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Kainuun hyvinvointialue Pöytäkirja 8/2022
Väliaikainen valmistelutoimielin 4.3.2022

Pöytäkirjantarkastajat:

Aika 4.3.2022 8:30 - 14:42
Tauko 10:21 – 10:35 
ja 13:21 – 13:48

Paikka Sähköinen kokous Teams-
yhteydellä

Käsitellyt asiat

§ Otsikko Sivu Liite
19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13
20 Pöytäkirjantarkastajien valinta 14
21 Esitys aluevaltuusto: Suomussalmen kunnan selvitys 

hyvinvointialueelle
15

22 Esitys aluevaltuusto: Hyrynsalmen kunnan selvitys 
hyvinvointialueelle

21

23 Esitys aluevaltuusto: Hyvinvointialuejohtajan viran 
perustaminen ja viran kelpoisuusehdot

27

24 Esitys aluevaltuusto: Va. HVA-johtajan nimeäm., 
aluehallit. esittelijä- ja siht. tehtäv. hoitaminen

29

25 Esitys aluevaltuusto: Kuhmon kaupungin selvitys 
hyvinvointialueelle

31

26 Esitys aluevaltuusto: Paltamon kunnan selvitys 
hyvinvointialueelle

36

27 Esitys aluevaltuusto: Ristijärven kunnan selvitys 
hyvinvointialueelle

42

28 Esitys aluevaltuusto: Sotkamon kunnan selvitys 
hyvinvointialueelle

49

29 Esitys aluevaltuusto: Puolangan kunnan selvitys 
hyvinvointialueelle

55

30 Esitys aluevaltuusto: Kajaanin kaupungin selvitys 
hyvinvointialueelle

63

31 Esitys aluevaltuusto: Kainuun soten selvitys 
hyvinvointialueelle

70

32 Esitys aluevaltuusto: Aluevaltuuston ensimmäisen 
kokouksen koolle kutsuminen

78

33 Esitys aluevaltuusto: Kainuun hyvinvointialueen 
hallintosäännön pykälät § 72 ja § 109 hyväksyminen

81

34 Esitys aluevaltuusto: Suht. vaalien vaaliltk:n jäsent. ja pj:n 
vaali toimikaudelle 2022-2025

84

35 Esitys aluevaltuusto: Aluevaltuuston pj:n  ja 
varapuheenjohtajien vaali toimikaudelle 2022-2025

85

36 Esitys aluevaltuusto: Aluevaltuuston 
pöytäkirjanpitäjän/sihteerin valinta

86

37 Esitys aluevaltuusto: Aluehallituksen jäsenten, pj:n ja 
varapj:ien vaali toimikaudelle 2022-2025

87

38 Esitys aluevaltuusto: Tarkastuslautakunnan jäsenten ja 
puheenjohtajien vaali toimikaudelle 2022-2025

89
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Pöytäkirjantarkastajat:

39 Esitys aluevaltuusto: Aluevaalilautakunnan jäsenten ja 
puheenjohtajien vaali

91

40 Esitys aluevaltuusto: Hyvinvointi- ja yhdysp. ltk:n jäsenten 
ja pj:ien vaali toimikaudelle 2022-2025

93

41 Esitys aluevaltuusto: Tulevaisuuslautakunnan jäsenten ja 
pj:ien vaali toimikaudelle 2022-2025

95

42 Esitys aluevaltuusto: Yksilöasioiden jaoston jäsenten 
vaali toimikaudelle 2022-2025

97

43 Esitys aluevaltuusto: Turvallisuusjaoston jäsenten vaali 
toimikaudelle 2022-2025

98

44 Esitys aluevaltuusto: Aluevaltuuston pöytäkirjojen 
nähtävänä pito toimikaudella 2022-2025

99

45 Esitys aluevaltuusto: Aluevaltuuston kevään 2022 
kokousaikataulu

100

46 Esitys aluevaltuusto: Ilmoitukset valtuustoryhmien 
muodostamisesta

101

47 Muut asiat 102

Puheenjohtaja: Tolonen Eija

Päätöksentekijät Nimi Tehtävä Saapui Poistui Lisätieto
Parviainen 
Anssi

Varapuheenj
ohtaja

8:30 14:42 Puheenjohtaja 
§ 19 - § 47

Peltola Harri Varapuheenj
ohtaja

8:31 11:56 Osallisuusjäävi 
§ 29

Peltola Harri Varapuheenj
ohtaja

12:37 13:22

Peltola Harri Varapuheenj
ohtaja

13:48 14:42

Jansson Eija Jäsen 8:30 10:23
Lempeä Tarja Jäsen 8:30 12:34 Palvelussuhdej

äävi § 30
Lempeä Tarja Jäsen 12:45 14:42
Huttunen Anu Jäsen 8:31 10:53
Huttunen Anu Jäsen 11:26 12:43 Palvelussuhdej

äävi § 31
Kainulainen 
Anna-Liisa

Jäsen 9:31 12:51 Palvelussuhdej
äävi § 31

Kainulainen 
Anna-Liisa

Jäsen 13:49 14:42

Immonen Eija Jäsen 8:30 14:42
Juvonen Jukka Jäsen 10:40 11:26
Pasanen Pertti Jäsen 8:30 14:35
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Pöytäkirjantarkastajat:

Poissa

Muut osallistujat

Muut poissa

Allekirjoitukset

___.___.2022 ___.___.2022

Anssi Parviainen Salli Mikkonen
Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Tolonen Eija Puheenjohtaja

Korhonen Timo V Valmistelujohtaja 8:30 14:42
Oikarinen Paavo Yhtymähallituksen 

puheenjohtaja
8:30 10:21

Oikarinen Paavo Yhtymähallituksen 
puheenjohtaja

10:47 11:42

Oikarinen Paavo Yhtymähallituksen 
puheenjohtaja

11:45 11:46

Oikarinen Paavo Yhtymähallituksen 
puheenjohtaja

11:52 12:48 Osallisuusjää
vi § 31

Oikarinen Paavo Yhtymähallituksen 
puheenjohtaja

14:25 14:35

Ahonen Esa Yhtymähallituksen 
1. 
varapuheenjohtaja

8:30 12:48 Osallisuusjää
vi § 31

Suutari Hannu Yhtymähallituksen 
2. 
varapuheenjohtaja

8:30 11:56

Hatva Teuvo Poliittisen 
seurantaryhmän 
puheenjohtaja

8:30 12:30

Myllylä Raili Poliittisen 
seurantaryhmän 2. 
varapuheenjohtaja

8:30 12:48 Osallisuusjää
vi § 31

Myllylä Raili Poliittisen 
seurantaryhmän 2. 
varapuheenjohtaja

13:47 14:35

Mikkonen Salli Valmistelukoordina
attori

8:30 14:42

Aavakare Eila Poliittisen 
seurantaryhmän 1. 
varapuheenjohtaja
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Pöytäkirjantarkastajat:

Käsitellyt asiat

 19 - 47

Pöytäkirjan tarkastus

___.___.2022 ___.___.2022

Eija Immonen Pertti Pasanen

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymän verkkosivuilla https://sote.kainuu.fi/ 
ja kirjaamossa (os. Sotkamontie 13, Hallintotalo H, 87300 Kajaani) 
18.3.2022 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 19-47

Oikaisuvaatimusohje

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

§:t 

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 

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

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

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:
Sotkamontie 13, Hallintotalo H
87300 Kajaani

Sähköpostiosoite: kirjaamo.hyvinvointialue@kainuu.fi
Faksinumero: 08 718 0050
Puhelinnumero: 08 615 61 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: arkisin ma–pe klo 9.00–15.00 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
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Kainuun hyvinvointialue Pöytäkirja 8/2022
Väliaikainen valmistelutoimielin 4.3.2022

Pöytäkirjantarkastajat:

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.

§

Oikaisuvaatimusoikeus

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 
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Pöytäkirjantarkastajat:

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:
Sotkamontie 13, Hallintotalo H
87300 Kajaani

Sähköpostiosoite: kirjaamo.hyvinvointialue@kainuu.fi
Faksinumero: 08 718 0050
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, 
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Pöytäkirjantarkastajat:

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 
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.
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Pöytäkirjantarkastajat:

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.

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
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Pöytäkirjantarkastajat:

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 sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän kirjaamoon (ks. yhteystiedot kohdasta 
”Oikaisuvaatimusviranomainen”).

Oikeudenkäyntimaksu

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

Valitusosoitus

Näihin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella

§ 

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea 
muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa 
tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

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

 hyvinvointialueen jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen 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.



Sivu 11 / 102

Kainuun hyvinvointialue Pöytäkirja 8/2022
Väliaikainen valmistelutoimielin 4.3.2022

Pöytäkirjantarkastajat:

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu yleisesti 
nähtäväksi.

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

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle 
ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään hallinto-oikeudelle. 

Postiosoite:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189
90101 Oulu  

Käyntiosoite:
Isokatu 4, 3 kerros
90100 Oulu

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42841
Puhelinnumero: 029 56 42800

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Pöytäkirjantarkastajat:

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva 
päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. 
Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, 
myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen 
muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen 
muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan 
lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän 
kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin 
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät 
asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan 
oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia 
perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se 
perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen 
tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon 
tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään 
oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa 
(1455/2015) säädetään.
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§ 19

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun  
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestyksen 14 §:n mukaan 
valmistelutoimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous 
pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen 
tarpeelliseksi. 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestyksen 15 §:n mukaan 
kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtajat 
yhdessä. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja 
paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään 
sähköisesti jäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-
oikeus ja –velvollisuus, viimeistään neljä kalenteripäivää ennen 
kokousta.

Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti
21.2.2021 kokouksessa ja tarkennusten jälkeen toimielimen 
kokouksen pidettävän 4.3.2022 klo 8.30.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 28.2.2022.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus: 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Muutetaan esityslistan asioiden käsittelyjärjestystä aikataulusyistä 
seuraavasti: §:t 20 - 28 käsitellään §:n 2 jälkeen ja §:t 15-16 käsi-
tellään klo 11.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Hyväksyi.
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§ 20

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti 3.9.2021 pidetyssä
kokouksessaan, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan vuorotellen
aakkosjärjestyksessä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka voivat
toimia samalla ääntenlaskijoina.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestyksen 32 §:n mukaan 
pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä 
Kainuun hyvinvointialueen sivuilla: 
https://sote.kainuu.fi/hyvinvointialue-paatokset-ja-organisaatio

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin valitsee pöytäkirjantarkastajiksi 
Anssi Parviaisen ja Pertti Pasasen, jotka voivat toimia samalla 
ääntenlaskijoina. 

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus: 

Väliaikainen valmistelutoimielin valitsee pöytäkirjantarkastajiksi 
Eija Immosen ja Pertti Pasasen, jotka voivat toimia samalla 
ääntenlaskijoina.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Hyväksyi.

https://sote.kainuu.fi/hyvinvointialue-paatokset-ja-organisaatio
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§ 21

Esitys aluevaltuusto: Suomussalmen kunnan selvitys hyvinvointialueelle

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudis-
tuksen toimeenpanoa ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpa-
noa koskevan lain 26 §:n mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 
28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 
25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastus-
toimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omai-
suudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa määrä-
ajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla 
siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukai-
sesta lomapalkkavelasta.

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi kat-
somiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, 
että 1 momentissa tarkoitetun selvityksen mukaan hyvinvointialu-
een hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät tur-
vaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alu-
eella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa.

Kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä vii-
meistään 30 päivänä kesäkuuta 2022, jos 1 momentissa tarkoite-
tuissa toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopi-
muksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia 1 momentissa tar-
koitetun selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue kat-
soo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.

Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin teki sel-
vityspyyntöpäätöksen 14.12.2021 § 99, jonka mukaisesti valmis-
telutoimielin pyysi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayh-
tymältä (Kainuun sote) ja sen jäsenkunnilta hyvinvointialuevalmis-
telun edellyttämiä välttämättömiä tietoja. Kainuun sotelle ja sen 
jäsenkunnille on lähetetty 28.1.2022 Kuntaliiton malliasiakirja, jota 
on voinut hyödyntää selvityksen antamisessa. Annettavassa selvi-
tyksessä on kyse kuntayhtymän ja kunnan esityksestä, jonka hy-
väksymisestä, täsmentämisestä, täydentämisestä tai hylkäämi-
sestä tulee aluevaltuuston päättää.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoiminnan palveluiden 
järjestäminen Kainuussa

Tällä hetkellä Kainuun sote järjestää jäsenkuntiensa puolesta 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kainuun soten 
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perussopimuksen 3 §:n mukaan kuntayhtymän tehtävänä on 
järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito 
ja kehitysvammaisten erityishuolto niiltä osin kuin kunnat eivät 
järjestä sitä omana palvelunaan tai järjestävät sen muulla tavalla 
sekä jäsenkuntien puolesta kuntouttavan työtoiminnan ja 
koulupsykologien palvelut, sekä kaikki muut kuntien lakisääteiset 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, lukuun ottamatta lasten 
päivähoitoa.

Puolangan kunta on Kainuun soten osajäsen, Puolangan kunnan 
jäsenyys koskee Kainuun sairaanhoitopiiriä, Kainuun 
kehitysvammaisten erityishuoltopiiriä ja Kainuun 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta.

Kainuun pelastustoiminnasta vastaa Kainuun Pelastuslaitos, jonka 
hallinto kuuluu Kajaanin kaupungille.

Voimaanpanolain säännöksiä

18 § Henkilöstön asema

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja 
tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan 
liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon 
psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja 
hyvinvointiyhtymään.

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 1 momentissa 
tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan 
henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista 
tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen 
tehtävien tukitehtäviä.

Jos tämän lain 29 §:n perusteella yksityisen palvelutuottajan 
kanssa tehty ostopalvelusopimus on mitätön tai hyvinvointialue 
irtisanoo ostopalvelusopimuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilöstö ja edellä 2 momentissa tarkoitettuja tukitehtäviä hoitava 
henkilöstö siirtyy sopimuksen päätyttyä liikkeenluovutuksena 
hyvinvointialueelle, jos henkilöstöä on aiemmin 
ostopalvelusopimuksen perusteella siirtynyt ostopalvelutuottajan 
palvelukseen.

22 § Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen toimitilat

Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, 
sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät 
hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä tammikuuta 2023.
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Hyvinvointialue ja kunta tekevät toimitilojen hallinnasta 
vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa ainakin 31 päivään 
joulukuuta 2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää 
vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella 
ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen 
vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa vuokrasopimuksessa sovitun 
vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena olevaan 
toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset. 
Tarkempia säännöksiä vuokran määräytymisestä voidaan antaa 
valtioneuvoston asetuksella.

Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia 1 momentissa tarkoitettujen 
toimitilojen hallinnasta sekä toimitilojen hallintaa koskevien 
vuokrasopimusten voimassaolosta myös toisin kuin tässä 
pykälässä säädetään.

23 § Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen käytössä olevan irtaimen omaisuuden siirtyminen 
hyvinvointialueelle

Hyvinvointialueelle siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2023 sen 
järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, 
irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat 
oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. Hyvinvointialueelle 
eivät kuitenkaan siirry osakeyhtiöiden osakkeet 2 momentissa 
tarkoitettuja osakkeita lukuun ottamatta.

Hyvinvointialueelle siirtyvät sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka 
kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen 
päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen.

Edellä 1 ja 2 momentista poiketen hyvinvointialueelle ei siirry 
sellainen kunnan omistama irtaimisto ja osakkeet, jotka kunta 
omistaa työterveyshuoltolaissa (1383/2001) säädettyjen 
velvoitteidensa täyttämiseksi.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen osakkeiden siirtymistä lukuun 
ottamatta kunta ja hyvinvointialue voivat sopia irtaimen 
omaisuuden siirtymisestä myös toisin kuin 1 momentissa 
säädetään.

25 § Kuntaa sitovien sopimusten ja vastuiden siirtyminen 
hyvinvointialueelle

Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1 päivästä 
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tammikuuta 2023, jollei hyvinvointialue ja kunta toisin sovi. Jos 
sopimusta ei ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunta tekee 26 §:ssä 
tarkoitetussa selvityksessä esityksen sopimukseen liittyvän 
vastuun jakautumisesta.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen hyvinvointialueelle eivät 
kuitenkaan, jolleivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi, siirry:

1) sellaiset toimitilaa koskevat sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan 
omistukseensa sopimuskauden päätyttyä;

2) vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä 
seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta tekee 
tämän lain vahvistamisen jälkeen, mutta ennen sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun 
siirtymistä hyvinvointialueelle.

Jos kunta on toiminut ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämisvastuun siirtoa joko voimassa olevan 
lainsäädännön tai kuntaa sitovan sopimuksen vastaisesti, kunta 
vastaa tästä aiheutuvista seuraamuksista.

Jos kunta on antanut 23 §:n 2 momentissa tarkoitetun, sosiaali- ja 
terveyspalveluja tuottavan osakeyhtiön puolesta 
takaussitoumuksen, takausvastuu siirtyy hyvinvointialueelle.

Suomussalmen kunnan selvitys

Suomussalmen kunta on tehnyt edellä mainitun Kainuun 
hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen 
selvityspyynnön johdosta päätöksen 15.2.2022 § 35. 

a) Siirtyvä henkilöstö

Suomussalmen kunta esittää kahden (2) kuraattorin siirtymistä 
Kainuun hyvinvointialueen palvelukseen liikkeen luovutuksella. 

b) Siirtyvät toimitilat

Suomussalmen kunta on luetellut kunnanhallituksen päätöksen 
15.2.2022 § 35 liitteessä toimitilat, joista se esittää tehtäväksi 
uudet vuokrasopimukset.

c) Siirtyvä sopimus

Yhteistyösopimus, Suomussalmen kunta ja Kainuun sote 
13.12.2017: Kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen 
henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä
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Liite 1. Suomussalmen kunnanhallituksen päätös 15.2.2022 § 35, 
Vastaus selvityspyyntöön: Kainuun hyvinvointialueen valmistelun 
edellyttämät tiedot (päätöksen liitteet saatavissa väliaikaisen 
valmistelutoimielimen sihteeriltä)

Lisätietoja asiasta antaa Kainuun soten hallintojohtaja Anu 
Huttunen, puh. 044 777 3006 tai sähköpostitse 
anu.huttunen@kainuu.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää aluevaltuustolle 
Suomussalmen kunnan selvityksen osalta seuraavaa:

a) Suomussalmen kunta esittää, että kunnasta siirtyy Kainuun 
hyvinvointialueelle kaksi (2) kuraattoria. Voimaanpanolain 18 §:n 
mukaan kuraattorit siirtyvät liikkeenluovutuksella 
hyvinvointialueelle, joten myös Suomussalmen kunnan esityksen 
mukaisesti kuraattorit siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen.

Suomussalmen kunta on ilmoittanut selvityksessään 
henkilöstömenojen yhteismäärän. Hyvinvointialueelle 
annettavassa lisäselvityksessä tulee ilmoittaa siirtyvän henkilöstön 
palkat, joista tulee eritellä varsinainen palkka, työaikakorvaukset, 
lomaraha ja sivukulut.

b) Suomussalmen kunnan selvityksessä on lueteltu tilat, joista 
kunta esittää tehtäväksi uudet vuokrasopimukset. Nämä tilat on 
lueteltu Kainuun soten selvityksessä lain (voimaanpanolaki 22 §) 
nojalla siirtyvien sopimusten luettelossa. Mikäli Suomussalmen 
kunta haluaa tehdä olennaisia muutoksia selvityksessään 
mainittuihin tilavuokrasopimuksiin, niistä on neuvoteltava 
hyvinvointialueen kanssa.

Suomussalmen kunnan selvityksessä ei ole mainittu Kainuun 
hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvien kuraattoreiden ja 
kouluterveydenhuollon tiloja. Kyseiset tilat on kuitenkin lueteltu 
Kainuun soten selvityksessä.

Suomussalmen kunnan selvityksestä puuttuu Näljängän 
paloasema, Varisahontie 3 (102 m2). Se on mainittu Kainuun 
soten selvityksessä. Kainuun soten selvityksessä Ämmänsaaren 
paloasema, Voimakatu 4 on Voimakatu 6, johon on tehty kaksi 
vuokrasopimusta.

c) Suomussalmen kunnan ja Kainuun soten yhteistyösopimus 
13.12.2017: Kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen 
henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä on 
mainittu myös Kainuun soten selvityksessä siirtyvien sopimusten 
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listauksessa. Kyseinen sopimus siirtyy Kainuun hyvinvointialueelle 
voimaanpanolain 25 §:n mukaisesti.

 Selvityksen tietoja tulee täydentää ja täsmentää 
hyvinvointialueelle 30.6.2022 mennessä annettavassa 
lisäselvityksessä edellä mainitun mukaisesti. Lisäselvitys tehdään 
yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus: 

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että hyvinvointialueelle 
siirtyvät ainoastaan toimitilojen vuokrasopimukset 
(voimaanpanolaki 25 §), muttei toimitilojen omistusoikeus. 

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että henkilöstö siirtyy 
hyvinvointialueelle voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti.

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että sopimukset, irtain-
omaisuus ja vastuut siirtyvät hyvinvointialueelle voimaanpanolain 
22, 23, 25 ja 29 §: ien mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

 päättää merkitä määräaikaan mennessä saadut selvitykset 
liitteineen tiedoksi

 esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee 
selvitykset liitteineen tiedoksi. Niitä on toimeenpanolain 26 
§:n mukaan mahdollisuus täydentää 30.6.2022 mennessä 
ja myös sen jälkeen, mikäli tarvetta ilmenee.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.
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§ 22

Esitys aluevaltuusto: Hyrynsalmen kunnan selvitys hyvinvointialueelle

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan 
uudistuksen toimeenpanoa ja sitä koskevan lainsäädännön 
voimaanpanoa koskevan lain (616/2021, voimaanpanolaki) 26 §:n 
mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28 päivänä helmikuuta 
2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista 
sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista 
toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja 
vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa 
hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön 
määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi 
katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue 
katsoo, että 1 momentissa tarkoitetun selvityksen mukaan 
hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja 
sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai 
pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on 
neuvoteltava kunnan kanssa.

Kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022, jos 1 momentissa 
tarkoitetuissa toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai 
sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia 1 momentissa 
tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue 
katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.

Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin teki 
selvityspyyntöpäätöksen 14.12.2021 § 99, jonka mukaisesti 
valmistelutoimielin pyysi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymältä (Kainuun sote) ja sen jäsenkunnilta 
hyvinvointialuevalmistelun edellyttämiä välttämättömiä tietoja. 
Kainuun sotelle ja sen jäsenkunnille on lähetetty 28.1.2022 
Kuntaliiton malliasiakirja, jota on voinut hyödyntää selvityksen 
antamisessa. Annettavassa selvityksessä on kyse kuntayhtymän 
ja kunnan esityksestä, jonka hyväksymisestä, täsmentämisestä, 
täydentämisestä tai hylkäämisestä tulee aluevaltuuston päättää.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoiminnan palveluiden 
järjestäminen Kainuussa
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Tällä hetkellä Kainuun sote järjestää jäsenkuntiensa puolesta 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kainuun soten 
perussopimuksen 3 §:n mukaan kuntayhtymän tehtävänä on 
järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito 
ja kehitysvammaisten erityishuolto niiltä osin kuin kunnat eivät 
järjestä sitä omana palvelunaan tai järjestävät sen muulla tavalla 
sekä jäsenkuntien puolesta kuntouttavan työtoiminnan ja 
koulupsykologien palvelut, sekä kaikki muut kuntien lakisääteiset 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, lukuun ottamatta lasten 
päivähoitoa.

Puolangan kunta on Kainuun soten osajäsen, Puolangan kunnan 
jäsenyys koskee Kainuun sairaanhoitopiiriä, Kainuun 
kehitysvammaisten erityishuoltopiiriä ja Kainuun 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta.

Kainuun pelastustoiminnasta vastaa Kainuun Pelastuslaitos, jonka 
hallinto kuuluu Kajaanin kaupungille.

Voimaanpanolain säännöksiä

18 § Henkilöstön asema

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja 
tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan 
liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon 
psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja 
hyvinvointiyhtymään.

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 1 momentissa 
tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan 
henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista 
tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen 
tehtävien tukitehtäviä.

Jos tämän lain 29 §:n perusteella yksityisen palvelutuottajan 
kanssa tehty ostopalvelusopimus on mitätön tai hyvinvointialue 
irtisanoo ostopalvelusopimuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilöstö ja edellä 2 momentissa tarkoitettuja tukitehtäviä hoitava 
henkilöstö siirtyy sopimuksen päätyttyä liikkeenluovutuksena 
hyvinvointialueelle, jos henkilöstöä on aiemmin 
ostopalvelusopimuksen perusteella siirtynyt ostopalvelutuottajan 
palvelukseen.

22 § Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen toimitilat
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Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, 
sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät 
hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Hyvinvointialue ja kunta tekevät toimitilojen hallinnasta 
vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa ainakin 31 päivään 
joulukuuta 2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää 
vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella 
ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen 
vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa vuokrasopimuksessa sovitun 
vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena olevaan 
toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset. 
Tarkempia säännöksiä vuokran määräytymisestä voidaan antaa 
valtioneuvoston asetuksella.

Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia 1 momentissa tarkoitettujen 
toimitilojen hallinnasta sekä toimitilojen hallintaa koskevien 
vuokrasopimusten voimassaolosta myös toisin kuin tässä 
pykälässä säädetään.

23 § Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen käytössä olevan irtaimen omaisuuden siirtyminen 
hyvinvointialueelle

Hyvinvointialueelle siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2023 sen 
järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, 
irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat 
oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. Hyvinvointialueelle 
eivät kuitenkaan siirry osakeyhtiöiden osakkeet 2 momentissa 
tarkoitettuja osakkeita lukuun ottamatta.

Hyvinvointialueelle siirtyvät sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka 
kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen 
päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen.

Edellä 1 ja 2 momentista poiketen hyvinvointialueelle ei siirry 
sellainen kunnan omistama irtaimisto ja osakkeet, jotka kunta 
omistaa työterveyshuoltolaissa (1383/2001) säädettyjen 
velvoitteidensa täyttämiseksi.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen osakkeiden siirtymistä lukuun 
ottamatta kunta ja hyvinvointialue voivat sopia irtaimen 
omaisuuden siirtymisestä myös toisin kuin 1 momentissa 
säädetään.

25 § Kuntaa sitovien sopimusten ja vastuiden siirtyminen 
hyvinvointialueelle
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Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1 päivästä 
tammikuuta 2023, jollei hyvinvointialue ja kunta toisin sovi. Jos 
sopimusta ei ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunta tekee 26 §:ssä 
tarkoitetussa selvityksessä esityksen sopimukseen liittyvän 
vastuun jakautumisesta.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen hyvinvointialueelle eivät 
kuitenkaan, jolleivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi, siirry:

1) sellaiset toimitilaa koskevat sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan 
omistukseensa sopimuskauden päätyttyä;

2) vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä 
seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta tekee 
tämän lain vahvistamisen jälkeen, mutta ennen sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun 
siirtymistä hyvinvointialueelle.

Jos kunta on toiminut ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämisvastuun siirtoa joko voimassa olevan 
lainsäädännön tai kuntaa sitovan sopimuksen vastaisesti, kunta 
vastaa tästä aiheutuvista seuraamuksista.

Jos kunta on antanut 23 §:n 2 momentissa tarkoitetun, sosiaali- ja 
terveyspalveluja tuottavan osakeyhtiön puolesta 
takaussitoumuksen, takausvastuu siirtyy hyvinvointialueelle.

Hyrynsalmen kunnan selvitys

Hyrynsalmen kunnanvaltuusto on tehnyt edellä mainitun Kainuun 
hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen 
selvityspyynnön johdosta päätöksen 24.2.2022 § 5.
 
a) Siirtyvä henkilöstö

Hyrynsalmen kunta esittää kahdeksan (8) työntekijän siirtymistä 
Kainuun hyvinvointialueen palvelukseen liikkeen luovutuksella. 

b) Siirtyvät toimitilat

Hyrynsalmen kunta toteaa selvityksessään, että Kainuun 
hyvinvointialueelle siirtyvät toimitilat on ilmoitettu Kainuun soten 
selvityksessä.

Liite 1: Hyrynsalmen kunnanvaltuuston päätös 24.2.2022 § 5, 
Selvityspyyntö koskien Kainuun hyvinvointialueen valmistelun 
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edellyttämiä välttämättömiä tietoja (päätöksen liitteet saatavissa 
väliaikaisen valmistelutoimielimen sihteeriltä)

Lisätietoja asiasta antaa Kainuun soten hallintojohtaja Anu 
Huttunen, puh. 044 777 3006 tai sähköpostitse 
anu.huttunen@kainuu.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää aluevaltuustolle 
Hyrynsalmen kunnan selvityksen osalta seuraavaa:

a) Hyrynsalmen kunta esittää, että kunnasta siirtyy Kainuun hyvin
vointialueelle kahdeksan (8) työntekijää: kolme (3) siivoojaa, 
neljä (4) ravintopalveluiden työntekijää ja autokuski. 

Hyrynsalmen kunnan esityksen mukaiset työntekijät eivät siirry 
hyvinvointialueen palvelukseen liikkeen luovutuksella, koska 
kyseessä on kuntayhtymän ja kunnan välinen 
ostopalvelusopimus. Kainuun soten yhtymähallitus irtisanoi 
15.12.2021 § 428 Kainuun soten ja jäsenkuntien (myös 
Hyrynsalmen) väliset ateria- ja puhtaanapitopalveluiden 
yhteistyösopimukset päättymään 31.12.2022. Näihin 
yhteistyösopimuksiin sisältyivät ateriakuljetukset. Sopimukset 
irtisanottiin, koska sote- ja pela -uudistukseen liittyvistä 
lainsäädäntömuutoksista johtuen yhteistyösopimusten mukainen 
toiminta ei ole enää mahdollista hyvinvointialueen aloittaessa 
toimintansa. Hyvinvointialuelain (611/2021) 131 §:n mukaan 
hyvinvointialueen hoitaessa 6 §:ssä tarkoitettua tehtävää 
kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä 
osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi 
(yhtiöittämisvelvollisuus). Mikäli lainsäädännön voimaantuloon 
tulee siirtymäaika tai säädäntöä muutoin muutetaan edellä 
mainituilta osin, voidaan yhteistyön jatkumista nykymuotoisena 
arvioida uudelleen. 

b) Hyrynsalmen kunta esittää, että Kainuun soten selvityksessä 
luetelluista toimitiloista tehdään uudet vuokrasopimukset. Nämä 
tilat on lueteltu Kainuun soten selvityksessä lain (voimaanpanolaki 
22 §) nojalla siirtyvien sopimusten luettelossa. Mikäli Hyrynsalmen 
kunta haluaa tehdä olennaisia muutoksia tilavuokrasopimuksiin, 
niistä on neuvoteltava hyvinvointialueen kanssa.

  Valmistelujohtajan muutettu ehdotus: 

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että hyvinvointialueelle 
siirtyvät ainoastaan toimitilojen vuokrasopimukset (voimaanpa-
nolaki 25 §), muttei toimitilojen omistusoikeus. 

mailto:anu.huttunen@kainuu.fi
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Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että henkilöstö siirtyy hy-
vinvointialueelle voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti.

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että sopimukset, irtain-
omaisuus ja vastuut siirtyvät hyvinvointialueelle voimaanpanolain 
22, 23, 25 ja 29 §: ien mukaisesti.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

 päättää merkitä määräaikaan mennessä saadut selvitykset 
liitteineen tiedoksi

 esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee 
selvitykset liitteineen tiedoksi. Niitä on toimeenpanolain 26 
§:n mukaan mahdollisuus täydentää 30.6.2022 mennessä 
ja myös sen jälkeen, mikäli tarvetta ilmenee.

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

_______

Tämän pykälän käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 10:21 – 10:35
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§ 23

Esitys aluevaltuusto: Hyvinvointialuejohtajan viran perustaminen ja viran 
kelpoisuusehdot

(Valmistelija: valmistelujohtaja Timo Korhonen)

Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena 
hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. 
Hyvinvointialuejohtaja vastaa asioiden valmistelusta 
aluehallituksen käsiteltäväksi ja toimii aluehallituksen esittelijänä.
 
Hyvinvointialuejohtajan virka on hyvinvointialueen lakisääteisesti 
perustettava virka. Hyvinvointialuelain 45 §:n mukaan 
hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto. 
Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai 
määräajaksi ja hän on virkasuhteessa hyvinvointialueeseen.
 
Aluevaltuustolle esitetyn hallintosäännön mukaan aluevaltuusto 
päättää hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta ja 
lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. 
Aluevaltuusto päättää myöskin hyvinvointialuejohtajan viran 
kelpoisuusvaatimuksista.
 
Perustuslain (731/1999) 125.2 §:n mukaan yleiset 
nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto. Viranhaltijalain 6 §:n mukaan virkasuhteeseen 
otettavalla on lisäksi oltava erikseen säädetty tai hyvinvointialueen 
päättämä erityinen kelpoisuus. Kun kelpoisuusvaatimuksia ei ole 
säädetty lailla tai asetuksella, hyvinvointialueen toimivaltainen 
viranomainen harkitsee viran tarkoituksenmukaiset 
kelpoisuusvaatimukset.
 
Hyvinvointialueen valmistelussa 
hyvinvointialuejohtajan tarkoituksenmukaisiksi erityisiksi 
kelpoisuusvaatimuksiksi esitetään seuraavia:
 

- soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
- tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus
- käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus.
 

Virka julistetaan haettavaksi hallintosäännön määräysten 
mukaisesti, jolloin määritellään tarkemmin rekrytointiprosessin 
sisältö.

Valmistelujohtajan ehdotus:
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Aluevaltuusto perustaa 15.3.2022 alkaen hyvinvointialuejohtajan 
viran.

Perustuslain (731/1999) 125.2 §:n mukaan yleiset 
nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto.

Hyvinvointialuejohtajan viran erityisiksi kelpoisuusvaatimuksiksi 
vahvistetaan:

- soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
- tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus
- käytännössä osoitettu johtamistaito ja –kokemus
- kelpoisuusvaatimukset määritellään laajemmin aluehallituksen 
  24.3. kokouksessa ja 4.4.2022 pidettävässä aluevaltuuston ko-
  kouksessa.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus: 

Aluevaltuusto perustaa 15.3.2022 alkaen hyvinvointialuejohtajan 
viran.

Perustuslain (731/1999) 125.2 §:n mukaan yleiset 
nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto.

Hyvinvointialuejohtajan viran erityisiksi kelpoisuusvaatimuksiksi 
vahvistetaan:

- soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
- tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus
- käytännössä osoitettu johtamistaito ja –kokemus
- kelpoisuusvaatimukset määritellään laajemmin aluehallituksen 
  24.3. kokouksessa ja 4.4.2022 pidettävässä aluevaltuuston ko-
  kouksessa.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Hyväksyi.
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§ 24

Esitys aluevaltuusto: Va. HVA-johtajan nimeäm., aluehallit. esittelijä- ja siht. tehtäv. 
hoitaminen

(Valmistelija: valmistelujohtaja Timo Korhonen)

Hyvinvointialuejohtajan virka on hyvinvointialueen lakisääteisesti 
perustettava virka. Hyvinvointialuelain 45 §:n mukaan 
hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto. 
Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai 
määräajaksi ja hän on virkasuhteessa hyvinvointialueeseen.
 
Virkasuhteen päätyyppi on aina toistaiseksi voimassa oleva 
palvelussuhde. Määräaikaiseen virkasuhteeseen voidaan ottaa 
vain, mikäli siihen on laissa tai asetuksessa säädetty peruste. Jos 
työ on pysyvä, viranhaltija otetaan toistaiseksi voimassa olevaan 
virkasuhteeseen.
 
Virkaan kuuluvia tehtäviä hoitamaan voidaan ottaa viranhaltija 
määräajaksi siihen asti, kunnes virka saadaan täytettyä ja virkaan 
valittu viranhaltija ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä.
 
Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ei voida valita 
henkilöä, joka ei täytä viran kelpoisuusehtoja. Sen sijaan tällainen 
henkilö voi toimia avoimen viran hoitajana, kunnes virka saadaan 
täytettyä kelpoisuusehdot täyttävällä hakijalla.
 
Lähtökohtana viran täyttämisessä on aina julkinen hakumenettely. 
Virka-suhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä mm. kun 
kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen 
ottaminen määräajaksi (laki kunnan ja hyvinvointialueen 
viranhaltijasta 2 luku 4 §).

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että 
aluevaltuusto ottaa ilman hakumenettelyä ko. virkaan vt. 
hyvinvointialuejohtajan siihen saakka, kunnes 
hyvinvointialuejohtajan virka saadaan täytettyä ja virkaan valittu 
viranhaltija ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä.

Esitys vt. hyvinvointialuejohtajasta annetaan kokouksessa.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus: 

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että 
aluevaltuusto ottaa ilman hakumenettelyä ko. virkaan vt. 
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hyvinvointialuejohtajan siihen saakka, kunnes 
hyvinvointialuejohtajan virka saadaan täytettyä ja virkaan valittu 
viranhaltija ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä.

Esitys vt. hyvinvointialuejohtajasta annetaan kokouksessa.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että alue-
valtuusto päättää valita Kainuun hyvinvointialueen hyvinvointi-
aluejohtajan viran väliaikaiseksi hoitajaksi sujuvan valmistelun 
varmistamiseksi väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja 
yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (pääaineena sosiaalihallintotiede) 
Eija Tolosen 15.3.2022 lukien siihen saakka, kunnes virka täyte-
tään ja valittu viranhaltija ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtä-
viä. 

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.
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§ 25

Esitys aluevaltuusto: Kuhmon kaupungin selvitys hyvinvointialueelle

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan 
uudistuksen toimeenpanoa ja sitä koskevan lainsäädännön 
voimaanpanoa koskevan lain (616/2021, voimaanpanolaki) 26 §:n 
mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28 päivänä helmikuuta 
2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista 
sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista 
toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja 
vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa 
hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön 
määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi 
katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue 
katsoo, että 1 momentissa tarkoitetun selvityksen mukaan 
hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja 
sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai 
pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on 
neuvoteltava kunnan kanssa.

Kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022, jos 1 momentissa 
tarkoitetuissa toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa 
tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia 1 
momentissa tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen ja jos 
hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.

Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin teki 
selvityspyyntöpäätöksen 14.12.2021 § 99, jonka mukaisesti 
valmistelutoimielin pyysi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymältä (Kainuun sote) ja sen jäsenkunnilta 
hyvinvointialuevalmistelun edellyttämiä välttämättömiä tietoja. 
Kainuun sotelle ja sen jäsenkunnille on lähetetty 28.1.2022 
Kuntaliiton malliasiakirja, jota on voinut hyödyntää selvityksen 
antamisessa. Annettavassa selvityksessä on kyse kuntayhtymän 
ja kunnan esityksestä, jonka hyväksymisestä, täsmentämisestä, 
täydentämisestä tai hylkäämisestä tulee aluevaltuuston päättää.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoiminnan palveluiden 
järjestäminen Kainuussa
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Tällä hetkellä Kainuun sote järjestää jäsenkuntiensa puolesta 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kainuun soten 
perussopimuksen 3 §:n mukaan kuntayhtymän tehtävänä on 
järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito 
ja kehitysvammaisten erityishuolto niiltä osin kuin kunnat eivät 
järjestä sitä omana palvelunaan tai järjestävät sen muulla tavalla 
sekä jäsenkuntien puolesta kuntouttavan työtoiminnan ja 
koulupsykologien palvelut, sekä kaikki muut kuntien lakisääteiset 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, lukuun ottamatta lasten 
päivähoitoa.

Puolangan kunta on Kainuun soten osajäsen, Puolangan kunnan 
jäsenyys koskee Kainuun sairaanhoitopiiriä, Kainuun 
kehitysvammaisten erityishuoltopiiriä ja Kainuun 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta.

Kainuun pelastustoiminnasta vastaa Kainuun Pelastuslaitos, 
jonka hallinto kuuluu Kajaanin kaupungille.

Voimaanpanolain säännöksiä

18 § Henkilöstön asema

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja 
tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan 
liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon 
psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja 
hyvinvointiyhtymään.

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 1 momentissa 
tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan 
henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista 
tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen 
tehtävien tukitehtäviä.

Jos tämän lain 29 §:n perusteella yksityisen palvelutuottajan 
kanssa tehty ostopalvelusopimus on mitätön tai hyvinvointialue 
irtisanoo ostopalvelusopimuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilöstö ja edellä 2 momentissa tarkoitettuja tukitehtäviä 
hoitava henkilöstö siirtyy sopimuksen päätyttyä 
liikkeenluovutuksena hyvinvointialueelle, jos henkilöstöä on 
aiemmin ostopalvelusopimuksen perusteella siirtynyt 
ostopalvelutuottajan palvelukseen.

22 § Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen toimitilat
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Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 
erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä 
olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä 
tammikuuta 2023.
Hyvinvointialue ja kunta tekevät toimitilojen hallinnasta 
vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa ainakin 31 päivään 
joulukuuta 2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää 
vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella 
ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen 
vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa vuokrasopimuksessa sovitun 
vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena olevaan 
toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset. 
Tarkempia säännöksiä vuokran määräytymisestä voidaan antaa 
valtioneuvoston asetuksella.

Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia 1 momentissa tarkoitettujen 
toimitilojen hallinnasta sekä toimitilojen hallintaa koskevien 
vuokrasopimusten voimassaolosta myös toisin kuin tässä 
pykälässä säädetään.

23 § Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen käytössä olevan irtaimen omaisuuden siirtyminen 
hyvinvointialueelle

Hyvinvointialueelle siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2023 sen 
järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, 
irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat 
oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. 
Hyvinvointialueelle eivät kuitenkaan siirry osakeyhtiöiden 
osakkeet 2 momentissa tarkoitettuja osakkeita lukuun ottamatta.

Hyvinvointialueelle siirtyvät sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka 
kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen 
päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen.

Edellä 1 ja 2 momentista poiketen hyvinvointialueelle ei siirry 
sellainen kunnan omistama irtaimisto ja osakkeet, jotka kunta 
omistaa työterveyshuoltolaissa (1383/2001) säädettyjen 
velvoitteidensa täyttämiseksi.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen osakkeiden siirtymistä lukuun 
ottamatta kunta ja hyvinvointialue voivat sopia irtaimen 
omaisuuden siirtymisestä myös toisin kuin 1 momentissa 
säädetään.

25 § Kuntaa sitovien sopimusten ja vastuiden siirtyminen 
hyvinvointialueelle
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Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1 päivästä 
tammikuuta 2023, jollei hyvinvointialue ja kunta toisin sovi. Jos 
sopimusta ei ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunta tekee 26 
§:ssä tarkoitetussa selvityksessä esityksen sopimukseen liittyvän 
vastuun jakautumisesta.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen hyvinvointialueelle eivät 
kuitenkaan, jolleivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi, siirry:

1) sellaiset toimitilaa koskevat sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan 
omistukseensa sopimuskauden päätyttyä;

2) vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä 
seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta tekee 
tämän lain vahvistamisen jälkeen, mutta ennen sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun 
siirtymistä hyvinvointialueelle.

Jos kunta on toiminut ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämisvastuun siirtoa joko voimassa olevan 
lainsäädännön tai kuntaa sitovan sopimuksen vastaisesti, kunta 
vastaa tästä aiheutuvista seuraamuksista.

Jos kunta on antanut 23 §:n 2 momentissa tarkoitetun, sosiaali- ja 
terveyspalveluja tuottavan osakeyhtiön puolesta 
takaussitoumuksen, takausvastuu siirtyy hyvinvointialueelle.

Kuhmon kaupungin selvitys

Kuhmon kaupunki on lähettänyt vastauksensa 28.2.2022 edellä 
mainittuun väliaikaisen valmistelutoimielimen selvityspyyntöön. 
Vastauksen sisältö tuodaan tiedoksi kokouksessa. 

Kuhmon kaupungin vastaus 28.2.2022 on saatavissa väliaikaisen 
valmistelutoimielimen sihteeriltä.

Lisätietoja asiasta antaa Kainuun soten hallintojohtaja Anu 
Huttunen, puh. 044 777 3006 tai sähköpostitse 
anu.huttunen@kainuu.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin antaa päätösehdotuksensa 
kokouksessa.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus:

mailto:anu.huttunen@kainuu.fi
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Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että hyvinvointialueelle 
siirtyvät ainoastaan toimitilojen vuokrasopimukset 
(voimaanpanolaki 25 §), muttei toimitilojen omistusoikeus. 
Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että henkilöstö siirtyy 
hyvinvointialueelle voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti.

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että sopimukset, irtain- 
omaisuus ja vastuut siirtyvät hyvinvointialueelle voimaanpanolain 
22, 23, 25 ja 29 §: ien mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

 päättää merkitä määräaikaan mennessä saadut selvitykset 
liitteineen tiedoksi

 esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee 
selvitykset liitteineen tiedoksi. Niitä on toimeenpanolain 26 
§:n mukaan mahdollisuus täydentää 30.6.2022 mennessä 
ja myös sen jälkeen, mikäli tarvetta ilmenee.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.
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§ 26

Esitys aluevaltuusto: Paltamon kunnan selvitys hyvinvointialueelle

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan 
uudistuksen toimeenpanoa ja sitä koskevan lainsäädännön 
voimaanpanoa koskevan lain(voimaanpanolaki, 616/2021) 26 §:n 
mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28 päivänä helmikuuta 
2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista 
sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista 
toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja 
vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa 
hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön 
määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi 
katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue 
katsoo, että 1 momentissa tarkoitetun selvityksen mukaan 
hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja 
sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai 
pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on 
neuvoteltava kunnan kanssa.

Kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022, jos 1 momentissa 
tarkoitetuissa toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa 
tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia 1 
momentissa tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen ja jos 
hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.

Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin teki 
selvityspyyntöpäätöksen 14.12.2021 § 99, jonka mukaisesti 
valmistelutoimielin pyysi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymältä (Kainuun sote) ja sen jäsenkunnilta 
hyvinvointialuevalmistelun edellyttämiä välttämättömiä tietoja. 
Kainuun sotelle ja sen jäsenkunnille on lähetetty 28.1.2022 
Kuntaliiton malliasiakirja, jota on voinut hyödyntää selvityksen 
antamisessa. Annettavassa selvityksessä on kyse kuntayhtymän 
ja kunnan esityksestä, jonka hyväksymisestä tai hylkäämisestä 
tulee aluevaltuuston päättää.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoiminnan palveluiden 
järjestäminen Kainuussa
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Tällä hetkellä Kainuun sote järjestää jäsenkuntiensa puolesta 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kainuun soten 
perussopimuksen 3 §:n mukaan kuntayhtymän tehtävänä on 
järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito 
ja kehitysvammaisten erityishuolto niiltä osin kuin kunnat eivät 
järjestä sitä omana palvelunaan tai järjestävät sen muulla tavalla 
sekä jäsenkuntien puolesta kuntouttavan työtoiminnan ja 
koulupsykologien palvelut, sekä kaikki muut kuntien lakisääteiset 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, lukuun ottamatta lasten 
päivähoitoa.

Puolangan kunta on Kainuun soten osajäsen, Puolangan kunnan 
jäsenyys koskee Kainuun sairaanhoitopiiriä, Kainuun 
kehitysvammaisten erityishuoltopiiriä ja Kainuun 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta.

Kainuun pelastustoiminnasta vastaa Kainuun Pelastuslaitos, 
jonka hallinto kuuluu Kajaanin kaupungille.

Voimaanpanolain säännöksiä

18 § Henkilöstön asema

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja 
tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan 
liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon 
psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja 
hyvinvointiyhtymään.

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 1 momentissa 
tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan 
henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista 
tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen 
tehtävien tukitehtäviä.

Jos tämän lain 29 §:n perusteella yksityisen palvelutuottajan 
kanssa tehty ostopalvelusopimus on mitätön tai hyvinvointialue 
irtisanoo ostopalvelusopimuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilöstö ja edellä 2 momentissa tarkoitettuja tukitehtäviä 
hoitava henkilöstö siirtyy sopimuksen päätyttyä 
liikkeenluovutuksena hyvinvointialueelle, jos henkilöstöä on 
aiemmin ostopalvelusopimuksen perusteella siirtynyt 
ostopalvelutuottajan palvelukseen.

22 § Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen toimitilat
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Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 
erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä 
olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä 
tammikuuta 2023.
Hyvinvointialue ja kunta tekevät toimitilojen hallinnasta 
vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa ainakin 31 päivään 
joulukuuta 2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää 
vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella 
ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen 
vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa vuokrasopimuksessa sovitun 
vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena olevaan 
toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset. 
Tarkempia säännöksiä vuokran määräytymisestä voidaan antaa 
valtioneuvoston asetuksella.

Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia 1 momentissa tarkoitettujen 
toimitilojen hallinnasta sekä toimitilojen hallintaa koskevien 
vuokrasopimusten voimassaolosta myös toisin kuin tässä 
pykälässä säädetään.

23 § Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen käytössä olevan irtaimen omaisuuden siirtyminen 
hyvinvointialueelle

Hyvinvointialueelle siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2023 sen 
järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, 
irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat 
oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. 
Hyvinvointialueelle eivät kuitenkaan siirry osakeyhtiöiden 
osakkeet 2 momentissa tarkoitettuja osakkeita lukuun ottamatta. 

Hyvinvointialueelle siirtyvät sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka 
kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen 
päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen.

Edellä 1 ja 2 momentista poiketen hyvinvointialueelle ei siirry 
sellainen kunnan omistama irtaimisto ja osakkeet, jotka kunta 
omistaa työterveyshuoltolaissa (1383/2001) säädettyjen 
velvoitteidensa täyttämiseksi.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen osakkeiden siirtymistä lukuun 
ottamatta kunta ja hyvinvointialue voivat sopia irtaimen 
omaisuuden siirtymisestä myös toisin kuin 1 momentissa 
säädetään.

25 § Kuntaa sitovien sopimusten ja vastuiden siirtyminen 
hyvinvointialueelle
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Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1 päivästä 
tammikuuta 2023, jollei hyvinvointialue ja kunta toisin sovi. Jos 
sopimusta ei ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunta tekee 26 
§:ssä tarkoitetussa selvityksessä esityksen sopimukseen liittyvän 
vastuun jakautumisesta.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen hyvinvointialueelle eivät 
kuitenkaan, jolleivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi, siirry:

1) sellaiset toimitilaa koskevat sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan 
omistukseensa sopimuskauden päätyttyä;

2) vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä 
seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta tekee 
tämän lain vahvistamisen jälkeen, mutta ennen sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun 
siirtymistä hyvinvointialueelle.

Jos kunta on toiminut ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämisvastuun siirtoa joko voimassa olevan 
lainsäädännön tai kuntaa sitovan sopimuksen vastaisesti, kunta 
vastaa tästä aiheutuvista seuraamuksista.

Jos kunta on antanut 23 §:n 2 momentissa tarkoitetun, sosiaali- ja 
terveyspalveluja tuottavan osakeyhtiön puolesta 
takaussitoumuksen, takausvastuu siirtyy hyvinvointialueelle.

Paltamon kunnan selvitys

Paltamon kunnanhallitus on tehnyt edellä mainitun Kainuun 
hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen 
selvityspyynnön johdosta päätöksen 21.2.2022 § 41. 

a) Siirtyvä henkilöstö

Paltamon kunta esittää yhden (1) koulukuraattorin siirtymistä 
Kainuun hyvinvointialueen palvelukseen liikkeen luovutuksella. 

b) Siirtyvät toimitilat

Paltamon kunta on luetellut kunnanhallituksen päätöksen 
21.2.2022 § 41 liitteessä toimitilat, joista se esittää tehtäväksi 
uudet vuokrasopimukset.

Liite 1: Paltamon kunnanhallituksen päätös 21.2.2022 § 41, 
Vastaus selvityspyyntöön, Kainuun hyvinvointialueen valmistelun 
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edellyttämät tiedot (päätöksen liitteet saatavissa väliaikaisen 
valmistelutoimielimen sihteeriltä)

Lisätietoja asiasta antaa Kainuun soten hallintojohtaja Anu 
Huttunen, puh. 044 777 3006 tai sähköpostitse 
anu.huttunen@kainuu.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää aluevaltuustolle 
Paltamon kunnan selvityksen osalta seuraavaa:

a) Paltamon kunta esittää, että kunnasta siirtyy Kainuun 
hyvinvointialueelle yksi koulukuraattori. Voimaanpanolain 18 §:n 
mukaan kuraattorit siirtyvät liikkeenluovutuksella 
hyvinvointialueelle, joten myös Paltamon kunnan esityksen 
mukaisesti kuraattori siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen 
liikkeen luovutuksella.

Hyvinvointialueelle annettavassa lisäselvityksessä tulee ilmoittaa 
siirtyvän henkilöstön palkat, joista tulee eritellä varsinainen palkka, 
työaikakorvaukset, lomaraha ja sivukulut.

b) Kainuun soten ja Kainuun pelastuslaitoksen Paltamon kunnalta 
vuokraamat tilat ja vuokrasopimukset on lueteltu Kainuun soten 
hyvinvointialueelle antamassa selvityksessä. Paltamon kunnan 
selvityksessä on lueteltu tilat, joista kunta esittää tehtäväksi uudet 
vuokrasopimukset. Nämä tilat on lueteltu Kainuun soten selvityk-
sessä lain (voimaanpanolaki 22 §) nojalla siirtyvien sopimusten 
luettelossa. Mikäli Paltamon kunta haluaa tehdä olennaisia muu-
toksia selvityksessään mainittuihin tilavuokrasopimuksiin, niistä on 
neuvoteltava hyvinvointialueen kanssa.

Paltamon kunnan selvityksessä on mainittu paloaseman 
majoituskontti, Metsätie 1, 88300, joka on väliaikaisen 
valmistelutoimielimen käsityksen mukaan käytöstä poistuva 
vuokrasopimus, eikä siten hyvinvointialueelle siirtyvä. 

Selvityksen tietoja tulee täydentää ja täsmentää hyvinvointialueelle 
30.6.2022 mennessä annettavassa lisäselvityksessä edellä 
mainitun mukaisesti. Lisäselvitys tehdään yhteistyössä 
hyvinvointialueen kanssa.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus: 

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että hyvinvointialueelle 
siirtyvät ainoastaan toimitilojen vuokrasopimukset (voimaanpa-
nolaki 25 §), muttei toimitilojen omistusoikeus. 
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Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että henkilöstö siirtyy hy-
vinvointialueelle voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että sopimukset, irtain-
omaisuus ja vastuut siirtyvät hyvinvointialueelle voimaanpanolain 
22, 23, 25 ja 29 §: ien mukaisesti.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

 päättää merkitä määräaikaan mennessä saadut selvitykset 
liitteineen tiedoksi

 esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee 
selvitykset liitteineen tiedoksi. Niitä on toimeenpanolain 26 
§:n mukaan mahdollisuus täydentää 30.6.2022 mennessä 
ja myös sen jälkeen, mikäli tarvetta ilmenee.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.
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§ 27

Esitys aluevaltuusto: Ristijärven kunnan selvitys hyvinvointialueelle

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan 
uudistuksen toimeenpanoa ja sitä koskevan lainsäädännön 
voimaanpanoa koskevan lain(616/2021, voimaanpanolaki)  26 §:n 
mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28 päivänä helmikuuta 
2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista 
sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista 
toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja 
vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa 
hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön 
määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi 
katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue 
katsoo, että 1 momentissa tarkoitetun selvityksen mukaan 
hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja 
sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai 
pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on 
neuvoteltava kunnan kanssa.

Kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022, jos 1 momentissa 
tarkoitetuissa toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai 
sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia 1 momentissa 
tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue 
katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.

Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin teki 
selvityspyyntöpäätöksen 14.12.2021 § 99, jonka mukaisesti 
valmistelutoimielin pyysi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymältä (Kainuun sote) ja sen jäsenkunnilta 
hyvinvointialuevalmistelun edellyttämiä välttämättömiä tietoja. 
Kainuun sotelle ja sen jäsenkunnille on lähetetty 28.1.2022 
Kuntaliiton malliasiakirja, jota on voinut hyödyntää selvityksen 
antamisessa. Annettavassa selvityksessä on kyse kuntayhtymän 
ja kunnan esityksestä, jonka hyväksymisestä, täsmentämisestä, 
täydentämisestä tai hylkäämisestä tulee aluevaltuuston päättää.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoiminnan palveluiden 
järjestäminen Kainuussa
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Tällä hetkellä Kainuun sote järjestää jäsenkuntiensa puolesta 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kainuun soten 
perussopimuksen 3 §:n mukaan kuntayhtymän tehtävänä on 
järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito 
ja kehitysvammaisten erityishuolto niiltä osin kuin kunnat eivät 
järjestä sitä omana palvelunaan tai järjestävät sen muulla tavalla 
sekä jäsenkuntien puolesta kuntouttavan työtoiminnan ja 
koulupsykologien palvelut, sekä kaikki muut kuntien lakisääteiset 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, lukuun ottamatta lasten 
päivähoitoa.

Puolangan kunta on Kainuun soten osajäsen, Puolangan kunnan 
jäsenyys koskee Kainuun sairaanhoitopiiriä, Kainuun 
kehitysvammaisten erityishuoltopiiriä ja Kainuun 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta.

Kainuun pelastustoiminnasta vastaa Kainuun Pelastuslaitos, jonka 
hallinto kuuluu Kajaanin kaupungille.

Voimaanpanolain säännöksiä

18 § Henkilöstön asema

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja 
tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan 
liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon 
psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja 
hyvinvointiyhtymään.

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 1 momentissa 
tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan 
henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista 
tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen 
tehtävien tukitehtäviä.

Jos tämän lain 29 §:n perusteella yksityisen palvelutuottajan 
kanssa tehty ostopalvelusopimus on mitätön tai hyvinvointialue 
irtisanoo ostopalvelusopimuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilöstö ja edellä 2 momentissa tarkoitettuja tukitehtäviä hoitava 
henkilöstö siirtyy sopimuksen päätyttyä liikkeenluovutuksena 
hyvinvointialueelle, jos henkilöstöä on aiemmin 
ostopalvelusopimuksen perusteella siirtynyt ostopalvelutuottajan 
palvelukseen.

22 § Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen toimitilat
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Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, 
sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät 
hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä tammikuuta 2023.
Hyvinvointialue ja kunta tekevät toimitilojen hallinnasta 
vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa ainakin 31 päivään 
joulukuuta 2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää 
vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella 
ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen 
vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa vuokrasopimuksessa sovitun 
vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena olevaan 
toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset. 
Tarkempia säännöksiä vuokran määräytymisestä voidaan antaa 
valtioneuvoston asetuksella.

Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia 1 momentissa tarkoitettujen 
toimitilojen hallinnasta sekä toimitilojen hallintaa koskevien 
vuokrasopimusten voimassaolosta myös toisin kuin tässä 
pykälässä säädetään.

23 § Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen käytössä olevan irtaimen omaisuuden siirtyminen 
hyvinvointialueelle

Hyvinvointialueelle siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2023 sen 
järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, 
irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat 
oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. Hyvinvointialueelle 
eivät kuitenkaan siirry osakeyhtiöiden osakkeet 2 momentissa 
tarkoitettuja osakkeita lukuun ottamatta.

Hyvinvointialueelle siirtyvät sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka 
kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen 
päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen.

Edellä 1 ja 2 momentista poiketen hyvinvointialueelle ei siirry 
sellainen kunnan omistama irtaimisto ja osakkeet, jotka kunta 
omistaa työterveyshuoltolaissa (1383/2001) säädettyjen 
velvoitteidensa täyttämiseksi.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen osakkeiden siirtymistä lukuun 
ottamatta kunta ja hyvinvointialue voivat sopia irtaimen 
omaisuuden siirtymisestä myös toisin kuin 1 momentissa 
säädetään.

25 § Kuntaa sitovien sopimusten ja vastuiden siirtyminen 
hyvinvointialueelle
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Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1 päivästä 
tammikuuta 2023, jolleivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi. Jos 
sopimusta ei ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunta tekee 26 
§:ssä tarkoitetussa selvityksessä esityksen sopimukseen liittyvän 
vastuun jakautumisesta.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen hyvinvointialueelle eivät 
kuitenkaan, jolleivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi, siirry:

1) sellaiset toimitilaa koskevat sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan 
omistukseensa sopimuskauden päätyttyä;

2) vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä 
seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta tekee 
tämän lain vahvistamisen jälkeen, mutta ennen sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun 
siirtymistä hyvinvointialueelle.

Jos kunta on toiminut ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämisvastuun siirtoa joko voimassa olevan 
lainsäädännön tai kuntaa sitovan sopimuksen vastaisesti, kunta 
vastaa tästä aiheutuvista seuraamuksista.

Jos kunta on antanut 23 §:n 2 momentissa tarkoitetun, sosiaali- ja 
terveyspalveluja tuottavan osakeyhtiön puolesta 
takaussitoumuksen, takausvastuu siirtyy hyvinvointialueelle.

Ristijärven kunnan selvitys

Ristijärven kunnanhallitus on tehnyt edellä mainitun Kainuun 
hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen 
selvityspyynnön johdosta päätöksen 14.2.2022 § 210. Kyseessä 
on kunnanhallituksen päätös valtuuttaa kunnanjohtaja antamaan 
selvitykset hyvinvointialueelle. Ristijärven kunta on toimittanut 
erikseen (24.1.2022, 1.2.2022, 14.2.2022) varsinaiset 
selvityksensä väliaikaiselle valmistelutoimielimelle. 

Selvityksessä todetaan, että Ristijärven kunnalla ei ole 
hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä, asiakkaita eikä tehtäviä 
tai niihin liittyviä tukipalveluita.

a) Siirtyvät toimitilat

Ristijärven kunnan selvityksessä on lueteltu vuokrasopimukset 
toimitiloista, jotka kunta esittää siirtyviksi hyvinvointialueelle.

b) Siirtyvät sopimukset
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Ristijärven kunnan selvityksessä on erillinen luettelo sopimuk-
sista, jotka kunta esittää siirtyviksi hyvinvointialueelle.

c) Siirtyvä irtaimisto ja muut tiedot

Ristijärven kunta esittää, että Kainuun hyvinvointialueelle siirtyy 
tarjotinvaunu, jonka arvoksi on ilmoitettu 16 068, 10 €.

Liite 1: Ristijärven kunnanhallituksen päätös 14.2.2022 § 210, 
Ristijärven kunnan selvitys koskien hyvinvointialuevalmistelun 
edellyttämiä välttämättömiä tietoja (päätöksen perusteella annetut 
selvitykset saatavissa väliaikaisen valmistelutoimielimen 
sihteeriltä)

Lisätietoja asiasta antaa Kainuun soten hallintojohtaja Anu 
Huttunen, puh. 044 777 3006 tai sähköpostitse 
anu.huttunen@kainuu.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää aluevaltuustolle 
Ristijärven kunnan selvityksen osalta seuraavaa:

a) Ristijärven kunnan selvityksessä on lueteltu toimitilat, joista 
kunta esittää tehtäväksi uudet vuokrasopimukset. Nämä tilat on 
lueteltu Kainuun soten selvityksessä lain nojalla siirtyvien sopi
musten luettelossa. Mikäli Ristijärven kunta haluaa tehdä olennai
sia muutoksia selvityksessään mainittuihin kunnan ja Kainuun so
ten välisiin tilavuokrasopimuksiin, niistä on neuvoteltava hyvin
vointialueen kanssa.

Ristijärven kunnan selvityksessä ei ole mainittu 
koulukuraattoreiden ja –terveydenhuollon toimitiloja (Aholantie 
28), mutta ne on mainittu Kainuun soten selvityksessä.

Ristijärven kunta esittää, että sen selvityksessä mainittujen 
toimitilojen vuokrasopimukset siirtyvät Kainuun 
hyvinvointialueelle. Ainoastaan Kainuun soten/pelan kunnalta 
vuokraamia toimitiloja koskevat vuokrasopimukset siirtyvät 
hyvinvointialueelle lainsäädännön mukaisesti, mutta kolmannen 
osapuolen (ei uudistuksen osapuoli) ja kunnan väliset 
vuokrasopimukset säilyvät ennallaan. Hyvinvointialueelle eivät 
siten siirry esimerkiksi seuraavat sopimukset:

- Vuokrasopimus terveyskeskustiloista, Ristijärven kunta ja 
Attendo Willa Vanha Oy 19. ja 21.3.2020

- Vuokrasopimus hoivakodin tiloista, Ristijärven kunta ja 
Attendo Willa Vanha Oy 19.3.2020

mailto:anu.huttunen@kainuu.fi
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- Muutosliite 31.10.2018 allekirjoitettuun vuokrasopimukseen, 
Ristijärven kunta ja Attendo Willa Vanha Oy /Attendo Oy 
16.3.2020

b) Ristijärven kunta esittää, että ateria- ja siivouspalveluita ja 
ateriakuljetuksia koskevat sopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle. 
Kainuun soten yhtymähallitus irtisanoi 15.12.2021 § 428 Kainuun 
soten ja jäsenkuntien (myös Ristijärven) väliset ateria- ja 
puhtaanapitopalveluiden yhteistyösopimukset päättymään 
31.12.2022. Näihin yhteistyösopimuksiin sisältyivät 
ateriakuljetukset. Sopimukset irtisanottiin, koska sote- ja pela -
uudistukseen liittyvistä lainsäädäntömuutoksista johtuen 
yhteistyösopimusten mukainen toiminta ei ole enää mahdollista 
hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa. Hyvinvointialuelain 
(611/2021) 131 §:n mukaan hyvinvointialueen hoitaessa 6 §:ssä 
tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on 
annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai 
säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Mikäli 
lainsäädännön voimaantuloon tulee siirtymäaika tai säädäntöä 
muutoin muutetaan edellä mainituilta osin, voidaan yhteistyön 
jatkumista nykymuotoisena arvioida uudelleen. 

Hyvinvointialuevalmistelun yhteydessä tehtävään Kainuun soten ja 
sen jäsenkuntien yhteiseen ateria- ja puhtaanapitopalveluiden 
yhtiöittämisselvitykseen sisältyy ateriakuljetukset. Mikäli 
lainsäädäntöön ei tule muutoksia eikä yhtiötä perusteta, tulee 
hyvinvointialueen kilpailuttaa ateria- ja puhtaanapitopalvelut sekä 
ateriakuljetuspalvelut 1.1.2023 lukien.

Ristijärven kunnan ja kolmannen osapuolen (muu kuin Kainuun 
sote) väliset ateria- ja puhtaanapitopalveluita tai 
ateriakuljetuspalveluita koskevat sopimukset eivät siirry 
hyvinvointialueelle, koska kyseessä kunnan ja palveluntuottajan 
välinen sopimus.

Ristijärven kunnan esityksestä poiketen, hyvinvointialueelle eivät 
siirry esimerkiksi seuraavat sopimukset:

- Ateriapalvelujen tuottamisen yhteistyösopimus Kainuun 
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Ristijärven 
kunnan välillä 26.2.2013

 Ateriapalvelukuvaus, Vanhuspalvelut, Ristijärven 
hoitoyksikkö, 29.8.2017/6.9.2017

 Ateriapalvelukuvaus, Vanhuspalvelut, Kotona 
asumista tukevat palvelut, 30.8.2017/6.9.2017

-   Sopimus ateriapalveluiden tuottamisesta, Ristijärven kunta ja     
    Attendo Oy, 14.5.2020
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                   -  Sopimus ateriakuljetuspalvelujen hankinnasta, Ristijärven kunta 
   ja Posti Oy, 28.9.2017, kunnanhallituksen päätös 27.9.2021 § 

                      154 optiovuoden käytöstä

Toimitiloja koskevat vuokrasopimukset on käsitelty kohdassa a. 

c) Ristijärven kunta esittää, että tarjotinvaunu siirtyy hyvinvointi-
alueelle. Kyseessä on vuonna 2021 soten toimintoja varten han-
kittu tarjotinvaunu, joka siirtyy hyvinvointialueelle.
Ristijärven kunnan selvityksessä tuodaan esille, että kunta on 
hankkinut Kainuun soten pyynnöstä hoivaosastolle lämpövaunun 
ja siihen kuuluvat tarjoiluastiat, joiden hinta on n. 15 500 euroa. 
Selvityksen mukaan hankintahinta tulee katettavaksi lisäämällä se 
ateriahintoihin seuraavan viiden vuoden aikana. Tästä asiasta on 
neuvoteltava hyvinvointialueen kanssa.

Selvityksen tietoja tulee täydentää ja täsmentää 
hyvinvointialueelle 30.6.2022 mennessä annettavassa 
lisäselvityksessä edellä mainitun mukaisesti. Lisäselvitys tehdään 
yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus: 

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että hyvinvointialueelle 
siirtyvät ainoastaan toimitilojen vuokrasopimukset 
(voimaanpanolaki 25 §), muttei toimitilojen omistusoikeus. 

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että henkilöstö siirtyy 
hyvinvointialueelle voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti.

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että sopimukset, irtain-
omaisuus ja vastuut siirtyvät hyvinvointialueelle voimaanpanolain 
22, 23, 25 ja 29 §: ien mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

 merkitä määräaikaan mennessä saadut selvitykset 
liitteineen tiedoksi

 esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee 
selvitykset liitteineen tiedoksi. Niitä on toimeenpanolain 26 
§:n mukaan mahdollisuus täydentää 30.6.2022 mennessä 
ja myös sen jälkeen, mikäli tarvetta ilmenee.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.
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§ 28

Esitys aluevaltuusto: Sotkamon kunnan selvitys hyvinvointialueelle

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan 
uudistuksen toimeenpanoa ja sitä koskevan lainsäädännön 
voimaanpanoa koskevan lain (616/2021, voimaanpanolaki) 26 §:n 
mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28 päivänä helmikuuta 
2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista 
sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista 
toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja 
vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa 
hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön 
määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi 
katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue 
katsoo, että 1 momentissa tarkoitetun selvityksen mukaan 
hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja 
sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai 
pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on 
neuvoteltava kunnan kanssa.

Kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022, jos 1 momentissa 
tarkoitetuissa toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa 
tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia 1 
momentissa tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen ja jos 
hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.

Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin teki 
selvityspyyntöpäätöksen 14.12.2021 § 99, jonka mukaisesti 
valmistelutoimielin pyysi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymältä (Kainuun sote) ja sen jäsenkunnilta 
hyvinvointialuevalmistelun edellyttämiä välttämättömiä tietoja. 
Kainuun sotelle ja sen jäsenkunnille on lähetetty 28.1.2022 
Kuntaliiton malliasiakirja, jota on voinut hyödyntää selvityksen 
antamisessa. Annettavassa selvityksessä on kyse kuntayhtymän 
ja kunnan esityksestä, jonka hyväksymisestä, täsmentämisestä, 
täydentämisestä tai hylkäämisestä tulee aluevaltuuston päättää.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoiminnan palveluiden 
järjestäminen Kainuussa
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Tällä hetkellä Kainuun sote järjestää jäsenkuntiensa puolesta 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kainuun soten 
perussopimuksen 3 §:n mukaan kuntayhtymän tehtävänä on 
järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito 
ja kehitysvammaisten erityishuolto niiltä osin kuin kunnat eivät 
järjestä sitä omana palvelunaan tai järjestävät sen muulla tavalla 
sekä jäsenkuntien puolesta kuntouttavan työtoiminnan ja 
koulupsykologien palvelut, sekä kaikki muut kuntien lakisääteiset 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, lukuun ottamatta lasten 
päivähoitoa.

Puolangan kunta on Kainuun soten osajäsen, Puolangan kunnan 
jäsenyys koskee Kainuun sairaanhoitopiiriä, Kainuun 
kehitysvammaisten erityishuoltopiiriä ja Kainuun 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta.

Kainuun pelastustoiminnasta vastaa Kainuun Pelastuslaitos, 
jonka hallinto kuuluu Kajaanin kaupungille.

Voimaanpanolain säännöksiä

18 § Henkilöstön asema

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja 
tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan 
liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon 
psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja 
hyvinvointiyhtymään.

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 1 momentissa 
tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan 
henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista 
tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen 
tehtävien tukitehtäviä.

Jos tämän lain 29 §:n perusteella yksityisen palvelutuottajan 
kanssa tehty ostopalvelusopimus on mitätön tai hyvinvointialue 
irtisanoo ostopalvelusopimuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilöstö ja edellä 2 momentissa tarkoitettuja tukitehtäviä 
hoitava henkilöstö siirtyy sopimuksen päätyttyä 
liikkeenluovutuksena hyvinvointialueelle, jos henkilöstöä on 
aiemmin ostopalvelusopimuksen perusteella siirtynyt 
ostopalvelutuottajan palvelukseen.

22 § Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen toimitilat
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Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 
erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä 
olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä 
tammikuuta 2023.
Hyvinvointialue ja kunta tekevät toimitilojen hallinnasta 
vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa ainakin 31 päivään 
joulukuuta 2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää 
vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella 
ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen 
vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa vuokrasopimuksessa sovitun 
vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena olevaan 
toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset. 
Tarkempia säännöksiä vuokran määräytymisestä voidaan antaa 
valtioneuvoston asetuksella.

Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia 1 momentissa tarkoitettujen 
toimitilojen hallinnasta sekä toimitilojen hallintaa koskevien 
vuokrasopimusten voimassaolosta myös toisin kuin tässä 
pykälässä säädetään.

23 § Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen käytössä olevan irtaimen omaisuuden siirtyminen 
hyvinvointialueelle

Hyvinvointialueelle siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2023 sen 
järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, 
irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat 
oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. 
Hyvinvointialueelle eivät kuitenkaan siirry osakeyhtiöiden 
osakkeet 2 momentissa tarkoitettuja osakkeita lukuun ottamatta.

Hyvinvointialueelle siirtyvät sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka 
kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen 
päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen.

Edellä 1 ja 2 momentista poiketen hyvinvointialueelle ei siirry 
sellainen kunnan omistama irtaimisto ja osakkeet, jotka kunta 
omistaa työterveyshuoltolaissa (1383/2001) säädettyjen 
velvoitteidensa täyttämiseksi.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen osakkeiden siirtymistä lukuun 
ottamatta kunta ja hyvinvointialue voivat sopia irtaimen 
omaisuuden siirtymisestä myös toisin kuin 1 momentissa 
säädetään.

25 § Kuntaa sitovien sopimusten ja vastuiden siirtyminen 
hyvinvointialueelle
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Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1 päivästä 
tammikuuta 2023, jollei hyvinvointialue ja kunta toisin sovi. Jos 
sopimusta ei ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunta tekee 26 
§:ssä tarkoitetussa selvityksessä esityksen sopimukseen liittyvän 
vastuun jakautumisesta.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen hyvinvointialueelle eivät 
kuitenkaan, jolleivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi, siirry:

1) sellaiset toimitilaa koskevat sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan 
omistukseensa sopimuskauden päätyttyä;

2) vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä 
seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta tekee 
tämän lain vahvistamisen jälkeen, mutta ennen sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun 
siirtymistä hyvinvointialueelle.

Jos kunta on toiminut ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämisvastuun siirtoa joko voimassa olevan 
lainsäädännön tai kuntaa sitovan sopimuksen vastaisesti, kunta 
vastaa tästä aiheutuvista seuraamuksista.

Jos kunta on antanut 23 §:n 2 momentissa tarkoitetun, sosiaali- ja 
terveyspalveluja tuottavan osakeyhtiön puolesta 
takaussitoumuksen, takausvastuu siirtyy hyvinvointialueelle.

Sotkamon kunnan selvitys

Sotkamon kunnanhallitus on tehnyt edellä mainitun Kainuun 
hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen 
selvityspyynnön johdosta päätöksen 15.2.2022 § 42. 

a) Siirtyvä henkilöstö

Sotkamon kunta esittää kolmen (3) koulukuraattorin siirtymistä 
Kainuun hyvinvointialueen palvelukseen liikkeen luovutuksella. 

b) Siirtyvät toimitilat

Sotkamon kunnanhallituksen päätöksessä 15.2.2022 § 42 
todetaan, että kunnan Kainuun sotelle vuokraamien tilojen 
vuokrasopimukset ilmoitetaan kuntien puolesta Kainuun soten 
selvityksessä.

Liite 1: Sotkamon kunnanhallituksen päätös 15.2.2022 § 42, 
Sotkamon kunnan selvitys koskien hyvinvointialuevalmistelun 
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edellyttämiä välttämättömiä tietoja (päätöksen liite saatavissa 
väliaikaisen valmistelutoimielimen sihteeriltä)

Lisätietoja asiasta antaa Kainuun soten hallintojohtaja Anu 
Huttunen, puh. 044 777 3006 tai sähköpostitse 
anu.huttunen@kainuu.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää aluevaltuustolle 
Sotkamon kunnan selvityksen osalta seuraavaa:

a) Sotkamon kunta esittää, että kunnasta siirtyy Kainuun hyvin-
vointialueelle kolme (3) koulukuraattoria. Voimaanpanolain 18 §:n 
mukaan kuraattorit siirtyvät liikkeenluovutuksella hyvinvointialu-
eelle, joten myös Sotkamon kunnan esityksen mukaisesti koulu-
kuraattorit siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen liikkeen luovu-
tuksella.

Hyvinvointialueelle annettavassa lisäselvityksessä tulee ilmoittaa 
siirtyvän henkilöstön palkat, joista tulee eritellä varsinainen 
palkka, työaikakorvaukset, lomaraha ja sivukulut.

B) Hyvinvointialueelle lain (voimaanpanolaki 22 §) nojalla siirtyvät 
toimitilat on lueteltu Kainuun soten selvityksessä. Mikäli Sotka-
mon kunta haluaa tehdä olennaisia muutoksia näihin tilavuokraso-
pimuksiin, niistä on neuvoteltava hyvinvointialueen kanssa.

Selvityksen tietoja tulee täydentää ja täsmentää 
hyvinvointialueelle 30.6.2022 mennessä annettavassa 
lisäselvityksessä edellä mainitun mukaisesti. Lisäselvitys tehdään 
yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus: 

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että hyvinvointialueelle 
siirtyvät ainoastaan toimitilojen vuokrasopimukset (voimaanpa-
nolaki 25 §), muttei toimitilojen omistusoikeus. 

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että henkilöstö siirtyy hy-
vinvointialueelle voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti.

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että sopimukset, irtain-
omaisuus ja vastuut siirtyvät hyvinvointialueelle voimaanpanolain 
22, 23, 25 ja 29 §: ien mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

mailto:anu.huttunen@kainuu.fi
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 päättää merkitä määräaikaan mennessä saadut selvitykset 
liitteineen tiedoksi

 esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee 
selvitykset liitteineen tiedoksi. Niitä on toimeenpanolain 26 
§:n mukaan mahdollisuus täydentää 30.6.2022 mennessä 
ja myös sen jälkeen, mikäli tarvetta ilmenee.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.
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§ 29

Esitys aluevaltuusto: Puolangan kunnan selvitys hyvinvointialueelle

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan 
uudistuksen toimeenpanoa ja sitä koskevan lainsäädännön 
voimaanpanoa koskevan lain 26 §:n mukaan kunnan on tehtävä 
viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle 
selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja 
terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista 
toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja 
vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa 
hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön 
määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi 
katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue 
katsoo, että 1 momentissa tarkoitetun selvityksen mukaan 
hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja 
sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai 
pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on 
neuvoteltava kunnan kanssa.

Kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022, jos 1 momentissa 
tarkoitetuissa toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa 
tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia 1 
momentissa tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen ja jos 
hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.

Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin teki 
selvityspyyntöpäätöksen 14.12.2021 § 99, jonka mukaisesti 
valmistelutoimielin pyysi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymältä (Kainuun sote) ja sen jäsenkunnilta 
hyvinvointialuevalmistelun edellyttämiä välttämättömiä tietoja. 
Kainuun sotelle ja sen jäsenkunnille on lähetetty 28.1.2022 
Kuntaliiton malliasiakirja, jota on voinut hyödyntää selvityksen 
antamisessa. Annettavassa selvityksessä on kyse kuntayhtymän 
ja kunnan esityksestä, jonka hyväksymisestä, täydentämisestä, 
tarkentamisesta tai hylkäämisestä tulee aluevaltuuston päättää.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoiminnan palveluiden 
järjestäminen Kainuussa
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Tällä hetkellä Kainuun sote järjestää jäsenkuntiensa puolesta 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kainuun soten 
perussopimuksen 3 §:n mukaan kuntayhtymän tehtävänä on 
järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito 
ja kehitysvammaisten erityishuolto niiltä osin kuin kunnat eivät 
järjestä sitä omana palvelunaan tai järjestävät sen muulla tavalla 
sekä jäsenkuntien puolesta kuntouttavan työtoiminnan ja 
koulupsykologien palvelut, sekä kaikki muut kuntien lakisääteiset 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, lukuun ottamatta lasten 
päivähoitoa.

Puolangan kunta on Kainuun soten osajäsen, Puolangan kunnan 
jäsenyys koskee Kainuun sairaanhoitopiiriä, Kainuun 
kehitysvammaisten erityishuoltopiiriä ja Kainuun 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta.

Kainuun pelastustoiminnasta vastaa Kainuun Pelastuslaitos, 
jonka hallinto kuuluu Kajaanin kaupungille.

Voimaanpanolain säännöksiä

18 § Henkilöstön asema

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja 
tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan 
liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon 
psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja 
hyvinvointiyhtymään.

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 1 momentissa 
tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan 
henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista 
tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen 
tehtävien tukitehtäviä.

Jos tämän lain 29 §:n perusteella yksityisen palvelutuottajan 
kanssa tehty ostopalvelusopimus on mitätön tai hyvinvointialue 
irtisanoo ostopalvelusopimuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilöstö ja edellä 2 momentissa tarkoitettuja tukitehtäviä 
hoitava henkilöstö siirtyy sopimuksen päätyttyä 
liikkeenluovutuksena hyvinvointialueelle, jos henkilöstöä on 
aiemmin ostopalvelusopimuksen perusteella siirtynyt 
ostopalvelutuottajan palvelukseen.

22 § Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen toimitilat
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Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 
erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä 
olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä 
tammikuuta 2023.
Hyvinvointialue ja kunta tekevät toimitilojen hallinnasta 
vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa ainakin 31 päivään 
joulukuuta 2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää 
vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella 
ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen 
vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa vuokrasopimuksessa sovitun 
vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena olevaan 
toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset. 
Tarkempia säännöksiä vuokran määräytymisestä voidaan antaa 
valtioneuvoston asetuksella.

Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia 1 momentissa tarkoitettujen 
toimitilojen hallinnasta sekä toimitilojen hallintaa koskevien 
vuokrasopimusten voimassaolosta myös toisin kuin tässä 
pykälässä säädetään.

23 § Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen käytössä olevan irtaimen omaisuuden siirtyminen 
hyvinvointialueelle

Hyvinvointialueelle siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2023 sen 
järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, 
irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat 
oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. 
Hyvinvointialueelle eivät kuitenkaan siirry osakeyhtiöiden 
osakkeet 2 momentissa tarkoitettuja osakkeita lukuun ottamatta.

Hyvinvointialueelle siirtyvät sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka 
kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen 
päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen.

Edellä 1 ja 2 momentista poiketen hyvinvointialueelle ei siirry 
sellainen kunnan omistama irtaimisto ja osakkeet, jotka kunta 
omistaa työterveyshuoltolaissa (1383/2001) säädettyjen 
velvoitteidensa täyttämiseksi.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen osakkeiden siirtymistä lukuun 
ottamatta kunta ja hyvinvointialue voivat sopia irtaimen 
omaisuuden siirtymisestä myös toisin kuin 1 momentissa 
säädetään.

25 § Kuntaa sitovien sopimusten ja vastuiden siirtyminen 
hyvinvointialueelle
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Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1 päivästä 
tammikuuta 2023, jollei hyvinvointialue ja kunta toisin sovi. Jos 
sopimusta ei ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunta tekee 26 
§:ssä tarkoitetussa selvityksessä esityksen sopimukseen liittyvän 
vastuun jakautumisesta.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen hyvinvointialueelle eivät 
kuitenkaan, jolleivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi, siirry:

1) sellaiset toimitilaa koskevat sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan 
omistukseensa sopimuskauden päätyttyä;

2) vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä 
seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta tekee 
tämän lain vahvistamisen jälkeen, mutta ennen sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun 
siirtymistä hyvinvointialueelle.

Jos kunta on toiminut ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämisvastuun siirtoa joko voimassa olevan 
lainsäädännön tai kuntaa sitovan sopimuksen vastaisesti, kunta 
vastaa tästä aiheutuvista seuraamuksista.

Jos kunta on antanut 23 §:n 2 momentissa tarkoitetun, sosiaali- ja 
terveyspalveluja tuottavan osakeyhtiön puolesta 
takaussitoumuksen, takausvastuu siirtyy hyvinvointialueelle.

Puolangan kunnan selvitys

Puolangan kunnanhallitus on tehnyt edellä mainitun Kainuun 
hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen 
selvityspyynnön johdosta päätöksen 22.2.2022 § 20, jonka 
mukaisesti kunnanhallitus on delegoinut pormestarille oikeuden 
antaa hyvinvointialueelle väliaikaisen valmistelutoimielimen 
selvityspyynnön mukaisen selvityksen. Puolangan kunta on 
lähettänyt 9.2.2022 ja 25.2.2022 väliaikaiselle 
valmistelutoimielimelle selvityspyynnön mukaisia tietoja. 

a) Siirtyvä henkilöstö

Puolangan kunta esittää kuuden (6) työntekijän siirtymistä 
Kainuun hyvinvointialueen palvelukseen liikkeen luovutuksella.

b) Siirtyvät toimitilat

Puolangan kunta ilmoittaa paloaseman toimitilaa koskevan 
vuokrasopimuksen siirtyvän Kainuun hyvinvointialueelle.
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Puolangan kunta esittää, että selvityksessä mainituista muista 
toimitiloista tehdään uudet vuokrasopimukset.

c) Siirtyvät sopimukset

Puolangan kunta on esittänyt selvityksessään luettelon 
sopimuksista, jotka siirtyvät Kainuun hyvinvointialueelle.

d) Siirtyvä irtaimisto ja muut tiedot

Puolangan kunnan selvityksessä on luettelo sen omistuksessa 
olevasta Kainuun hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimistosta sekä 
irtaimistosta, joka nyt on kunnan leasing-sopimuksilla. 
Selvityksessä on myös esitykset Kainuun hyvinvointialueelle 
siirtyvistä luvista ja lääkinnällisistä laitteista.

Liite 1. Puolangan kunnanhallituksen päätös 22.2.2022 § 20, 
Selvityksen antaminen Kainuun hyvinvointialueen väliaikaiselle 
valmistelutoimielimelle (päätöksen liitteet saatavissa väliaikaisen 
valmistelutoimielimen sihteeriltä)

Lisätietoja asiasta antaa Kainuun soten hallintojohtaja Anu 
Huttunen, puh. 044 777 3006 tai sähköpostitse 
anu.huttunen@kainuu.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää aluevaltuustolle 
Puolangan kunnan selvityksen osalta seuraavaa:

a) Puolangan kunta esittää, että kunnasta siirtyy Kainuun hyvin-
vointialueelle (6) työntekijää: kaksi (2) sosiaalityöntekijää, kuntout-
tavan työtoiminnan ohjaaja, vammaispalveluohjaaja, sosiaalijoh-
taja ja kansanterveystyön johtava lääkäri. Voimaanpanolain 18 
§:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy kun-
nista hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella, joten myös Puolan-
gan kunnan esityksen mukaisesti edellä mainitut työntekijät siirty-
vät hyvinvointialueen palvelukseen liikkeen luovutuksella.

Hyvinvointialueelle annettavassa lisäselvityksessä tulee ilmoittaa 
siirtyvän henkilöstön palkat, joista tulee eritellä varsinainen 
palkka, työaikakorvaukset, lomaraha ja sivukulut.

b) Puolangan kunta esittää, että Kainuun hyvinvointialueelle siirre-
tään paloaseman vuokrasopimus. Tämä vuokrasopimus on ilmoi-
tettu Kainuun soten selvityksessä, ja lain (voimaanpanolaki 22 §) 
nojalla siirtyvien sopimusten luettelossa. 

mailto:anu.huttunen@kainuu.fi
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Paloaseman toimitiloihin kuuluu myös Kainuun soten ensihoidon 
tilat. Ensihoidon tilojen osalta vuokrasopimusta ei ole vielä ehditty 
laatia, mutta se on laadittava mahdollisimman pian vuoden 2022 
osalta. 1.1.2023 lukien toiminnot kuuluvat samaan 
organisaatioon, joten erillistä vuokrasopimusta ei ole tarvetta 
tehdä mainitusta ajankohdasta lukien. 

Puolangan kunta esittää, että selvityksessä mainittujen toimitilojen 
osalta tehdään uudet vuokrasopimukset. Toimitilaluettelossa on 
mainittu Käpylä-ryhmäkodin ja Vihlakka-toimintakeskuksen 
toimitilat, joita ei ole mainittu Kainuun soten vuokrasopimusten 
luettelossa. Mikäli Puolangan kunta haluaa tehdä olennaisia 
muutoksia nyt voimassa oleviin tilavuokrasopimuksiin tai aivan 
uudet sopimukset, niistä on neuvoteltava hyvinvointialueen 
kanssa.

d) Puolangan kunta esittää, että Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
palvelusopimus (1.1.2021-31.12.2027) siirretään Kainuun 
hyvinvointialueelle. Kyseinen sopimus on määräaikainen ja 
voimassa 31.12.2025 saakka. Sopimukseen sisältyy lisäksi yksi 
kahden vuoden mittainen optiokausi (31.12.2027 saakka). 
Sopijapuolten täytyy sopia mahdollisesta option käyttöönotosta 
kaksitoista (12) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. 
Kainuun hyvinvointialue päättää mahdollisesta option käytöstä. 
Puolangan kunnan tulee kartoittaa ulkoistamissopimukseensa 
liittyvät muut sopimukset ja selvittää niiden yhteensopivuus 
Kainuun soten hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten kanssa.

Puolangan kunta ilmoittaa siirtyväksi Sosiaaliasiamiespalvelua 
koskevan sopimuksen. Kainuun sotella on oma sosiaaliasiamies, 
joka tulee siirtymään liikkeen luovutuksella Kainuun 
hyvinvointialueelle ja hoitaa 1.1.2023 alkaen myös Puolangan 
asiat. 
Puolangan kunta esittää siirtyvien sopimusten ja lupien 
luettelossa samoja sopimuksia ja lupia, joita siirtyy Kainuun 
hyvinvointialueelle Kainuun sotelta. Näiden sopimusten ja lupien 
osalta tulee selvittää niiden yhteensovittaminen ja mahdollinen 
yhdistäminen. Tällaisia sopimuksia ja lupia ovat esimerkiksi:

- Sosiaalipalveluiden tietojärjestelmä Sosiaalihuolto Effica/Li-
    feCare, ylläpito

 - SFTP-tietoliikenneyhteys VTJ:stä Sosiaalihuolto Efficaan
 - Mobiili kotihoito(Hilkka) –ohjelman ylläpito
 - Harjoittelusopimus Lapin AMK-Puolangan kunnan sosiaali- ja   
   terveystoimi
 - Kantaan liittyvät luvat
 - VTJ-kyselyssä sosiaalitoimi –käyttöoikeus

Puolangan kunta esittää laitteiden leasing-sopimukset siirtyväksi 
Kainuun hyvinvointialueelle. Näiden sopimusten voimassaolon 
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jatkuminen tulee kunnan selvittää hyvinvointialueen kanssa 
yhteistyössä hyvinvointialueen sopimusselvityksen yhteydessä. 
Tällaisia sopimuksia ovat esimerkiksi ultraäänilaitteen-, 
autoklaavin- ja hammashoitoyksikön leasingsopimukset. 
Puolangan kunnan selvityksessä ei ole kaikkien sopimusten 
alkamis- ja päättymispäiviä, jotka tulee ottaa huomioon 
sopimusselvityksessä, muun muassa sopimusten mahdollisissa 
irtisanomisissa.

Puolangan kunnan tulee yhteensovittaa ICT-sopimukset ym. 
sopimukset Kainuun soten ja tulevan hyvinvointialueen 
sopimusten kanssa.

Puolangan kunta esittää selvityksessään luettelon 
hyvinvointialueelle siirtyvistä lääkinnällisistä laitteista. Luettelossa 
mainitut lääkinnälliset laitteet siirtyvät Kainuun hyvinvointialueelle. 
Puolangan kunnan tulee selvityksensä mukaisesti ilmoittaa 
myöhemmin muut terveyskeskuksen laitteet.

d) Puolangan kunta esittää, että sen selvityksen irtaimistoluette-
lossa mainittu irtaimisto siirtyy Kainuun hyvinvointialueelle ja li-
säksi kunta esittää siirtyväksi irtaimiston, joka nyt on kunnan lea-
sing-sopimuksilla, mutta joista se on ”irrotettava”.

Puolangan kunnan irtaimisto siirtyy Kainuun hyvinvointialueelle 
esityksen perusteella, edellyttäen että voimaanpanolain 23 §:n 
ehdot täyttyvät. Tietojärjestelmiä ja laitteita koskevien sopimusten 
osalta tulee toimia kuten Siirtyvät sopimukset –kohdassa on 
mainittu.

Puolangan kunnan selvityksestä puuttuu irtaimiston arvo ja 
tarkempi erittely. Tältä osin kunnan tulee täydentää ja täsmentää 
selvitystään.

Selvityksen tietoja tulee täydentää ja täsmentää 
hyvinvointialueelle 30.6.2022 mennessä annettavassa 
lisäselvityksessä edellä mainitun mukaisesti. Lisäselvitys tehdään 
yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus: 

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että hyvinvointialueelle 
siirtyvät ainoastaan toimitilojen vuokrasopimukset 
(voimaanpanolaki 25 §), muttei toimitilojen omistusoikeus. 

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että henkilöstö siirtyy 
hyvinvointialueelle voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti.
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Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että sopimukset, irtain-
omaisuus ja vastuut siirtyvät hyvinvointialueelle voimaanpanolain 
22, 23, 25 ja 29 §: ien mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

 päättää merkitä määräaikaan mennessä saadut selvitykset 
liitteineen tiedoksi

 esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee 
selvitykset liitteineen tiedoksi. Niitä on toimeenpanolain 26 
§:n mukaan mahdollisuus täydentää 30.6.2022 mennessä 
ja myös sen jälkeen, mikäli tarvetta ilmenee.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.
_______

Harri Peltola jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi. 
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§ 30

Esitys aluevaltuusto: Kajaanin kaupungin selvitys hyvinvointialueelle

(Valmistelija: hallintojohtaja Huttunen Anu)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan 
uudistuksen toimeenpanoa ja sitä koskevan lainsäädännön 
voimaanpanoa koskevan lain(616/2021, voimaanpanolaki) 26 §:n 
mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28 päivänä helmikuuta 
2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista 
sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista 
toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja 
vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa 
hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön 
määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi 
katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue 
katsoo, että 1 momentissa tarkoitetun selvityksen mukaan 
hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja 
sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai 
pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on 
neuvoteltava kunnan kanssa.

Kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022, jos 1 momentissa 
tarkoitetuissa toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa 
tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia 1 
momentissa tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen ja jos 
hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.

Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin teki 
selvityspyyntöpäätöksen 14.12.2021 § 99, jonka mukaisesti 
valmistelutoimielin pyysi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymältä (Kainuun sote) ja sen jäsenkunnilta 
hyvinvointialuevalmistelun edellyttämiä välttämättömiä tietoja. 
Kainuun sotelle ja sen jäsenkunnille on lähetetty 28.1.2022 
Kuntaliiton malliasiakirja, jota on voinut hyödyntää selvityksen 
antamisessa. Annettavassa selvityksessä on kyse kuntayhtymän 
ja kunnan esityksestä, jonka hyväksymisestä, täsmentämisestä, 
täydentämisestä tai hylkäämisestä tulee aluevaltuuston päättää.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoiminnan palveluiden 
järjestäminen Kainuussa
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Tällä hetkellä Kainuun sote järjestää jäsenkuntiensa puolesta 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kainuun soten 
perussopimuksen 3 §:n mukaan kuntayhtymän tehtävänä on 
järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito 
ja kehitysvammaisten erityishuolto niiltä osin kuin kunnat eivät 
järjestä sitä omana palvelunaan tai järjestävät sen muulla tavalla 
sekä jäsenkuntien puolesta kuntouttavan työtoiminnan ja 
koulupsykologien palvelut, sekä kaikki muut kuntien lakisääteiset 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, lukuun ottamatta lasten 
päivähoitoa.

Puolangan kunta on Kainuun soten osajäsen, Puolangan kunnan 
jäsenyys koskee Kainuun sairaanhoitopiiriä, Kainuun 
kehitysvammaisten erityishuoltopiiriä ja Kainuun 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta.

Kainuun pelastustoiminnasta vastaa Kainuun Pelastuslaitos, 
jonka hallinto kuuluu Kajaanin kaupungille.

Voimaanpanolain säännöksiä

18 § Henkilöstön asema

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja 
tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan 
liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon 
psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja 
hyvinvointiyhtymään.

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 1 momentissa 
tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan 
henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista 
tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen 
tehtävien tukitehtäviä.

Jos tämän lain 29 §:n perusteella yksityisen palvelutuottajan 
kanssa tehty ostopalvelusopimus on mitätön tai hyvinvointialue 
irtisanoo ostopalvelusopimuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilöstö ja edellä 2 momentissa tarkoitettuja tukitehtäviä 
hoitava henkilöstö siirtyy sopimuksen päätyttyä 
liikkeenluovutuksena hyvinvointialueelle, jos henkilöstöä on 
aiemmin ostopalvelusopimuksen perusteella siirtynyt 
ostopalvelutuottajan palvelukseen.

22 § Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen toimitilat
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Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 
erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä 
olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä 
tammikuuta 2023.
Hyvinvointialue ja kunta tekevät toimitilojen hallinnasta 
vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa ainakin 31 päivään 
joulukuuta 2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää 
vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella 
ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen 
vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa vuokrasopimuksessa sovitun 
vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena olevaan 
toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset. 
Tarkempia säännöksiä vuokran määräytymisestä voidaan antaa 
valtioneuvoston asetuksella.

Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia 1 momentissa tarkoitettujen 
toimitilojen hallinnasta sekä toimitilojen hallintaa koskevien 
vuokrasopimusten voimassaolosta myös toisin kuin tässä 
pykälässä säädetään.

23 § Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen käytössä olevan irtaimen omaisuuden siirtyminen 
hyvinvointialueelle

Hyvinvointialueelle siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2023 sen 
järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, 
irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat 
oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. 
Hyvinvointialueelle eivät kuitenkaan siirry osakeyhtiöiden 
osakkeet 2 momentissa tarkoitettuja osakkeita lukuun ottamatta.

Hyvinvointialueelle siirtyvät sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka 
kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen 
päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen.

Edellä 1 ja 2 momentista poiketen hyvinvointialueelle ei siirry 
sellainen kunnan omistama irtaimisto ja osakkeet, jotka kunta 
omistaa työterveyshuoltolaissa (1383/2001) säädettyjen 
velvoitteidensa täyttämiseksi.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen osakkeiden siirtymistä lukuun 
ottamatta kunta ja hyvinvointialue voivat sopia irtaimen 
omaisuuden siirtymisestä myös toisin kuin 1 momentissa 
säädetään.

25 § Kuntaa sitovien sopimusten ja vastuiden siirtyminen 
hyvinvointialueelle
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Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1 päivästä 
tammikuuta 2023, jollei hyvinvointialue ja kunta toisin sovi. Jos 
sopimusta ei ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunta tekee 26 
§:ssä tarkoitetussa selvityksessä esityksen sopimukseen liittyvän 
vastuun jakautumisesta.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen hyvinvointialueelle eivät 
kuitenkaan, jolleivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi, siirry:

1) sellaiset toimitilaa koskevat sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan 
omistukseensa sopimuskauden päätyttyä;

2) vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä 
seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta tekee 
tämän lain vahvistamisen jälkeen, mutta ennen sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun 
siirtymistä hyvinvointialueelle.

Jos kunta on toiminut ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämisvastuun siirtoa joko voimassa olevan 
lainsäädännön tai kuntaa sitovan sopimuksen vastaisesti, kunta 
vastaa tästä aiheutuvista seuraamuksista.

Jos kunta on antanut 23 §:n 2 momentissa tarkoitetun, sosiaali- ja 
terveyspalveluja tuottavan osakeyhtiön puolesta 
takaussitoumuksen, takausvastuu siirtyy hyvinvointialueelle.

Kajaanin kaupungin selvitys

Kajaanin kaupunki on lähettänyt 14.2.2022 vastauksensa edellä 
mainittuun väliaikaisen valmistelutoimielimen selvityspyyntöön. 
Lisäksi Kajaanin kaupunki tulee käsittelemään asiaa 
kaupunginhallituksen kokouksessa 1.3.2022. 

a) Siirtyvä henkilöstö

Kajaanin kaupunki esittää 112 työntekijän siirtymistä Kainuun 
hyvinvointialueen palvelukseen liikkeen luovutuksella. 

b) Siirtyvät toimitilat

Kajaanin kaupunki esittää, että Kainuun hyvinvointialueelle siirtyy 
toimitilat, joita koskevat vuokrasopimukset on lueteltu selvityksen 
erillisellä välilehdellä/sivulla.

c) Siirtyvät sopimukset



Sivu 67 / 102

Kainuun hyvinvointialue PÖYTÄKIRJA 8/2022
Väliaikainen valmistelutoimielin 4.3.2022 § 30

Kajaanin kaupunki esittää selvityksessään hyvinvointialueelle 
siirtyvien sopimusten luettelon. Sopimukset on luokiteltu Kainuun 
hyvinvointialueella käytettävän luokituksen mukaisesti (Kuntaliiton 
malliasiakirjan vaihtoehto II).
d) Siirtyvä irtaimisto ja muut tiedot

Kajaanin kaupunki antaa selvityksessään tiedot myös siirtyvistä 
salassa pidettävistä yhteistoimintasopimuksista, irtaimistosta, 
Virve-laitteista asemittain, käyttöomaisuudesta, ajoneuvoista, 
veneistä, luvista ja henkilöstöstä sekä lomapalkkavelasta.

Kajaanin kaupungin vastaus 14.2.2022 saatavissa väliaikaisen 
valmistelutoimielimen sihteeriltä.

Lisätietoja asiasta antaa Kainuun soten hallintojohtaja Anu 
Huttunen, puh. 044 777 3006 tai sähköpostitse 
anu.huttunen@kainuu.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää aluevaltuustolle 
Kajaanin kaupungin selvityksen osalta seuraavaa:

a) Kajaanin kaupunki esittää, että kaupungilta siirtyy Kainuun hy-
vinvointialueelle 105 pelastuslaitoksen työntekijää. Lisäksi Kajaa-
nin kaupunki esittää, että hyvinvointialueelle siirtyy kolme (3) ku-
raattoria ja neljä (4) koulukuraattoria. Voimaanpanolain 18 §:n 
mukaan pelastustoimen työntekijät, kuraattorit ja koulukuraattorit 
siirtyvät liikkeenluovutuksella hyvinvointialueelle, joten myös Ka-
jaanin kaupungin esityksen mukaiset työntekijät siirtyvät hyvin-
vointialueen palvelukseen liikkeen luovutuksella.

Hyvinvointialueelle annettavassa lisäselvityksessä tulee ilmoittaa 
(mikäli ei vielä ole ilmoitettu) siirtyvän henkilöstön palkat, joista 
tulee eritellä varsinainen palkka, työaikakorvaukset, lomaraha ja 
sivukulut.

Kajaanin kaupunki oli ilmoittanut selvityksessään arvion 
lomapalkkavelasta 31.1.2022, mutta pyynnön mukaisesti arvio 
tulee tehdä lomapalkkavelasta 31.12.2022.

b) Pelastuslaitoksen käyttämät toimitilat ja niiden vuokrasopimuk-
set on lueteltu Kajaanin kaupungin siirtyvien sopimusten luette-
lossa. Mikäli hyvinvointialueelle siirtyvien toimitilojen vuokrasopi-
muksiin halutaan tehdä olennaisia muutoksia, niistä on neuvotel-
tava erikseen hyvinvointialueen kanssa.

Kajaanin kaupungin viranhaltija on erillisellä viestillä ilmoittanut 
2.2.2022 hyvinvointialuevalmistelun Toimitilatyöryhmän 
puheenjohtajalle kuraattoreiden ja kouluterveydenhuollon 

mailto:anu.huttunen@kainuu.fi
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toimitilat, joista on tarve tehdä uudet vuokrasopimukset. Näistä 
tiedoista kuitenkin puuttuu perusopetuksen toimitilat. 
Perusopetuksen toimitiloja ei ole mainittu myöskään Kainuun 
soten selvityksessä, joten tältä osin Kajaanin kaupungin tulee 
täydentää selvitystään 30.6.2022 mennessä annettavassa 
lisäselvityksessä. 

c) Kajaanin kaupunki on esittänyt selvityksessään siirtyvien sopi-
musten luettelon. Luettelon mukaan kaupungin HR on ilmoittanut 
hyvinvointialueelle siirtyvät henkilöstösopimukset erikseen. Sopi-
musluettelossa mainittujen sopimusten siirtyminen Kainuun hyvin-
vointialueelle tulee vielä tarkistaa lainsäännökset huomioiden. 
Esimerkiksi ateria- ja puhtaanapitopalveluiden ostosopimuksien 
(merkitty luettelossa punaisella) siirtyminen hyvinvointialueelle tu-
lee selvittää 30.6.2022 mennessä. Myös sopimusten yhdistämi-
nen Kainuun hyvinvointialueelle siirtyviin Kainuun soten sopimuk-
siin tulee selvittää.

d) Voimaanpanolain 23 §:n mukaisesti hyvinvointialueelle siirtyvät 
1.1.2023 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä ir-
taimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä kos-
kevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. Näin ollen 
nämä siirtyvät Kajaanin kaupungin esityksen perusteella Kainuun 
hyvinvointialueelle, edellyttäen että voimaanpanolain 23 §:n ehdot 
täyttyvät.

Selvityksen tietoja tulee täydentää ja täsmentää hyvinvointialueelle 
30.6.2022 mennessä annettavassa lisäselvityksessä edellä 
mainitun mukaisesti. Lisäselvitys tehdään yhteistyössä 
hyvinvointialueen kanssa.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus: 

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että hyvinvointialueelle 
siirtyvät ainoastaan toimitilojen vuokrasopimukset (voimaanpa-
nolaki 25 §), muttei toimitilojen omistusoikeus. 

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että henkilöstö siirtyy hy-
vinvointialueelle voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti.

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että sopimukset, irtain-
omaisuus ja vastuut siirtyvät hyvinvointialueelle voimaanpanolain 
22, 23, 25 ja 29 §: ien mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

 päättää merkitä määräaikaan mennessä saadut selvitykset 
liitteineen tiedoksi
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 esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee 
selvitykset liitteineen tiedoksi. Niitä on toimeenpanolain 26 
§:n mukaan mahdollisuus täydentää 30.6.2022 mennessä 
ja myös sen jälkeen, mikäli tarvetta ilmenee.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.
_______

Tarja Lempeä jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
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§ 31

Esitys aluevaltuusto: Kainuun soten selvitys hyvinvointialueelle

(Valmistelija: Kainuun soten talousjohtaja Eija Immonen)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan 
uudistuksen toimeenpanoa ja sitä koskevan lainsäädännön 
voimaanpanoa koskevan lain(voimaanpanolaki) 26 §:n mukaan 
kunnan on tehtävä viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 
hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista 
sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista 
toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja 
vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa 
hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön 
määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi 
katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue 
katsoo, että 1 momentissa tarkoitetun selvityksen mukaan 
hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja 
sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai 
pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on 
neuvoteltava soten kanssa.

Kainuun soten on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua 
selvitystä viimeistään 30. päivänä kesäkuuta 2022, jos 1 
momentissa tarkoitetuissa toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa 
omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia 
muutoksia 1 momentissa tarkoitetun selvityksen antamisen 
jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen 
tarpeelliseksi.

Voimaanpanolain 32 §:n mukaan muihin kuin 20 §:ssä 
tarkoitettuihin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen 
pelastustoimea hoitaviin kuntayhtymiin sovelletaan, mitä kunnasta 
säädetään 22–26, 28–31 ja 42 §:ssä.

Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin teki 
selvityspyyntöpäätöksen 14.12.2021 § 99, jonka mukaisesti 
valmistelutoimielin pyysi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymältä (Kainuun sote) ja sen jäsenkunnilta 
hyvinvointialuevalmistelun edellyttämiä välttämättömiä tietoja. 
Kainuun sotelle ja sen jäsenkunnille on lähetetty 28.1.2022 
Kuntaliiton malliasiakirja, jota on voinut hyödyntää selvityksen 
antamisessa. Annettavassa selvityksessä on kyse kuntayhtymän 
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ja kunnan esityksestä, jonka hyväksymisestä, täsmentämisestä, 
täydentämisestä tai hylkäämisestä tulee aluevaltuuston päättää.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoiminnan palveluiden 
järjestäminen Kainuussa

Tällä hetkellä Kainuun sote järjestää jäsenkuntiensa puolesta 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kainuun soten 
perussopimuksen 3 §:n mukaan kuntayhtymän tehtävänä on 
järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito 
ja kehitysvammaisten erityishuolto niiltä osin kuin kunnat eivät 
järjestä sitä omana palvelunaan tai järjestävät sen muulla tavalla 
sekä jäsenkuntien puolesta kuntouttavan työtoiminnan ja 
koulupsykologien palvelut, sekä kaikki muut kuntien lakisääteiset 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, lukuun ottamatta lasten 
päivähoitoa.

Puolangan kunta on Kainuun soten osajäsen, Puolangan kunnan 
jäsenyys koskee Kainuun sairaanhoitopiiriä, Kainuun 
kehitysvammaisten erityishuoltopiiriä ja Kainuun 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta.

Kainuun pelastustoiminnasta vastaa Kainuun Pelastuslaitos, 
jonka hallinto kuuluu Kajaanin kaupungille.

Voimaanpanolain säännöksiä

18 § Henkilöstön asema

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja 
tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan 
liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon 
psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja 
hyvinvointiyhtymään.

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 1 momentissa 
tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan 
henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista 
tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen 
tehtävien tukitehtäviä.

Jos tämän lain 29 §:n perusteella yksityisen palvelutuottajan 
kanssa tehty ostopalvelusopimus on mitätön tai hyvinvointialue 
irtisanoo ostopalvelusopimuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilöstö ja edellä 2 momentissa tarkoitettuja tukitehtäviä 
hoitava henkilöstö siirtyy sopimuksen päätyttyä 
liikkeenluovutuksena hyvinvointialueelle, jos henkilöstöä on 
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aiemmin ostopalvelusopimuksen perusteella siirtynyt 
ostopalvelutuottajan palvelukseen.

22 § Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen toimitilat

Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 
erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä 
olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä 
tammikuuta 2023.
Hyvinvointialue ja kunta tekevät toimitilojen hallinnasta 
vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa ainakin 31 päivään 
joulukuuta 2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää 
vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella 
ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen 
vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa vuokrasopimuksessa sovitun 
vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena olevaan 
toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset. 
Tarkempia säännöksiä vuokran määräytymisestä voidaan antaa 
valtioneuvoston asetuksella.

Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia 1 momentissa tarkoitettujen 
toimitilojen hallinnasta sekä toimitilojen hallintaa koskevien 
vuokrasopimusten voimassaolosta myös toisin kuin tässä 
pykälässä säädetään.

23 § Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen käytössä olevan irtaimen omaisuuden siirtyminen 
hyvinvointialueelle

Hyvinvointialueelle siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2023 sen 
järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, 
irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat 
oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. 
Hyvinvointialueelle eivät kuitenkaan siirry osakeyhtiöiden 
osakkeet 2 momentissa tarkoitettuja osakkeita lukuun ottamatta.

Hyvinvointialueelle siirtyvät sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka 
kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen 
päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen.

Edellä 1 ja 2 momentista poiketen hyvinvointialueelle ei siirry 
sellainen kunnan omistama irtaimisto ja osakkeet, jotka kunta 
omistaa työterveyshuoltolaissa (1383/2001) säädettyjen 
velvoitteidensa täyttämiseksi.
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Edellä 2 momentissa tarkoitettujen osakkeiden siirtymistä lukuun 
ottamatta kunta ja hyvinvointialue voivat sopia irtaimen 
omaisuuden siirtymisestä myös toisin kuin 1 momentissa 
säädetään.

25 § Kuntaa sitovien sopimusten ja vastuiden siirtyminen 
hyvinvointialueelle
Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1 päivästä 
tammikuuta 2023, jollei hyvinvointialue ja kunta toisin sovi. Jos 
sopimusta ei ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunta tekee 26 
§:ssä tarkoitetussa selvityksessä esityksen sopimukseen liittyvän 
vastuun jakautumisesta.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen hyvinvointialueelle eivät 
kuitenkaan, jolleivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi, siirry:

1) sellaiset toimitilaa koskevat sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan 
omistukseensa sopimuskauden päätyttyä;

2) vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä 
seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta tekee 
tämän lain vahvistamisen jälkeen, mutta ennen sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun 
siirtymistä hyvinvointialueelle.

Jos kunta on toiminut ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämisvastuun siirtoa joko voimassa olevan 
lainsäädännön tai kuntaa sitovan sopimuksen vastaisesti, kunta 
vastaa tästä aiheutuvista seuraamuksista.

Jos kunta on antanut 23 §:n 2 momentissa tarkoitetun, sosiaali- ja 
terveyspalveluja tuottavan osakeyhtiön puolesta 
takaussitoumuksen, takausvastuu siirtyy hyvinvointialueelle.

Kainuun soten selvitys

Kainuun soten yhtymähallitus on tehnyt edellä mainitun Kainuun 
hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen 
selvityspyynnön johdosta päätöksen 23.2.2022 § 49. Kyseessä on 
soten esitys, jonka hyväksymisestä tai hylkäämisestä tulee 
aluevaltuuston päättää.

a) Siirtyvä henkilöstö

Kainuun sote esittää 3704 kuntayhtymän työntekijän siirtymistä 
Kainuun hyvinvointialueen palvelukseen liikkeen luovutuksella. 

b) Siirtyvät toimitilat
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Kainuun soten selvityksessä on lueteltu kaikki hyvinvointialueelle 
siirtyvät Kainuun soten toimitilat ja niitä koskevat 
vuokrasopimukset. Lisäksi Kainuun soten selvityksessä on 
ilmoitettu toimitilat, joista on tehtävä uudet sopimukset Kainuun 
soten jäsenkuntien kanssa. 

c) Siirtyvät sopimukset

Kainuun sote on esittänyt selvityksessään hyvinvointialueelle 
siirtyvien sopimusten luettelon. Sopimukset on luokiteltu Kainuun 
hyvinvointialueella käytettävän luokituksen mukaisesti (Kuntaliiton 
malliasiakirjan vaihtoehto II).

d) Siirtyvä irtaimisto ja muut tiedot

Kainuun soten selvityksessä on tehty esitys hyvinvointialueelle 
edellä mainittujen lisäksi seuraavista asioista:

- Lääkinnälliset laitteet
- Yksilöä koskevat sopimukset
- Henkilöstö ja lomapalkkavelka
- Siirtyvä irtaimisto
- Irtaimistoluettelo
- IPR, luvat yms
- Siirtyvät velat
- Kuntayhtymälle jäävät sopimukset
- Kuntayhtymän ehdotukset HYV:lle

Liite: Kainuun soten yhtymähallituksen päätös 23.2.2022 § 49, 
Esitys aluevaltuusto: Kainuun soten selvitys hyvinvointialueelle

Lisätietoja asiasta antaa Kainuun soten talousjohtaja Eija 
Immonen, puh. 044 797 70656 tai sähköpostitse 
eija.h.immonen@kainuu.fi

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää aluevaltuustolle 
Suomussalmen kunnan selvityksen osalta seuraavaa:

a) Kainuun sote esittää, että kuntayhtymältä siirtyy Kainuun 
hyvinvointialueelle 3704 kuntayhtymän työntekijää. 
Voimaanpanolain 18 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella 
hyvinvointialueelle, joten myös Kainuun soten esityksen 
mukaisesti kuntayhtymän kaikki työntekijät siirtyvät 
hyvinvointialueen palvelukseen liikkeen luovutuksella.
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Kainuun sote on ilmoittanut selvityksessään henkilöstömenojen 
yhteismäärän ja ottanut sivukuluprosentissa huomioon lomarahan 
vaikutuksen. Hyvinvointialueelle annettavassa lisäselvityksessä 
tulee ilmoittaa siirtyvän henkilöstön palkat, joista tulee eritellä 
varsinainen palkka, työaikakorvaukset, lomaraha ja sivukulut.

b) Kainuun soten kaikki toimitilat on lueteltu kuntayhtymän 
selvityksessä. Toimitilat siirtyvät hyvinvointialueelle 
voimaanpanolain 22 §:n mukaisesti.

c) Kainuun sote on esittänyt selvityksessään luettelon 
sopimuksista, jotka siirtyvät hyvinvointialueelle. Nämä sopimukset 
siirtyvät Kainuun hyvinvointialueelle voimaanpanolain 25 §:n 
mukaisesti.

d) Kainuun sote esittää selvityksessään irtaimiston siirtyväksi 
Kainuun hyvinvointialueelle. Lisäksi selvityksessä on annettu 
paljon muuta lainsäädännön edellyttämää tietoa. Kainuun soten 
irtaimisto siirtyy kuntayhtymän esityksen mukaisesti 
voimaanpanolain 23 §:n perusteella Kainuun hyvinvointialueelle. 
Muut selvityksessä annetut tiedot hyväksytään sellaisenaan.

Kainuun soten tulee täydentää ja täsmentää selvitystään 
30.6.2022 mennessä annettavassa lisäselvityksessä 
kuntayhtymän yhtymähallituksen päätöksessä 23.2.2022 § 49 
mainituilta osin ja mitä tässä päätöksessä on mainittu. Lisäselvitys 
tehdään yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus: 

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää aluevaltuustolle 
Kainuun soten selvityksen osalta seuraavaa:

a) Kainuun sote esittää, että kuntayhtymältä siirtyy Kainuun 
hyvinvointialueelle 3704 kuntayhtymän työntekijää. 
Voimaanpanolain 18 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella 
hyvinvointialueelle, joten myös Kainuun soten esityksen 
mukaisesti kuntayhtymän kaikki työntekijät siirtyvät 
hyvinvointialueen palvelukseen liikkeen luovutuksella.

Kainuun sote on ilmoittanut selvityksessään henkilöstömenojen 
yhteismäärän ja ottanut sivukuluprosentissa huomioon lomarahan 
vaikutuksen. Hyvinvointialueelle annettavassa lisäselvityksessä 
tulee ilmoittaa siirtyvän henkilöstön palkat, joista tulee eritellä 
varsinainen palkka, työaikakorvaukset, lomaraha ja sivukulut.

b) Kainuun soten kaikki toimitilat on lueteltu kuntayhtymän 
selvityksessä. Toimitilat siirtyvät hyvinvointialueelle 
voimaanpanolain 22 §:n mukaisesti.
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c) Kainuun sote on esittänyt selvityksessään luettelon 
sopimuksista, jotka siirtyvät hyvinvointialueelle. Nämä sopimukset 
siirtyvät Kainuun hyvinvointialueelle voimaanpanolain 25 §:n 
mukaisesti.

d) Kainuun sote esittää selvityksessään irtaimiston siirtyväksi 
Kainuun hyvinvointialueelle. Lisäksi selvityksessä on annettu 
paljon muuta lainsäädännön edellyttämää tietoa. Kainuun soten 
irtaimisto siirtyy kuntayhtymän esityksen mukaisesti 
voimaanpanolain 23 §:n perusteella Kainuun hyvinvointialueelle. 
Muut selvityksessä annetut tiedot hyväksytään sellaisenaan.

Kainuun soten tulee täydentää ja täsmentää selvitystään 
30.6.2022 mennessä annettavassa lisäselvityksessä 
kuntayhtymän yhtymähallituksen päätöksessä 23.2.2022 § 49 
mainituilta osin ja mitä tässä päätöksessä on mainittu. Lisäselvitys 
tehdään yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että hyvinvointialueelle 
siirtyvät ainoastaan toimitilojen vuokrasopimukset 
(voimaanpanolaki 25 §), muttei toimitilojen omistusoikeus. 

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että henkilöstö siirtyy 
hyvinvointialueelle voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti.

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että sopimukset, irtain-
omaisuus ja vastuut siirtyvät hyvinvointialueelle voimaanpanolain 
22, 23, 25 ja 29 §: ien mukaisesti.

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että johtajasopimukset 
ovat aina organisaatiokohtaisia, eivätkä kuulu siirtyviin 
sopimuksiin. Hyvinvointialueelle laaditaan oma johtajasopimus, 
joka on hyvinvointialuekohtainen. Laki hyvinvointialueesta 46 §. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

 merkitä määräaikaan mennessä saadut selvitykset 
liitteineen tiedoksi

 esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee 
selvitykset liitteineen tiedoksi. Niitä on toimeenpanolain 26 
§:n mukaan mahdollisuus täydentää 30.6.2022 mennessä 
ja myös sen jälkeen, mikäli tarvetta ilmenee.

 esittää aluevaltuustolle, että johtajasopimusta ei siirretä 
Kainuun hyvinvointialueelle. 
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Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

_______

Anu Huttunen, Anna-Liisa Kainulainen, Esa Ahonen, Raili Myllylä 
ja Paavo Oikarinen jääväsivät itsensä tämän pykälän käsittelyn 
ajaksi.
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§ 32

Esitys aluevaltuusto: Aluevaltuuston ensimmäisen kokouksen koolle kutsuminen

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan 
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön 
voimaanpanosta annetun lain 17 §:n mukaisesti väliaikainen 
valmistelutoimielin valmistelee aluevaltuuston ensimmäisessä 
kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsuu valtuutetut kokoukseen.
 

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää, että aluevaltuusto 
kokoontuu ensimmäiseen kokoukseen 15.3.2022 klo 9.00 alkaen. 
Kokouspaikkana on Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskus, 
Kouta-sali, osoite Koskikatu 2, Kajaani.

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi aluevaltuuston 
ensimmäisen kokouksen esityslistan ja valtuuttaa 
vastuuvalmistelijat viimeistelemään kokouskutsun ja esityslistan.

Kuulutus ensimmäisen kokouksen pitämisestä julkaistaan 
Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuilla sekä Kainuun 
Sanomissa, Koti-Kajaanissa ja paikallislehdissä.

Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että aluevaltuuston 
kokouksen yleisöjulkisuus toteutetaan lähettämällä kokous 
suorana yleisessä tietoverkossa.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus: 

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää, että aluevaltuusto 
kokoontuu ensimmäiseen kokoukseen 15.3.2022 klo 9.00 alkaen. 
Kokouspaikkana on Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskus, 
Kouta-sali, osoite Koskikatu 2, Kajaani.

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi aluevaltuuston 
ensimmäisen kokouksen esityslistan ja valtuuttaa 
vastuuvalmistelijat viimeistelemään kokouskutsun ja esityslistan.

Kuulutus ensimmäisen kokouksen pitämisestä julkaistaan 
Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuilla sekä Kainuun 
Sanomissa, Koti-Kajaanissa ja paikallislehdissä.

Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että aluevaltuuston 
kokouksen yleisöjulkisuus toteutetaan lähettämällä kokous 
suorana yleisessä tietoverkossa.



Sivu 79 / 102

Kainuun hyvinvointialue PÖYTÄKIRJA 8/2022
Väliaikainen valmistelutoimielin 4.3.2022 § 32

Väliaikainen valmistelutoimielin myös esittää aluevaltuustolle, että

1. iältään vanhin valtuutettu avaa kokouksen ja johtaa puhetta 
siihen saakka, kunnes valtuusto on valinnut puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajat;
2. aluevaltuusto merkitsee tiedoksi kokouskutsujen lähetyspäivän 
sekä päivän jolloin kokouksesta on tiedotettu yleisessä 
tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla ja Kainuun 
Sanomissa, Koti-Kajaanissa ja paikallislehdissä;
3. läsnä olevien valtuutettujen toteamiseksi puhetta johtava 
iältään vanhin valtuutettu toimittaa nimenhuudon;
4. puhetta johtava valtuutettu kutsuu tarvittaessa varavaltuutettuja 
esteestä ilmoittaneiden tai poissa olevien valtuutettujen tilalle 
noudattaen varavaltuutettujen sijaantulojärjestystä;
5. todettuaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut puhetta 
johtava valtuutettu toteaa, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja 
päätösvaltainen.

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää lisäksi, että aluevaltuusto 
merkitsee tiedoksi seuraavat kokoukseen liittyvät asiat:

Voimaanpanolain (laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja 
pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä 
koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 616/2021) 16 § 
mukaan ensimmäiset aluevaalit toimitetaan 23.1.2022. Vaaleissa 
valittavan aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022 ja kestää 
31.5.2025 saakka. Voimaanpanolain 17 § mukaan ensimmäisten 
aluevaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen aluevaltuuston on 
viipymättä järjestäydyttävä ja valittava aluehallitus ja muut 
hyvinvointialueen toimielimet sekä ryhdyttävä muihin 
toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen hyvinvointialueen toiminnan ja 
hallinnon järjestämiseksi. 17 § 2 momentin mukaan väliaikainen 
valmistelutoimielin valmistelee aluevaltuuston ensimmäisessä 
kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsuu valtuutetut kokoukseen.

Ensimmäisessä kokouksessa iältään vanhin valtuutettu johtaa 
puhetta siihen saakka, kunnes valtuusto on valinnut 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Väliaikainen valmistelutoimielin on 4.3.2022 päättänyt, mm. että 
aluevaltuuston ensimmäinen kokous pidetään keskiviikkona 
15.3.2022 klo 9 alkaen Kajaanissa Kaukametsän kongressi- ja 
kulttuurikeskuksessa. 

Hyvinvointialuelain (laki hyvinvointialueesta 611/2021) 99 § 4 
mukaan aluevaltuuston kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 
neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta 
tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen 
verkkosivustolla. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos 
hyvinvointialue huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja 
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yhteydet ovat käytettävissä. Hyvinvointialuelain 104 § mukaan 
sähköinen kokous voidaan pitää käyttäen sellaista 
videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa teknistä 
tiedonvälitystapaa, että:

1) kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri voivat luotettavasti 
todentaa kokoukseen osallistuvat;
2) kokouksen puheenjohtaja voi johtaa kokousta 107 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla; ja
3) kokoukseen osallistuva voi seurata kokouksen kulkua ja 
osallistua asioiden käsittelyyn.

Hyvinvointialuelain 108 § mukaan aluevaltuusto on 
päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista 
on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet, 
jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Hyvinvointialuelain 25 § mukaan valtuutetuille valitaan 
varavaltuutettuja jokaisen vaaleissa esiintyneen vaaliliiton, 
puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä 
ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään 
kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen 
ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Aluevaltuustolle on valmisteltu esitys hallintosäännöksi. Esitetty 
hallintosääntö ei ole voimassa ennen kuin aluevaltuusto on siitä 
päättänyt, joten kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
määräytyy hyvinvointialuelain perusteella.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Hyväksyi.
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§ 33

Esitys aluevaltuusto: Kainuun hyvinvointialueen hallintosäännön pykälät § 72 ja § 
109 hyväksyminen

(Valmistelija: valmistelujohtaja Timo Korhonen)

Hyvinvointialueella on oltava hallintosääntö, jonka sisältöä 
määrittelee pääasiassa hyvinvointialuelain 95 §. 
Hyvinvointialueen hallintosäännössä määritellään 
johtamisjärjestelmä, toimielimet sekä tehtävien ja toimivallan jako 
eri toimielinten välillä.

109 § Aluevaltuuston vaalilautakunta  
 
Aluevaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien 
toimittamista varten vaalilautakunnan. Vaalilautakunnassa on (7) 
jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 
  
Aluevaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
  
Lautakunnan sihteerinä toimii aluevaltuuston pöytäkirjanpitäjä, 
jollei aluevaltuusto toisin päätä. 
 
72 § Aluevaltuuston toiminnan järjestelyt 
 
Aluevaltuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu 
koolle aluehallituksen puheenjohtaja. Ensimmäisen 
aluevaltuuston kokouksen kutsuu koolle väliaikainen 
valmistelutoimielin. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva 
valtuutettu. Hän johtaa puhetta, kunnes aluevaltuuston 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. 
 
Aluevaltuustossa on kolme varapuheenjohtajaa. Aluevaltuusto 
päättää puheenjohtajiston toimikauden pituuden. 

Aluevaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden 
valmistelua johtaa aluevaltuuston puheenjohtaja. 

Aluevaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja aluevaltuuston 
sihteerinä toimii aluevaltuuston määräämä viranhaltija.

Muilta osin Kainuun hyvinvointialueen hallintosääntö hyväksytään 
erillisessä pykälässä. Hallintosääntö tulee edellä mainittujen 
kohtien osalta voimaan välittömästi.
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Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että se 
hyväksyy seuraavat hallintosäännön kohdat:

109 § Aluevaltuuston vaalilautakunta  
 

Aluevaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toi-
mittamista varten vaalilautakunnan. Vaalilautakunnassa on (7) jä-
sentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 

  
Aluevaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan. 

  
Lautakunnan sihteerinä toimii aluevaltuuston pöytäkirjanpitäjä, 
jollei aluevaltuusto toisin päätä. 

 
72 § Aluevaltuuston toiminnan järjestelyt 

 
Aluevaltuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu 
koolle aluehallituksen puheenjohtaja. Ensimmäisen aluevaltuus
ton kokouksen kutsuu koolle väliaikainen valmistelutoimielin. Ko-
kouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu. Hän johtaa 
puhetta, kunnes aluevaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjoh-
tajat on valittu. 

 
Aluevaltuustossa on kolme varapuheenjohtajaa. Aluevaltuusto 
päättää puheenjohtajiston toimikauden pituuden. 

Aluevaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden 
valmistelua johtaa aluevaltuuston puheenjohtaja. 

Aluevaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja aluevaltuuston 
sihteerinä toimii aluevaltuuston määräämä viranhaltija.

Edellä mainitut hallintosäännön kohdat tulevat voimaan 
välittömästi.

Lisäksi aluevaltuusto toteaa, että hallintosääntö muilta osin 
hyväksytään erillisessä pykälässä.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että se 
hyväksyy seuraavat hallintosäännön kohdat:

109 § Aluevaltuuston vaalilautakunta  
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Aluevaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toi-
mittamista varten vaalilautakunnan. Vaalilautakunnassa on (7) jä-
sentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 

  
Aluevaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan. 

  
Lautakunnan sihteerinä toimii aluevaltuuston pöytäkirjanpitäjä, 
jollei aluevaltuusto toisin päätä. 

 
72 § Aluevaltuuston toiminnan järjestelyt 

 
Aluevaltuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu 
koolle aluehallituksen puheenjohtaja. Ensimmäisen aluevaltuus
ton kokouksen kutsuu koolle väliaikainen valmistelutoimielin. Ko-
kouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu. Hän johtaa 
puhetta, kunnes aluevaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjoh-
tajat on valittu. 

 
Aluevaltuustossa on kolme varapuheenjohtajaa. Aluevaltuusto 
päättää puheenjohtajiston toimikauden pituuden. 

Aluevaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden 
valmistelua johtaa aluevaltuuston puheenjohtaja. 

Aluevaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja aluevaltuuston 
sihteerinä toimii aluevaltuuston määräämä viranhaltija.

Edellä mainitut hallintosäännön kohdat tulevat voimaan välittö-
mästi.

Lisäksi aluevaltuusto toteaa, että hallintosääntö muilta osin hyväk-
sytään erillisessä pykälässä.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Hyväksyi.
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§ 34

Esitys aluevaltuusto: Suht. vaalien vaaliltk:n jäsent. ja pj:n vaali toimikaudelle 2022-
2025

(Valmistelija: valmistelujohtaja Timo Korhonen)

Aluevaltuusto on päättänyt 15.3.2022 hyväksyä hallintosäännöstä 
aluevaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakuntaa koskevat 
määräykset siten, että hallintosääntö tulee voimaan välittömästi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että 
aluevaltuusto valitsee toimikaudelleen aluevaltuuston 
vaalilautakunnan suhteellisten vaalien toimittamista varten 
aluevaltuuston 15.3.2022 hyväksymän hallintosäännön 
aluevaltuuston vaalilautakuntaa koskevien määräysten 
mukaisesti.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus: 

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että 
aluevaltuusto valitsee toimikaudelleen aluevaltuuston 
vaalilautakunnan suhteellisten vaalien toimittamista varten 
aluevaltuuston 15.3.2022 hyväksymän hallintosäännön 
aluevaltuuston vaalilautakuntaa koskevien määräysten 
mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Hyväksyi.
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§ 35

Esitys aluevaltuusto: Aluevaltuuston pj:n  ja varapuheenjohtajien vaali 
toimikaudelle 2022-2025

(Valmistelija: valmistelujohtaja Timo Korhonen)

Hyvinvointialuelain 26 §:n mukaan aluevaltuusto valitsee 
keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen 
määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen. 
 
Aluevaltuusto on päättänyt hyväksyä 15.3.2022 hyvinvointialueen 
hallintosäännöstä aluevaltuuston toiminnan järjestelyä koskevat 
määräykset.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että se 
valitsee toimikaudelleen aluevaltuuston puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajat aluevaltuuston 15.3.2022 hyväksymän 
hallintosäännön aluevaltuuston toiminnan järjestelyt mukaisesti.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus: 

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että se 
valitsee toimikaudekseen 2022-2025 aluevaltuuston 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat aluevaltuuston 15.3.2022 
hyväksymän hallintosäännön aluevaltuuston toiminnan järjestelyt 
mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Hyväksyi.
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§ 36

Esitys aluevaltuusto: Aluevaltuuston pöytäkirjanpitäjän/sihteerin valinta

Hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n mukaan pöytäkirjan laati-
misesta annetaan tarpeelliset määräykset hallintosäännössä. Hy-
vinvointialueen hallintosääntöä ei ole vielä hyväksytty, joten alue-
valtuusto päättää tämän kokouksen osalta pöytäkirjanpitäjän/sih-
teerin. 

Aluevaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimii 
aluevaltuuston määräämä viranhaltija.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin tekee esitykset kokouksessa.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus:

Valmistelujohtaja tekee esitykset kokouksessa. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Hyväksyi.
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§ 37

Esitys aluevaltuusto: Aluehallituksen jäsenten, pj:n ja varapj:ien vaali toimikaudelle 
2022-2025

(Valmistelija: valmistelujohtaja Timo Korhonen)

Aluevaltuusto on päättänyt hyväksyä 15.3.2022 hyvinvointialueen 
hallintosäännön ja sen mukaisesti aluehallitusta koskevat 
määräykset. 
 
Hyvinvointialueesta annetun lain 37 § toimielimen jäsenten 
toimikausi ja valitseminen todetaan seuraavaa:
 
Toimielimen jäsenet valitaan aluevaltuuston toimikaudeksi, jollei 
aluevaltuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on 
aluevaltuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä. 
Jos toimielin valitsee jaoston jäsenet, se päättää samalla heidän 
toimikaudestaan. Toimikunta asetetaan enintään sen asettaneen 
toimielimen toimikaudeksi."
 
Hyvinvointialueesta annetun lain 38 §:n toimielimen 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat todetaan seuraavaa:
 
Aluevaltuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee 
jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen 
määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että se 
valitsee aluehallitukseen jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet 
sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat aluevaltuuston 
15.3.2022 hyväksymän hallintosäännön kohdan 10 § Aluehallitus 
mukaisesti.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus: 

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että se 
valitsee aluehallitukseen jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet 
sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat aluevaltuuston 
15.3.2022 hyväksymän hallintosäännön kohdan 10 § Aluehallitus 
mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.
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Väliaikainen valmistelutoimielin:

Hyväksyi.
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§ 38

Esitys aluevaltuusto: Tarkastuslautakunnan jäsenten ja puheenjohtajien vaali 
toimikaudelle 2022-2025

(Valmistelija: valmistelujohtaja Timo Korhonen)

Aluevaltuusto on päättänyt hyväksyä 15.3.2022 hyvinvointialueen 
hallintosäännön ja sen mukaisesti tarkastuslautakuntaa koskevat 
määräykset. Hyvinvointialueesta annetun lain 37 § toimielimen 
jäsenten toimikausi ja valitseminen todetaan seuraavaa:
 
Toimielimen jäsenet valitaan aluevaltuuston toimikaudeksi, jollei 
aluevaltuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on 
aluevaltuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä. 
Jos toimielin valitsee jaoston jäsenet, se päättää samalla heidän 
toimikaudestaan. Toimikunta asetetaan enintään sen asettaneen 
toimielimen toimikaudeksi.
 
Hyvinvointialueesta annetun lain 38 §:n toimielimen 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat todetaan seuraavaa:
 
Aluevaltuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee 
jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen 
määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että se 
valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet, henkilökohtaiset 
varajäsenet ja puheenjohtajat aluevaltuuston 15.3.2022 
hyväksymän hallintosäännön kohdan 13 § Tarkastuslautakunta 
mukaisesti.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus: 

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että se 
valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet, henkilökohtaiset 
varajäsenet ja puheenjohtajat aluevaltuuston 15.3.2022 
hyväksymän hallintosäännön kohdan 13 § Tarkastuslautakunta 
mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.
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Väliaikainen valmistelutoimielin:

Hyväksyi.
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§ 39

Esitys aluevaltuusto: Aluevaalilautakunnan jäsenten ja puheenjohtajien vaali

(Valmistelija: valmistelujohtaja Timo Korhonen)

Aluevaltuuston on päättänyt hyväksyä 15.3.2022 
hyvinvointialueen hallintosäännön ja sen mukaisesti 
aluevaalilautakuntaa koskevat määräykset.
 
Hyvinvointialueesta annetun lain 37 § toimielimen jäsenten 
toimikausi ja valitseminen todetaan seuraavaa:
 
Toimielimen jäsenet valitaan aluevaltuuston toimikaudeksi, jollei 
aluevaltuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on 
aluevaltuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä. 
Jos toimielin valitsee jaoston jäsenet, se päättää samalla heidän 
toimikaudestaan. Toimikunta asetetaan enintään sen asettaneen 
toimielimen toimikaudeksi.
 
Hyvinvointialueesta annetun lain 38 §:n toimielimen 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat todetaan seuraavaa:
 
Aluevaltuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee 
jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen 
määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että se 
valitsee aluevaalilautakunnan jäsenet, henkilökohtaiset 
varajäsenet ja puheenjohtajat aluevaltuuston 15.3.2022 
hyväksymän hallintosäännön kohdan 16 § Aluevaalilautakunta 
mukaisesti.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että se 
valitsee aluevaalilautakunnan jäsenet, henkilökohtaiset 
varajäsenet ja puheenjohtajat aluevaltuuston 15.3.2022 
hyväksymän hallintosäännön kohdan 16 § Aluevaalilautakunta 
mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.
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Väliaikainen valmistelutoimielin:

Hyväksyi.
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§ 40

Esitys aluevaltuusto: Hyvinvointi- ja yhdysp. ltk:n jäsenten ja pj:ien vaali 
toimikaudelle 2022-2025

(Valmistelija: valmistelujohtaja Timo Korhonen)

Aluevaltuusto on päättänyt hyväksyä 15.3.2022 hyvinvointialueen 
hallintosäännön ja sen mukaisesti hyvinvointi- ja 
yhdyspintalautakuntaa koskevat määräykset. Hyvinvointialueesta 
annetun lain 37 § toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen 
todetaan seuraavaa:
 
Toimielimen jäsenet valitaan aluevaltuuston toimikaudeksi, jollei 
aluevaltuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on 
aluevaltuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin 
säädetä. Jos toimielin valitsee jaoston jäsenet, se päättää 
samalla heidän toimikaudestaan. Toimikunta asetetaan enintään 
sen asettaneen toimielimen toimikaudeksi.
 
Hyvinvointialueesta annetun lain 38 §:n toimielimen 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat todetaan seuraavaa:
 
Aluevaltuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee 
jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen 
määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että se 
valitsee hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan jäsenet, 
henkilökohtaiset varajäsenet ja puheenjohtajat aluevaltuuston 
15.3.2022 hyväksymän hallintosäännön kohdan 14 § Hyvinvointi- 
ja yhdyspintalautakunta mukaisesti.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus: 

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että se 
valitsee hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan jäsenet, 
henkilökohtaiset varajäsenet ja puheenjohtajat aluevaltuuston 
15.3.2022 hyväksymän hallintosäännön kohdan 14 § Hyvinvointi- 
ja yhdyspintalautakunta mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.
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Väliaikainen valmistelutoimielin:

Hyväksyi.
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§ 41

Esitys aluevaltuusto: Tulevaisuuslautakunnan jäsenten ja pj:ien vaali toimikaudelle 
2022-2025

(Valmistelija: valmistelujohtaja Timo Korhonen)

Aluevaltuuston on päättänyt hyväksyä 15.3.2022 
hyvinvointialueen hallintosäännön ja sen mukaisesti 
tulevaisuuslautakuntaa koskevat määräykset.
 
Hyvinvointialueesta annetun lain 37 § toimielimen jäsenten 
toimikausi ja valitseminen todetaan seuraavaa:
 
Toimielimen jäsenet valitaan aluevaltuuston toimikaudeksi, jollei 
aluevaltuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on 
aluevaltuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä. 
Jos toimielin valitsee jaoston jäsenet, se päättää samalla heidän 
toimikaudestaan. Toimikunta asetetaan enintään sen asettaneen 
toimielimen toimikaudeksi.
 
Hyvinvointialueesta annetun lain 38 §:n toimielimen 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat todetaan seuraavaa:
 
Aluevaltuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee 
jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen 
määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että se 
valitsee tulevaisuuslautakunnan jäsenet, henkilökohtaiset 
varajäsenet ja puheenjohtajat aluevaltuuston 15.3.2022 
hyväksymän hallintosäännön kohdan 15 § Tulevaisuuslautakunta 
mukaisesti.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että se 
valitsee tulevaisuuslautakunnan jäsenet, henkilökohtaiset 
varajäsenet ja puheenjohtajat aluevaltuuston 15.3.2022 
hyväksymän hallintosäännön kohdan 15 § Tulevaisuuslautakunta 
mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.
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Väliaikainen valmistelutoimielin:

Hyväksyi.
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§ 42

Esitys aluevaltuusto: Yksilöasioiden jaoston jäsenten vaali toimikaudelle 2022-2025

(Valmistelija: valmistelujohtaja Timo Korhonen)

Aluevaltuusto on päättänyt hyväksyä 15.3.2022 hyvinvointialueen 
hallintosäännön ja sen mukaisesti yksilöasiain jaostoa koskevat 
määräykset. Hyvinvointialueesta annetun lain 37 § toimielimen 
jäsenten toimikausi ja valitseminen todetaan seuraavaa:
 
Toimielimen jäsenet valitaan aluevaltuuston toimikaudeksi, jollei 
aluevaltuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on 
aluevaltuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä. 
Jos toimielin valitsee jaoston jäsenet, se päättää samalla heidän 
toimikaudestaan. Toimikunta asetetaan enintään sen asettaneen 
toimielimen toimikaudeksi.
 
Hyvinvointialueesta annetun lain 38 §:n toimielimen 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat todetaan seuraavaa:
 
Aluevaltuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee 
jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen 
määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että se 
valitsee yksilöasiainjaoston jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet 
ja puheenjohtajat aluevaltuuston 15.3.2022 hyväksymän 
hallintosäännön kohdan 11 § Yksilöasioiden jaosto mukaisesti.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus: 

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että se 
valitsee yksilöasiainjaoston jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet 
ja puheenjohtajat aluevaltuuston 15.3.2022 hyväksymän 
hallintosäännön kohdan 11 § Yksilöasioiden jaosto mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Hyväksyi.
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§ 43

Esitys aluevaltuusto: Turvallisuusjaoston jäsenten vaali toimikaudelle 2022-2025

(Valmistelija: valmistelujohtaja Timo Korhonen)

Aluevaltuusto on päättänyt hyväksyä 15.3.2022 hyvinvointialueen 
hallintosäännön ja sen mukaisesti turvallisuusjaostoa koskevat 
määräykset. Hyvinvointialueesta annetun lain 37 § toimielimen 
jäsenten toimikausi ja valitseminen todetaan seuraavaa:
 
Toimielimen jäsenet valitaan aluevaltuuston toimikaudeksi, jollei 
aluevaltuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on 
aluevaltuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä. 
Jos toimielin valitsee jaoston jäsenet, se päättää samalla heidän 
toimikaudestaan. Toimikunta asetetaan enintään sen asettaneen 
toimielimen toimikaudeksi.
 
Hyvinvointialueesta annetun lain 38 §:n toimielimen 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat todetaan seuraavaa:
 
Aluevaltuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee 
jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen 
määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että se 
valitsee turvallisuusjaoston jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet 
ja puheenjohtajat aluevaltuuston 15.3.2022 hyväksymän 
hallintosäännön kohdan 12 § Turvallisuusjaosto mukaisesti.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus: 

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että se 
valitsee turvallisuusjaoston jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet 
ja puheenjohtajat aluevaltuuston 15.3.2022 hyväksymän hallinto
säännön kohdan 12 § Turvallisuusjaosto mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Hyväksyi.
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§ 44

Esitys aluevaltuusto: Aluevaltuuston pöytäkirjojen nähtävänä pito toimikaudella 
2022-2025

(valmistelija: valmistelujohtaja Timo Korhonen)

Hallintosääntöluonnoksen 100 §:n mukaisesti aluevaltuuston 
pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään 
tarkastamisen jälkeen nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 
siten kuin hyvinvointialuelain 145 §:ssä säädetään.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että 
aluevaltuuston tarkastetut pöytäkirjat valitusosoituksineen 
pidetään yleisesti nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 
https://sote.kainuu.fi/hyvinvointialue-paatokset-ja-organisaatio 
kokousta seuraavan viikon maanantaina, tai maanantain ollessa 
pyhäpäivä sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus: 

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että alue-
valtuuston tarkastetut pöytäkirjat valitusosoituksineen pidetään 
yleisesti nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 
https://sote.kainuu.fi/hyvinvointialue-paatokset-ja-organisaatio ko-
kousta seuraavan viikon maanantaina, tai maanantain ollessa py-
häpäivä sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Hyväksyi.

https://sote.kainuu.fi/hyvinvointialue-paatokset-ja-organisaatio
https://sote.kainuu.fi/hyvinvointialue-paatokset-ja-organisaatio
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§ 45

Esitys aluevaltuusto: Aluevaltuuston kevään 2022 kokousaikataulu

(Valmistelija: valmistelujohtaja Timo Korhonen)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan 
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön 
voimaanpanosta annetun lain 28 §:n ja 32 §:n mukaan 
aluevaltuusto käsittelee viimeistään 31.3.2022 kuntien ja 
kuntayhtymien selvitykset irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, 
sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja 
hyvinvointialueen vastuulle.
 
Muutoin aluevaltuusto voi kokoontua valtuuston hyväksymän 
aikataulun mukaisesti sekä siten kuin hallintosäännössä ja 
hyvinvointilaissa on määrätty.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että se 
kokoontuu lähtökohtaisesta läsnäolokokouksina seuraavasti:

- 4.4.2022 klo 13.00
- 9.5.2022 klo 13.00
- 6.6.2022 klo 13.00

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus: 

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että se 
kokoontuu lähtökohtaisesta läsnäolokokouksina seuraavasti:

- 4.4.2022 klo 13.00
- 9.5.2022 klo 13.00
- 6.6.2022 klo 13.00

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Hyväksyi.
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§ 46

Esitys aluevaltuusto: Ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta

(Valmistelija: valmistelujohtaja Timo Korhonen)

Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä 
aluevaltuuston työskentelyä varten. Valtuustoryhmän 
muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava 
aluevaltuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien 
ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.
 
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on 
tehnyt edellä tarkoitetun ilmoituksen. Aluevaltuusto hyväksyy 
valtuustoryhmien nimet, jotka eivät saa olla sopimattomia. 
Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen uudelle 
valtuustoryhmälleen antama nimi ei saa aiheuttaa 
sekaantumisvaaraa.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että se 
merkitsee tiedoksi ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus: 

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että se 
merkitsee tiedoksi ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Hyväksyi.
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§ 47

Muut asiat

Väliaikainen valmistelutoimielin käsittelee muut asiat.

1. TP 2021 tilannekatsaus / vs. talousjohtaja Eija Immonen

2. Lääkäriliiton kirje hyvinvointialueiden aluevaltuutetuille

3. Henkilöstön kommentit hallintosääntöön 

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee muut asiat tiedoksi.

Valmistelujohtajan muutettu ehdotus: 

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee muut asiat tiedoksi.

3. Henkilöstön kommentit hallintosääntöön / lisätään 
oheismateriaaliksi myös ma 28.2. pöytäkirjaan. 

4. Vate-toimisto tekee yhteenvedon ennakkoon saaduista 
lausunnoista ja toimittaa sen aluevaltuustolle. 

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Hyväksyi. 


