin tehtäviä ovat 
muun muassa:

•väliaikaisen valmistelutoimielimen sekä poliittisen 
seurantaryhmän kokousten esityslistan ja kokouksien sekä 
kokouspaikan tekninen valmistelu
•kokouskutsujen lähettäminen valmistelutoimielimen jäsenille ja 
muille toimielimen kokouksiin osallistujille 
•pöytäkirjanpitäjänä toimiminen valmistelutoimielimen 
kokouksissa
•vastuu pöytäkirjojen nähtävänä pitämisestä
•pöytäkirjaotteiden lähettäminen.

Lisätietoja asiasta antaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän hallintojohtaja Anu Huttunen, puh. 044 777 3006 tai 
sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin valitsee sihteerin ja hänen 
sijaisensa.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti, että sen sihteerinä jatkossa 
toimii Kainuun soten työntekijä. Sihteeri ja hänen sijaisensa 
nimetään myöhemmin.
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§ 9

Väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestys

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Kainuun hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen 
valmistelussa sekä väliaikaisen valmistelutoimielimen 
päätöksenteossa ja kokouksissa noudatetaan väliaikaisen 
valmistelutoimielimen hyväksymän työjärjestyksen määräyksiä, 
kunnes aluevaltuusto on hyväksynyt uuden hyvinvointialueen 
hallintosäännön. Työjärjestystä tulee päivittää tarvittaessa.

Oheismateriaali 1 Kainuun hyvinvointialueen väliaikaisen 
valmistelutoimielimen työjärjestys

Lisätietoja asiasta antaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän hallintojohtaja Anu Huttunen, puh. 044 777 3006 tai 
sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy oheismateriaalina 
olevan työjärjestyksen.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti palauttaa asian 
jatkovalmisteluun.
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§ 10

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokousten ajankohdat

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Työjärjestyksen mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja 
paikan. Kokous pidetään myös silloin, kun puheenjohtaja katsoo 
kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä 
tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä 
ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja 
määrää kokousajan.

Kokousten perumisesta, siirtämisestä ja ylimääräisten kokousten 
pitämisestä säädetään työjärjestyksessä.

Lisätietoja asiasta antaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän hallintojohtaja Anu Huttunen, puh. 044 777 3006 tai 
sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoukset pidetään 14.9.2021 
alkaen joka toinen tiistai klo 8:00–10:00. Kokous pidetään 
Kajaanissa kokouskutsussa esitetyssä paikassa tai etäyhteyksin. 
Tarkempi kokouspaikka ilmoitetaan kokouskutsussa.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti kahdesta seuraavasta 
kokouksesta, jotka pidetään tiistaina 14.9.2021 klo 8.00-9.00 ja 
tiistaina 21.9.2021 klo 13.00-15.00. Muista kokousajankohdista 
päätetään myöhemmin.
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§ 11

Pankkitilin avaaminen hyvinvointialueelle ja tilinkäyttöoikeudet

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Kainuun hyvinvointialue tulee saamaan valmisteluun 
valtionavustusta vuosina 2021 ja 2022. Avustuksen saaminen 
edellyttää pankkitilin avaamista. Pankkitili ehdotetaan avattavaksi 
Danske Bank Oyj:ssä, jossa myös Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) pääpankkitili on 
käytössä. Kainuun sote vastaa sote-uudistuksen voimaanpanolain 
perusteella valmistelutoimielimen hallinnollisesta tuesta, kuten 
talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutehtävistä. Hyvinvointialueen 
vuosille 2021–2022 arvioidut pankkikustannukset eivät ylitä 
hankintalain mukaista kynnysarvoa, jolloin hankintalakia ei 
sovelleta.

Väliaikainen valmistelutoimielin voi tehdä hyvinvointialuetta sitovia 
sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, että 
määräaika päättyy viimeistään 31. päivänä joulukuuta 2023.

Hyvinvointialueen pankkitilin perustamista ja väliaikaisen 
valmistelutoimielimen raha-asioiden hoitoa varten on tarve 
myöntää tilinkäyttöoikeudet. Lisäksi päivittäisen rahaliikenteen 
hoitoon on tarve antaa tilinkäyttövaltuutus Kainuun soten 
talouspalveluille, joka tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelut hyvinvointialueen väliaikaishallinnolle. 

Lisätietoja asiasta antaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän hallintojohtaja Anu Huttunen, puh. 044 777 3006 tai 
sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää avata asiakkuuden ja 
tarvittavat määräaikaiset sopimukset enintään 31.12.2023 saakka 
Kainuun hyvinvointialuetta (Y-tunnus 3221331-8) varten Danske 
Bank Oyj:öön.

Väliaikainen valmistelutoimielin valtuuttaa valmistelutoimielimen 
jäsenen Eija Immosen sopimaan Danske Bank Oyj:n kanssa 
tarvittavista sopimuksista sekä allekirjoittamaan sopimukset. Eija 
Immonen valtuutetaan myös ilmoittamaan tilitiedot 
Valtiovarainministeriöön valtionavustuksen maksamista varten.
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Tilinkäyttöoikeudet myönnetään väliaikaisen 
valmistelutoimielimen puheenjohtajalle ja vs. talousjohtaja Eija 
Immoselle 31.3.2022 asti. Lisäksi päätetään antaa 
tilinkäyttövaltuutus Kainuun soten talouspalveluille.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti hyväksyä puheenjohtajan 
päätösehdotuksen.
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§ 12

Hyvinvointialueen rekisteri-ilmoitukset ja Suomi.fi-tunnusten hakeminen

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Verohallinto on perustanut uusien hyvinvointialueiden Y-
tunnukset. Hyvinvointialueiden tulee kuitenkin vastata 
rekisteritietojen päivittämisestä mm. osoitetietojen osalta sekä 
tehdä tarvittavat ilmoitukset arvonlisävero-, työnantaja- ja 
ennakkoperintärekisteriin.

Lisätietoja asiasta antaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän hallintojohtaja Anu Huttunen, puh. 044 777 3006 tai 
sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin määrittää Kainuun 
hyvinvointialueen osoitetiedoksi Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani 
sekä toimikautensa aikaiseksi sähköpostiosoitteeksi 
kirjaamo.hyvinvointialue@kainuunsote.fi.

Väliaikainen valmistelutoimielin valtuuttaa väliaikaisen 
valmistelutoimielimen puheenjohtajan allekirjoittamaan / 
tekemään sähköisesti Kainuun hyvinvointialueen verohallinnon 
rekisteritietoja koskevat täydennykset sekä rekisteri- ilmoitukset 
työnantajarekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja alv-rekisteriin.

Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin valtuuttaa väliaikaisen 
valmistelutoimielimen puheenjohtajan hakemaan ja 
allekirjoittamaan Suomi.fi-tunnukset ja antaa Kainuun soten 
erikoissuunnittelija Kristiina Taskiselle valtuutusoikeudet Suomi.fi-
palveluihin.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti hyväksyä puheenjohtajan 
päätösehdotuksen.
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§ 13

Kainuun hyvinvointialueen väliaikaisen yhteistoimintaelimen perustaminen

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävistä ja toimivallasta 
säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea 
koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan 
lainsäädännön voimaanpanosta (voimaanpanolaki) 10 §:ssä. 
Väliaikainen valmistelutoimielin tulee tekemään hyvinvointialuetta 
sitovia henkilöstöä koskevia päätöksiä ja sopimuksia 
toimivaltansa rajoissa. Voimaanpanolain 10 §:n 1. momentin 
mukaan valmistelutoimielimen tehtävänä on mm. selvittää 
hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle 
ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi. 
Kainuun hyvinvointialueen väliaikaishallinto toimii myös 
työnantajana määräaikaiselle valmisteluhenkilöstölle. 
Hyvinvointialueen väliaikaishallinnolla on velvollisuus noudattaa 
lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta 
kunnassa ja hyvinvointialueella.

Lisätietoja asiasta antaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän hallintojohtaja Anu Huttunen, puh. 044 777 3006 tai 
sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin perustaa Kainuun 
hyvinvointialueen väliaikaisen yhteistoimintaelimen ajalle 
14.9.2021–28.2.2022. Yhteistoimintaelimen toimikausi jatkuu 
kuitenkin siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja 
aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää pyytää 
henkilöstöjärjestöjä nimeämään edustajansa ja heidän 
varajäsenensä väliaikaiseen yhteistoimintaelimeen.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti palauttaa asian 
jatkovalmisteluun.
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§ 14

Työterveyshuollon järjestäminen

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Työterveyshuollon järjestäminen on työnantajan lakisääteinen 
velvollisuus.

Työnantajan ja työterveyshuollon palvelujen tuottajan tulee tehdä 
työterveyshuollon järjestämisestä kirjallinen sopimus, josta 
ilmenee työterveyshuollon yleiset järjestelyt sekä palvelujen 
sisältö ja laajuus (työterveyshuoltolaki 6 §).

Työnantajalla on oltava työterveyshuollosta kirjallinen 
toimintasuunnitelma, jonka tulee sisältää työterveyshuollon yleiset 
tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä 
johtuvat toimenpiteet (työterveyshuoltolaki 11 §).

Työterveyshuoltolain 8 §:n mukaisesti työnantajan tulee val-
mistella työterveyshuollon toteuttamiseksi tarpeelliset päätökset 
yhteistoiminnassa työntekijöidensä tai heidän edustajiensa 
kanssa:
- työpaikan työterveyshuollon järjestämisen yleiset suuntaviivat
- työterveyshuollon toimintasuunnitelma
- työterveyspalvelujen sisältö, laajuus sekä työterveyshuollon
toteutus ja vaikutusten arviointi.

Hyvinvointialueen työterveyshuoltopalvelujen hankinta 
määräaikaisesti ei ylitä hankintalain mukaista kynnysarvoa, joten 
hankintalakia ei sovelleta.

Lisätietoja asiasta antaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän hallintojohtaja Anu Huttunen, puh. 044 777 3006 tai 
sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin valtuuttaa toimielimen 
puheenjohtajan tekemään hankintapäätöksen 
hyvinvointialueen työterveyshuoltopalvelujen hankkimisesta 
ajalle 3.9.2021–31.12.2022 sekä allekirjoittamaan 
työterveyshuollon palveluja koskevan palvelusopimuksen.

Väliaikainen valmistelutoimielin edellyttää työterveyshuollon 
järjestämistä koskevan toimintasuunnitelman käsittelyä 
väliaikaisessa yhteistoimintaelimessä ennen sen hyväksymistä.
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Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti palauttaa asian 
jatkovalmisteluun.
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§ 15

Vakuutusturvan järjestäminen

(Valmistelija: vs. talousjohtaja Immonen Eija ja hallintojohtaja Huttunen Anu)

Kainuun hyvinvointialue on velvollinen huolehtimaan 
työntekijöidensä lakisääteisestä vakuutusturvasta. Lisäksi on 
tarkoituksenmukaisesta järjestää väliaikaisen 
valmistelutoimielimen jäsenten vastuuvakuuttaminen.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuu sote) 
vastaa voimaanpanolain perusteella valmistelutoimielimen 
hallinnollisesta tuesta. Hyvinvointialueen vuosille 2021-2022 
arvioidut vakuutuskustannukset eivät ylitä hankintalain mukaista 
kynnysarvoa, jolloin hankintalakia ei sovelleta.

Kainuun hyvinvointialueen vakuutusturva on sisällytetty 
lisämaininnalla Kainuun soten If Vahinkovakuutus Oyj:n 
vakuutuksiin ilman lisämaksua 30.7.2021 määräajaksi vuoden 
2021 loppuun asti.

Lisätietoja asiasta antaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän vs. talousjohtaja Eija Immonen, puh. 044 797 0656 
ja hallintojohtaja, puh. 044 777 3006 tai sähköpostitse 
eija.h.immonen@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää 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 30.7.2021–31.12.2022.

Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin päättää, että 
hyvinvointialueen vakuutusturva toteutetaan suoraostona Kainuun 
soten sopimuskumppaneilta ajalla 30.7.2021–31.12.2022 kattaen 
henkilövakuutusten osalta saman kokonaisuuden, jonka Kainuun 
sote on hankkinut omalle henkilöstölleen.

Väliaikainen valmistelutoimielin valtuuttaa mahdollisesti valittavan 
valmistelujohtajan tai väliaikaisen valmistelutoimielimen 
puheenjohtajan valmistelemaan ja allekirjoittamaan 
hyvinvointialueen vakuutussopimukset tarkoituksenmukaisessa 
laajuudessa.
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Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti käyttää vuoden 2021 
loppuun Kainuun soten vakuutusturvaa ja vakuutusturvan jatko 
valmistellaan vuoden 2021 aikana.
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§ 16

Talous-, henkilöstö-, ICT- ja kirjaamopalvelujen järjestäminen

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun 
sote) vastaa sote-uudistuksen voimaanpanolain 8 §:n perusteella 
valmistelutoimielimen hallinnollisesta tuesta.  Voimaanpanolain 
mukaan hallinnollisesta tuesta vastaavan viranomaisen on järjes-
tettävä valmistelutoimielimelle kokous- ja työtilat sekä 
huolehdittava valmistelutoimielimen työskentelyedellytysten 
muusta varmistamisesta. Hallinnollisesta tuesta vastaava 
viranomainen vastaa myös valmistelutoimielimen toiminnan ja 
henkilöstön edellyttämistä 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 järjes-telmiä ja osaamista. Kainuun soten kanssa 
laaditaan hankinnasta sopimus, jossa sovitaan tarkemmin 
palvelun sisällöstä ja siihen liittyvistä ehdoista. Palvelun hinta 
määräytyy Kainuun soten todellisten tuotantokustannusten 
mukaan.

Lisätietoja asiasta antaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän hallintojohtaja Anu Huttunen, puh. 044 777 3006 tai 
sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää, että talous-, henkilöstö-, 
ICT- ja kirjaamopalvelut hankitaan Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymältä 31.12.2022 saakka.

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää valtuuttaa val-
mistelutoimielimen puheenjohtajan valmistelemaan ja 
allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti, että talous-, henkilöstö-, 
ICT- ja kirjaamopalvelut hankitaan Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymältä 31.12.2022 saakka.
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Väliaikainen valmistelutoimielin päätti valtuuttaa väliaikaisen 
valmistelutoimielimen puheenjohtajan ja valmistelujohtajan 
valmistelemaan talous-, henkilöstö-, ICT- ja kirjaamopalvelujen 
hankkimista Kainuun sotelta.
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§ 17

Muut asiat

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Väliaikainen valmistelutoimielin käsittelee muut asiat.

Lisätietoja asiasta antaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän hallintojohtaja Anu Huttunen, puh. 044 777 3006 tai 
sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti, että sen puheenjohtaja ja 
valmistelujohtaja vastaavat toimielimen kokouksista 
tiedottamisista.
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§ 18

Kokouksen päättäminen

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Puheenjohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.12.


