
 

PROTOKOLL 

 

Organ: Styrgruppen för beredning av Österbottens välfärdsområde 

Tid: Onsdag 17.6.2020, kl.16.30-16.45 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

Närvarande: 

 

Enligt separat lista   

Ordförande: Patrick Ragnäs    

Sekreterare: 

 

Maria Hammar   

Paragrafer: 1-6   

Protokoll-
justerare: 

 

Karita Nynäs                                                        Carl- Gustav Mangs  

 

Elektronisk 
granskning 

25.6.2020                                                             29.6.2020 

Karita Nynäs                                                        Carl- Gustav Mangs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYKY STYRELSENS BILAGOR BILAGA § 4/1



 

Styrgruppen för beredning av Österbottens välfärdsområde 

Kommun Representant Närva-

rande 

Ersättare Närva-

rande 

Larsmo Gun Kapténs X   

 Peter Östman -   

 Karita Nynäs X   

Jakobstad Kristina Stenman X   

 Peter Boström X   

 Owe Sjölund -   

Pedersöre Stefan Svenfors X   

 Johanna Holmäng X   

 Greger Forsblom X   

Nykarleby Mats Brandt X   

 Mikael Lindvall X   

 Maria Palm X   

Vörå Tom Holtti X   

 Kjell Heir X   

 Rainer Bystedt X   

Korsholm Rurik Ahlberg X   

 Carola Lithén X   

 Samuel Broman X   

Vasa Tomas Häyry X   

 Joakim Strand X  
(deltog på 

distans) 

  

 Maria Tolppanen -   

Laihela Juha Rikala X   

 Janne Laine X   

 Sauli Tuomela X   

Malax Jenny Malmsten X   



 

 Lorenz Uthardt X   

 Håkan Knip X   

Korsnäs Christina Båssar X   

 Marcus Nordmyr X   

 Sven-Erik Bernas X   

Närpes Björn Häggblom X   

 Mikaela Björklund X   

 Olav Sjögård X   

Kaskö Minna Nikander -   

 Kari Häggblom -   

 Carl-Gustav Mangs X   

Kristinestad Mila Segervall X   

 Patrick Ragnäs X   

 Henrik Antfolk X   

Vasa sjukvårds-

distrikt 

Marina Kinnunen X   

 Gösta Willman X   

 Hans Frantz X   

 Juha Post  X   

 Päivi Berg X   

 Pia Vähäkangas X   

 Jenny Björndahl-Öhman X   

 Maria Hammar X   

Personal-
representation 

    

JHL Aira Helala X   

Tehy ry Kim Yli-Pelkola -   

SuPer  Anne Humalamäki X   

JUKO ry/ Finlands 
Läkarförbund 

Pasi Kokkonen -   



 

JUKO ry/ Fackor-
ganisation för hög-
utbildade inom det 
sociala området, 
Talentia 

Tuija Kivioja X   

JAU /Offentliga och 
privata sektorns 
funktionärsförbund 
Jyty  

Lea Martin-Storbacka X   

Övriga närva-
rande:  

 



 

Organ:  
Styrgruppen för beredning av Österbottens välfärdsområde 

Tid: Onsdag 17.6.2020, kl.16.30-16.45 

Plats: 

 

Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

ÄRENDEFÖRTECKNING 

 

Paragraf Ärende  

 

§ 1 Mötets öppnande och konstaterande av närvaro 

§ 2 Godkännande av föredragningslista 

§ 3 Val av två protokolljusterare 

§ 4 Aktuell lägesöversikt och diskussion  

§ 5 Kommunernas beslut om överföring av det lagstadgade anordnandeansvaret för 

social- och primärvården i sin helhet till Österbottens välfärdsområdes samkommun  

§ 6 Mötets avslutande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 1 Mötets öppnande och konstaterande av närvaro 

Förslag: Styrgruppens ordförande Patrick Ragnäs öppnar mötet och konstaterar närvaro.  

Beslut: Ordförande öppnade mötet kl.16.30 och konstaterade närvaro.  

 

 

§ 2 Godkännande av föredragningslista 

Förslag: Föreslås att föredragningslistan för mötet godkänns. 

Beslut:  Godkändes.  

 

 

§ 3 Val av två protokolljusterare 

Förslag: Styrgruppen väljer två protokolljusterare. Protokollet justeras elektroniskt. 

Beslut: Carl- Gustav Mangs och Karita Nynäs valdes till protokolljusterare.  

 

 

§ 4 Aktuell lägesöversikt och diskussion  

Marina Kinnunen  

Sjukvårdsdistriktets direktör delger styrgruppen en aktuell lägesöversikt på mötet. Därtill förs dis-

kussion om välfärdssamkommunens berednings- och beslutsprocess.  

 Förslag: Antecknas till kännedom  

 Beslut: Antecknades till kännedom.  

 



 

 

§ 5 Kommunernas beslut om överföring av det lagstadgade anordnandeansvaret för social- 

och primärvården till Österbottens välfärdsområdes samkommun  

Marina Kinnunen  

Enligt det beslut som välfärdsområdesberedningens styrgrupp fattade 13.5.2020 fortsätter de kom-

muner som tagit beslut om överföring av anordnandeansvaret enligt Kommunallagens § 8 per 

16.6.2020 genast den fortsatta beredningsprocessen- och arbetet av Österbottens välfärdsområdes 

samkommun. Styrgruppen beslöt även på samma möte att de kommuner som fattar ett beslut om 

överföring av anordnandeansvaret efter 16.6.2020 och under det innevarande året 2020 , så med-

verkar i beredningsprocessen fr. 1.1.2021.  

 

Kommunerna konstaterar de beslut som de fattat per 16.6.2020.  

 

Förslag: styrgruppen konstaterar kommunernas beslut och antecknar till kännedom de av 

Vasa sjukvårdsdistrikts medlemskommuner som per 16.6.2020 fattat beslut enligt kommu-

nallagen § 8 om att överföra anordnandeansvaret för social- och primärvården i sin helhet till 

samkommunen för Österbottens välfärdsområde. De kommuner som har godkänt överföring  

av anordnandeansvaret och deltar beredningen och verkställandet  fr.o.m. 17.6.2020 är ... 

 

Beslut: Styrgruppen konstaterade kommunernas beslut och antecknade till kännedom de av 

Vasa sjukvårdsdistrikts medlemskommuner som per 16.6.2020 fattat beslut enligt kommu-

nallagen § 8 om att överföra anordnandeansvaret för social- och primärvården i sin helhet till 

samkommunen för Österbottens välfärdsområde. De kommuner som har godkänt överföring  

av anordnandeansvaret och deltar beredningen och verkställandet  fr.o.m. 17.6.2020 är Ja-

kobstad, Pedersöre, Larsmo, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Vasa, Laihela, Närpes, Kristi-

nestad och Kaskö.  
 

 

§ 6 Mötets avslutande  

Förslag: Ordförande avslutar mötet.  

Beslut: Ordförande avslutade mötet kl. 16.45.  



PROTOKOLL  

 

Organ: Styrgruppen för beredning av Österbottens välfärdsområde 

Tid: Onsdag 17.6.2020, kl.17.30-20.00 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

Närvarande: 

 

Enligt separat lista   

Ordförande: Patrick Ragnäs    

Sekreterare: 

 

Maria Hammar   

Paragrafer: 1-17   

Protokoll-
justerare: 

Karita Nynäs                                                             Carl- Gustav Mangs   

Elektronisk 
granskning 

25.6.2020                                                                  29.6.2020  

Karita Nynäs                                                             Carl-Gustav Mangs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA § 4 /2



Styrgruppen för beredning av Österbottens välfärdsområde 

Kommun Representant Närva-

rande 

Ersättare Närva-

rande 

Larsmo Gun Kapténs X   

 Peter Östman -   

 Karita Nynäs X   

Jakobstad Kristina Stenman X   

 Peter Boström X   

 Owe Sjölund X   

Pedersöre Stefan Svenfors X   

 Johanna Holmäng X   

 Greger Forsblom X   

Nykarleby Mats Brandt X   

 Mikael Lindvall X   

 Maria Palm X   

Vörå Tom Holtti X   

 Kjell Heir X   

 Rainer Bystedt X   

Korsholm Rurik Ahlberg X   

 Carola Lithén X   

 Samuel Broman X   

Vasa Tomas Häyry X   

 Joakim Strand X (med på 

distans) 

  

 Maria Tolppanen X   

Laihela Juha Rikala X   

 Janne Laine X   

 Sauli Tuomela X   

Närpes Björn Häggblom X   

 Mikaela Björklund X   

 Olav Sjögård X   



Kaskö Minna Nikander -   

 Kari Häggblom -   

 Carl-Gustav Mangs X   

Kristinestad Mila Segervall X   

 Patrick Ragnäs X   

 Henrik Antfolk  X   

Vasa sjukvårdsdistrikt Marina Kinnunen X Marina Kinnunen anmälde jäv och deltog 

inte i behandlingen av § 7 och 8.  

 Gösta Willman X   

 Hans Frantz X   

 Juha Post  X   

 Päivi Berg X   

 Pia Vähäkangas X   

 Jenny Björndahl-Öhman X   

 Maria Hammar X   

Personal-
representation 

    

JHL Aira Helala X   

Tehy ry Kim Yli-Pelkola X   

SuPer  Anne Humalamäki X   

JUKO ry/ Finlands 
Läkarförbund 

Pasi Kokkonen -   

JUKO ry/ Fackorgani-
sation för högutbil-
dade inom det sociala 
området, Talentia 

Tuija Kivioja X   

JAU /Offentliga och 
privata sektorns funkt-
ionärsförbund Jyty  

Lea Martin-Storbacka X   

Övriga närvarande:   



Organ:  
Styrgruppen för beredning av Österbottens välfärdsområde 

Tid: Onsdag 17.6.2020, kl.17.30-20.00  

Plats: 

 

Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

ÄRENDEFÖRTECKNING 

 

Paragraf Ärende  

 

§ 1 Mötets öppnande och konstaterande av närvaro 

§ 2 Godkännande av föredragningslista 

§ 3 Val av två protokolljusterare 

§ 4 Inledningsår för Österbottens välfärdsområdes samkommuns integrerade verksam-

het  

§ 5 Beslutsprocess under mellantiden fr.o.m. 17.6.2020 tills samkommunens integrerade 

verksamhet inleds 

§ 6 Rekrytering till Österbottens välfärdsområdes samkommun 

§ 7 Utnämnande av tf. verkställande direktör till Österbottens välfärdsområdes sam-

kommun         

§ 8 Rekrytering av verkställande direktör till Österbottens välfärdsområdes samkommun                                                         

§ 9 Rekrytering av ledande tjänsteinnehavare till Österbottens välfärdsområdes sam-

kommun  

§ 10 Tillsättande av rekryteringsarbetsgrupp 

§ 11 Förändringsstöd och koordinering av beredningen 

§ 12 Tillsättande av arbetsgrupper för fortsatt beredning av större linjedragningar                 

§ 13 Uppgörande av vision, strategi, servicelöfte och brand 

 
§ 14 FO-nummer  

§ 15 Övriga ärenden  

§ 16 Höstens mötestidtabell  

§ 17 Mötets avslutande  

 

 

 

 



 

 

§ 1 Mötets öppnande och konstaterande av närvaro 

 Förslag:  Styrgruppens ordförande Patrick Ragnäs öppnar mötet. Möteskallelsen har sänts 

 till alla de medlemmar som hört till styrgruppen, men ordförande konstaterar att styrgruppen i 

 fortsättningen består av representanter från de kommuner som godkänt en överföring av 

 anordnandeansvaret till Österbottens välfärdsområdes samkommun, samt av  

 personalrepresentanterna, sjukvårdsdistriktets styrelse- och fullmäktigeordförande,  

 välfärdssamkommunens direktör samt övriga beredare.  

 Ordförande konstaterar närvaro.  

Beslut: Ordförande öppnade mötet kl. 17.30 och konstaterade närvaro.  

 

§ 2 Godkännande av föredragningslista 

Förslag: Föreslås att föredragningslistan för mötet godkänns. 

Beslut:  Godkändes.  

 

§ 3 Val av två protokolljusterare 

Förslag: Styrgruppen väljer två protokolljusterare. Protokollet justeras elektroniskt. 

Beslut: Karita Nynäs och Carl-Gustav Mangs valdes till protokolljusterare.  

 

§ 4 Inledningsår för Österbottens välfärdsområdes samkommuns integrerade verksamhet  

Grundavtalet för Österbottens välfärdsområdes samkommuns träder i kraft 1.1.2021.  I och med att 

grundavtalet träder i kraft så övergår anordnandeansvaret för specialsjukvården från Vasa sjuk-

vårdsdistrikts samkommun till Österbottens välfärdsområdes samkommun. Alla ägarkommunerna är 

med i Österbottens välfärdsområdes samkommun via specialsjukvården. 

En överföring av kommunernas anordnandeansvar för social- och primärvården till den nya sam-

kommunen innebär ett stort beredningsarbete. I den av en av konsultföretaget NHG uppgjorda väg-

kartan (Vägkarta för bildande av Österbottens välfärdssamkommun, 2.4.2020) framkommer att 

verksamheten mest realistiskt kan inledas 1.1.2022.  

Den regionala ledningsgruppen för social- och hälsovården och kommundirektörsgruppen har disku-

terat ärendet 4.6 resp. 9.6 och gett understöd till att det för välfärdsområdesberedningens styrgrupp 

föreslås att verksamheten för Österbottens välfärdssamkommuns integrerade verksamhet inleds 

1.1.2022.  

 Förslag: Styrgruppen beslutar att Österbottens välfärdsområdes samkommuns integrerade 

 verksamhet innefattande social- och primärvården samt specialsjukvården inleder  

 verksamheten 1.1.2022 för de kommuner som fattat beslut om en överföring av anordnande

 ansvaret för social- och primärvården.  



 Beslut: Godkändes.  

 

§ 5 Beslutsprocess under mellantiden fr.o.m. 17.6.2020 tills samkommunens integrerade 

verksamhet inleds 

En linjedragnings behövs för hur processen för beslutsfattande förverkligas fr.om. 17.6.2020 fram till 

det att Österbottens välfärdsområdes samkommun inleder den integrerade verksamheten. Den reg-

ionala ledningsgruppen för social- och hälsovården och kommundirektörsgruppen har varit delaktiga 

i beredningen av ärendet.  

För välfärdsområdesberedningens styrgrupp föreslås att beslutsprocessen förverkligas enligt föl-

jande:   

17.6- 31.12.2020  

Välfärdsområdesberedningens politiska styrgrupp fattar de större beslut som inte behöver 

tas av ett officiellt beslutsorgan. Styrgruppen gör vid behov beslutsförslag till Vasa sjuk-

vårdsdistrikts beslutsorgan när det gäller större beslut; d.v.s. styrelsen eller fullmäktige bero-

ende av ärende  

1.1.2021 – 31.12.2021 

Grundavtalet för Österbottens välfärdssamkommun har trätt i kraft. Sammansättningen i väl-

färdssamkommunens styrelse och fullmäktige har justerats enligt grundavtalet.  I praktiken 

omfattar anordnandeansvaret under året 2021 specialsjukvården. Övrig beredning i anslut-

ning till inledande av verksamheten genomförs.  

Välfärdssamkommunsberedningens politiska styrgrupp fattar större beslut som inte behöver 

tas av ett officiellt beslutsorgan, och gör vid behov beslutsförslag till Österbottens välfärds-

samkommunens beslutsorgan i anslutning till större beslut som behöver fattas; styrelse eller 

fullmäktige beroende av ärende. I välfärdssamkommunens styrelse och fullmäktige fördelas 

ärendena om alla kommuner inte överfört anordnandeansvaret, d.v.s. enbart de kommuner 

som överfört anordnandeansvaret deltar i behandlingen av ärenden som berör social- 

och/eller primärvården 

Fr.o.m. 1.1.2022  

Den integrerade verksamheten för Österbottens välfärdssamkommun har inletts så att an-

ordnandeansvaret för social- och primärvården samt specialsjukvården finns i samma orga-

nisation för de kommuner som överfört sitt andordnandeansvar. Mandatet för välfärdssam-

kommunsberedningens politiska styrgrupp upphör. Beslutsfattande som berör den integre-

rade verksamheten för Österbottens välfärdssamkommun genomförs i  enlighet med grund-

avtalet och förvaltningsstadgan. I välfärdssamkommunens styrelse och fullmäktige fördelas 

ärendena om alla kommuner inte överfört anordnandeansvaret, d.v.s. enbart de kommuner 

som överfört anordnandeansvaret deltar i behandlingen av ärenden som berör social- 

och/eller primärvården. 



 

 Förslag: Styrgruppen godkänner beslutsprocessen för sin del enligt ovanstående förslag och 

sänder ärendet vidare för behandling till Vasa sjukvårdsdistrikts beslutsorgan.  

 Beslut: Godkändes enligt beslutsförslag med tillägget att den bild som beskriver besluts- 

 processen bifogas till beslutet.  

 

§ 6 Rekrytering till Österbottens välfärdsområdes samkommun 

Marina Kinnunen 

Välfärdsområdets samkommun integrerar primärhälsovårdens, socialvårdens och specialsjukvår-

dens personal och service till samma organisation. Personalen kommer att överföras via överlåtelse 

av rörelse, d.v.s. i huvudsak utan ansökningsförfarande. Hela personalen överförs genom överlå-

telse av rörelse till den nya organisationen 1.1.2022.  

De ledande uppgifterna i beredningen sköts under tjänstemannaansvar. Sjukvårdsdistriktets full-

mäktige sammankommer 31.8.2020 och inrättar de tjänster som lediganslås under sommaren 2020 

(tjänster med 100 % arbetstid). Tjänsterna är ordinarie och de valda tjänsteinnehavare överförs till 

Österbottens välfärdsområdes samkommuns organisation via överlåtelse av rörelse när verksam-

heten inleds. 

Rekryteringarna bereds av en rekryteringsarbetsgrupp som tillsätts av välfärdsområdesberedning-

ens styrgrupp. Rekryteringsarbetsgruppen ger sina förslag på val av tjänsteinnehavare till välfärds-

områdesberedningens styrgrupp. Styrgruppen föreslår därefter val av ledande tjänsteinnehavare till 

Vasa sjukvårdsdistriktets beslutsorgan, som gör de slutgiltiga valen av tjänsteinnehavare.  

Till en början kommer beredningen att skötas på deltid vid sidan av tjänsteinnehavarnas nuvarande 

tjänster. Arbetstiden utökas enligt behov när beredningen framskrider. 

 Förslag: Styrgruppen föreslås för sin del godkänna att:  

 1) Rekryteringen av de ledande tjänsteinnehavarna sker genom ett intern ansökningsförfa-

rande. Tjänsterna är internt öppna att sökas i de kommuner/ samkommuner som överfört 

anordnandeansvaret för social- och primärvården per 16.6.2020. Därtill är ansökan öppen i 

Vasa sjukvårdsdistrikts samkommun vars verksamhet överförs till samkommunen för Öster-

bottens välfärdsområde. 



2) Skötseln av tjänsterna sker vid sidan av skötseln av de egna tjänsterna, till en början på 

deltid (50 % år 2020, X % år 2021 med tjänsteledighet enligt deltidsprocent från den egna 

tjänsten). En slutlig överföring till tjänsten sker när den integrerade verksamheten inleds 

1.1.2022.  

3) Rekryteringarna bereds av en rekryteringsarbetsgrupp som välfärdsområdesberedning-

ens styrgrupp tillsätter. Rekryteringsarbetsgruppen ger förslag på val av tjänsteinnehavare 

till välfärdsområdesberedningens politiska styrgrupp. Styrgruppen föreslår därefter val av le-

dande tjänsteinnehavare till Vasa sjukvårdsdistriktets beslutsorgan, som gör de slutgiltiga 

tjänstevalen.  

4) Föreslå för sjukvårdsdistriktets beslutsorgan att behövliga tjänster inrättas så att de för sin 

del kan godkänna processen  

 *** 

 Styrgruppen höll en förhandlingspaus kl. 18.25-18.45.  

 Beslut: Godkändes.  

 

§ 7 Utnämnande av tf. verkställande direktör för Österbottens välfärdsområdes samkommun  

Päivi Berg  

Sjukvårdsdistriktets direktör har fungerat som ansvarig beredande tjänsteman t.o.m. 16.6.2020.  

Mandatet upphör i.om. beredningsprocessen kommit fram till det skede att kommunerna fattat sina 

beslut om medverkan.  Beredningen av Österbottens välfärdsområdes samkommunsberednings 

processer, serviceinnehåll, strukturer, organisering m.m. förutsätter att arbetet fortsätter omedelbart 

och leds av en ansvarig tjänsteinnehavare. Till uppgiften bör väljas en verkställande direktör. Rekry-

teringen av en verkställande direktör inleds direkt. För att det inte ska uppstå avbrott i berednings-

arbetet föreslås att sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen kallas att sköta uppgiften som tf. 

verkställande direktör för Österbottens välfärdsområdes samkommun vid sidan av den egna tjäns-

ten tills den ordinarie verkställande direktören har valts 

Förslag: Styrgruppen kallar Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen att sköta tjänsten som 

tf. verkställande direktör för Österbottens välfärdsområdes samkommun vid sidan av den egna 

tjänsten tills den ordinarie verkställande direktören har valts.  

*** 

Föredragande ändrade sitt beslutsförslag till följd av det nya beslutsförslag som framkom under för-

handlingspausen: 

Förslag: Styrgruppen omber Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen att leda beredningen 

av Österbottens välfärdssamkommun vid sidan av den egna tjänsten tills den ordinarie direktören 

har valts och inlett sin tjänsteutövning. 

Beslut: Godkändes.  

 

 

 



§ 8 Rekryteringen av verkställande direktör till Österbottens välfärdsområdes samkommun  

Päivi Berg 

Den första rekryteringen till Österbottens välfärdsområdes samkommun är rekryteringen av verkstäl-

lande direktör. Direktören ansvarar för beredningen av välfärdssamkommunen. När verksamheten 

inletts ansvarar den verkställande direktören för att verksamheten framgångsrikt leds och utvecklas  

på basen av de beslutande organens linjedragningar. Rekryteringen av verkställande direktör inleds 

genast. 

Behörighetskrav för tjänsten är lämplig högre högskole-examen och kännedom om verksamhetsom-

rådet, samt påvisad bred erfarenhet av ledarskap och strategisk utveckling. Uppgiften förutsätter 

god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken (språkintyg krävs). 

Rekryteringen sker enligt verksamhetsmodellen i § 6.  

 Förslag: Styrgruppen godkänner att rekryteringsprocessen av en verkställande direktör  

 genast inleds. Tidtabellen och processen är följande: 

- Ansökningstiden är 19.6 - 3.7.2020  
- Rekryteringsarbetsgruppen föreslår sitt förslag till val av verkställande direktör till 

styrgruppen 11.8.2020 
- Den politiska styrgruppen väljer sin kandidat till verkställande direktör 11.8.2020 och 

föreslår därefter sitt förslag till val av tjänsteinnehavare till sjukvårdsdistriktets sty-
relse  

- Valet behandlas av sjukvårdsdistriktets styrelse 17.8.2020 
- Det slutliga valet av tjänsteinnehavare görs av sjukvårdsdistriktets fullmäktige 

31.8.2020  
*** 

Föredragande ändrade sitt beslutsförslag till följd av det nya beslutsförslag som framkom under för-

handlingspausen: 

 Förslag: Styrgruppen godkänner att rekryteringsprocessen av en verkställande direktör  

 genast inleds. Tidtabellen och processen är följande: 

- Styrgruppen föreslår för Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse att tjänsten som verkstäl-
lande direktör (i grundavtalet samkommunens direktör) för Österbottens välfärdsom-
rådes samkommun inrättas och att tjänsten utlyses att sökas  

- Ansökningstiden är 29.6 - 13.7.2020  
- Rekryteringsarbetsgruppen föreslår sitt förslag till val av verkställande direktör till 

styrgruppen 11.8.2020 
- Den politiska styrgruppen väljer sin kandidat till verkställande direktör 11.8.2020 och 

föreslår därefter sitt förslag till val av tjänsteinnehavare till sjukvårdsdistriktets sty-
relse  

- Valet behandlas av sjukvårdsdistriktets styrelse 17.8.2020 
- Det slutliga valet av tjänsteinnehavare görs av sjukvårdsdistriktets fullmäktige 

31.8.2020  
- Beslutsförslaget granskas så att det överensstämmer gentemot grundavtalet för Ös-

terbottens välfärdsområdes samkommun. 
  

 Beslut: Godkändes.  

 



§ 9 Rekryteringen av övriga ledande tjänsteinnehavare till Österbottens välfärdsområdes 

samkommun  

Marina Kinnunen  

Den regionala ledningsgruppen för social- och hälsovården och kommundirektörsgruppen har berett 

ärendet på sina möten 4.6.2020 resp. 9.6.2020 och gett understöd till vilka ledande tjänsteinneha-

vare som i detta skede av beredningen behöver rekryteras. Följande tjänster bör inrättas och tillsät-

tas för att skötas under tjänstemanna-ansvar (tjänstebenämningarna kan komma att ändras) obero-

ende av vilken organisationsmodell man senare tar beslut om: 

- Verkställande direktör 

- Direktör (barn, unga, familjer) 

- Direktör (personer i arbetsför ålder) 

- Direktör (äldre) 

- Förvaltningsdirektör  

- Ekonomidirektör  

- HR-direktör  

 

Behörighetskrav för tjänsterna är lämplig högre högskole-examen och kännedom om verksamhets-
området och erfarenhet av ledningsarbete. Uppgiften förutsätter god förmåga att i tal och skrift an-
vända svenska och finska språken (språkintyg krävs). Övriga förutsättningar som krävs för utövande 
av uppgiften definieras närmare i den ansökningsannons som bereds av rekryteringsarbetsgruppen.  

Rekryteringen sker enligt verksamhetsmodellen i § 6.  

Förslag: Styrgruppen godkänner processen och val av ordinarie ledande tjänsteinnehavare 

enligt följande:  

1) Att rekryteringen av direktör (barn, unga, familjer), direktör (personer i arbetsför ålder), di-
rektör (äldre), förvaltningsdirektör, ekonomidirektör och HR-direktör inleds 
 

2) Tidtabell och valprocess enligt följande: 
- Rekryteringsarbetsgruppen bearbetar ansökningsannonserna  

- Ansökningstid 10.8-24.8.2020  

- Rekryteringsarbetsgruppen ger sina förslag till val av tjänsteinnehavare till välfärds-

områdesberedningens styrgrupp 15.9.2020  

- Den politiska styrgruppen väljer sina kandidater till ledande tjänsteinnehavare 

15.9.2020, och föreslår dem därefter till sjukvårdsdistriktets styrelse 

- Sjukvårdsdistriktets styrelse gör tjänstevalen på sitt möte 28.9.2020  

 

*** 

Föredragande ändrade sitt beslutsförslag till följd av det nya beslutsförslag som framkom under för-

handlingspausen: 

 Förslag: Styrgruppen godkänner processen och val av ordinarie ledande tjänsteinnehavare 

 enligt följande:  

1) Sjukvårdsdistriktets styrelse föreslås inrätta tjänsterna som direktör (barn, unga, familjer), 
direktör (personer i arbetsför ålder), direktör (äldre) i Österbottens välfärdsområdes sam-
kommun, samt lediganslå dem att sökas.  
 

2)Tidtabell och valprocess enligt följande: 
- Rekryteringsarbetsgruppen bearbetar ansökningsannonserna  

- Ansökningstiden är 10.8-24.8.2020  



- Rekryteringsarbetsgruppen ger sina förslag till val av tjänsteinnehavare till välfärds-

områdesberedningens styrgrupp 15.9.2020  

- Den politiska styrgruppen väljer sina kandidater till ledande tjänsteinnehavare 

15.9.2020, och föreslår dem därefter till sjukvårdsdistriktets styrelse 

- Sjukvårdsdistriktets styrelse gör tjänstevalen på sitt möte 28.9.2020 

  

3) Rekryteringen av förvaltningsdirektör, ekonomidirektör och HR-direktör behandlas på 

styrgruppens möte 15.9.2020. Sjukvårdsdistriktets förvaltningsdirektör, ekonomidirektör och 

HR-direktör fungerar under tjänstemanna-ansvar i beredningen av Österbottens välfärdsom-

rådes samkommun vid sidan av de egna tjänsterna tills dess att Vasa sjukvårdsdistrikts full-

mäktige valt ordinarie tjänsteinnehavare för Österbottens välfärdsområdes samkommun, och 

dessa inlett tjänsteutövningen.   

 

Beslut: Godkändes.  

 

§ 10 Tillsättande av rekryteringsarbetsgrupp 

Marina Kinnunen  

Styrgruppen föreslås tillsätta en rekryteringsarbetsgrupp för beredning av rekryteringarna och valen 

av ledande tjänsteinnehavare till Österbottens välfärdsområdes samkommun.  

Representant från sjukvårdsdistrikts HR-enhet medverkar i rekryteringsarbetsgruppen som tekniskt 

beredningsstöd. Den ordinarie verkställande direktören för välfärdssamkommunen kompletterar 

rekryteringsarbetsgruppen och deltar i rekryteringsarbetet av de övriga ledande tjänsteinnehavarna.  

Kommundirektörsgruppen  diskuterade förslagen på medlemmar till rekryteringsgruppen på sitt 

möte 9.6.2020.  

 Förslag: Styrgruppen föreslås tillsätta följande medlemmar till en rekryteringsarbetsgrupp:  

- Välfärdsområdesberedningens politiska styrgrupps ordf. Patrick Ragnäs 

- Välfärdsområdesberedningens politiska styrgrupps vice ordf. Johanna Holmäng 

- Vasa stads styrelseordförande Maria Tolppanen 

- Vasa svd: s styrelseordf. Hans Frantz  

- Vasa svd: s fullmäktigeordf. Gösta Willman 

- Tjänstemannarepresentanter 

• Gun Kapténs, kommundirektör, Larsmo 

• Rurik Ahlberg, kommundirektör, Korsholm 

• Jari Karjalainen, koncernförvaltningsdirektör, Vasa stad 

• Björn Häggblom, tf. stadsdirektör (eller den nyvalda stadsdirektören) 

- Den ordinarie verkställande direktören för Österbottens välfärdsområde 
- Representant från sjukvårdsdistriktets HR-enhet (tekniskt beredningsstöd) 

 Beslut: Styrgruppen tillsatte följande medlemmar till en rekryteringsarbetsgrupp:  

- Välfärdsområdesberedningens politiska styrgrupps ordf. Patrick Ragnäs 

- Välfärdsområdesberedningens politiska styrgrupps vice ordf. Johanna Holmäng 

- Vasa stads styrelseordförande Maria Tolppanen 

- Vasa svd: s styrelseordf. Hans Frantz  

- Vasa svd: s fullmäktigeordf. Gösta Willman 

- Tjänstemannarepresentanter 

• Gun Kapténs, kommundirektör, Larsmo 

• Rurik Ahlberg, kommundirektör, Korsholm 



• Jari Karjalainen, koncernförvaltningsdirektör, Vasa stad 

• Björn Häggblom, tf. stadsdirektör (senare den nyvalda stadsdirektören när beslu-

tet vunnit laga kraft) 

- Den t.f/ ordinarie verkställande direktören för Österbottens välfärdsområde/ sjukvårdsdi-
striktets direktör  

- Representant från sjukvårdsdistriktets HR-enhet (tekniskt beredningsstöd 
 

§ 11 Förändringsstöd och koordinering av beredningen 

Marina Kinnunen  

Beredningen av Österbottens välfärdsområdes samkommun är ett omfattande arbete som innehål-

ler många olika delområden som kräver planering och koordinering. För detta behövs nödvändiga 

personalresurser, som kan stöda och leda beredningen och förändringsprocessen. Landskapets 

utvecklingsprocesser och – projekt knyts nära samman med välfärdsområdets beredningsarbete.  

Till beredningsorganisationen föreslås bl.a.  förändringsledarresurser, projektdirektörer, kommuni-

kationsdirektör, beredningspersonal och sekreterare. Behovet av projektpersonal påverkas av den 

finansiering som beviljas via de statliga reformprojekten.  För välfärdsområdets beredningsarbete 

har reserverats medel  i Vasa sjukvårdsdistriktets budget 2020. 

Den regionala ledningsgruppen för social- och hälsovården och kommundirektörsgruppen har disku-

terat ärendet 4.6 resp. 9.6 och gett understöd till att det för välfärdsområdesberedningens styrgrupp 

föreslås att beredningsarbetet av Österbottens välfärdsområdes samkommun stöds på följande sätt: 

 Förslag: Styrgruppen godkänner att beredningsarbetet- och processen stöds och koordine-

ras med följande resurser:  

- förändringsledare (en på deltid vars uppgifter upphör 1.1.2022, och den andra förändringsle-

darresursen via Vsvd: s primärvårdsenhet) 

- kommunikationsdirektör (tidsbunden, extern ansökan) 

- sekreterar- och övriga beredningsresurser via VSVD: s primärvårdsenhet  

 

 Beslut: Godkändes.  

 

§ 12 Tillsättande av arbetsgrupper för fortsatt beredning av större linjedragningar  

Marina Kinnunen                

Den av NHG uppgjorda vägkartan (Vägkarta för bildande av Österbottens välfärdssamkommun) ger 

en bra ram för den fortsatta beredningsprocessen. De olika delområden i beredningsarbetet som 

vägkartan tar fasta på behöver ännu preciseras närmare såväl gällande innehåll som gällande tidta-

beller.  

 

Kommunernas utredningsrapporter ger en god bas för det fortsatta arbetet. Utredningsrapporterna 

ger förslag kring de större linjedragningar och ärenden som behöver gemensamt beredas och fattas 

beslut om. Övriga  substansarbetsgrupper tillsätts enligt behov.  

 

Arbetsgruppernas sammansättning och uppgift preciseras närmare i en arbetsplan som uppgörs 

och presenteras för styrgruppen i början på hösten. Kommunerna/samkommunerna ombeds utse 

sina tjänstemannarepresentanter till arbetsgrupperna och sända namnen på representanter-

na/arbetsgrupp organisationsvis till primärvårdsenhetens sekreterare  maria.maars@vshp.fi senast 

14.8.2020. 



 

Förslag: Styrgruppen beslutar att: 

 

1) Arbetsgrupper för ekonomi, HR-frågor (personal), stödtjänster, gränssnitt, förvaltnings-

stadga och fastigheter tillsätts 

2) Kommunerna/samkommunerna ombeds föreslå tjänstemannarepresentanter till arbets-

grupperna. Namnförslagen sänds organisationsvis till maria.maars@vshp.fi senast 

14.8.2020  

3) En arbetsplan för arbetsgrupperna och deras sammansättning behandlas på styrgrup-

pens möte i september  

 
Beslut: Styrgruppen beslöt att: 

 

1) Arbetsgrupper för ekonomi, HR-frågor (personal), stödtjänster, gränssnitt, förvalt-

ningsstadga och fastigheter tillsätts 

2) Kommunerna/samkommunerna ombeds föreslå tjänstemannarepresentanter till ar-

betsgrupperna. Namnförslagen sänds organisationsvis till maria.maars@vshp.fi senast 

14.8.2020 (senare framflyttat till 29.8.2020) 

3) En arbetsplan för arbetsgrupperna och deras sammansättning behandlas på styrgrup-

pens möte i september  

4) Det till nästa styrgruppsmöte görs en beredning och förslag på vilka arbetsgrupper 

som kunde ha personalrepresentation.  

 
 
§ 13 Uppgörande av vision, strategi, servicelöfte och brand 

Marina Kinnunen 

Beredningen av vision, strategi och servicelöfte samt uppgörande av ett brand görs i form av delak-

tighet och planeringsprocessen inleds omedelbart. De här frågorna är viktiga och de ger basen till 

beredningsarbetet.  Befolkningen, ägarkommunerna , personalen, förtroendevalda, tredje sektorn 

och andra behövliga aktörer bör aktivt vara delaktiga i processen. Arbetsplanen presenteras för 

styrgruppen i augusti.  

Förslag: Styrgruppen godkänner att: 

1) vision, strategi, servicelöfte och brand gör med bred delaktighet 

2) arbetsplanen för uppgörande av vision, strategi, servicelöfte och ett brand görs med 

bred delaktighet, denna presenteras för styrgruppen på deras möte i augusti 

3) till processen anlitas extern hjälp 

 

 Beslut: Godkändes.  

 

§ 14 FO-nummer 

Marina Kinnunen 

Beredningen av den nya organisationen inleds med VSVD: s FO-nummer. Bedömning av ev. ny 

FO-nummer görs senast i början av år 2021, med beaktande av hur den nationella sote- och land-

skapsreformen framskrider. 

 Förslag: Styrgruppen godkänner att: 

1) Beredningen av den nya organisationen inleds med VSVD: s FO-nummer 
 



2) Bedömning beslut om ev. ny FO-nummer görs under år 2021.  
 

Beslut: Godkändes.  

 

§ 15 Höstens mötestidtabell  

 Förslag: Styrgruppen sammankommer enligt följande (tisdagar):  

- 11.8 kl. 16 – 18 

- 15.9 kl. 16 - 18 

- 13.10 kl. 16-18 

- 25.11 kl. 16 -18 (onsdag) 

- 15.12 kl. 16 -18 

 

Beslut: Godkändes. Styrgruppen justerar vid behov oktober månads mötestid på nästa möte.  

 

§ 16 Övriga ärenden 

Beslut: Inga övriga ärenden.  

 

§ 17  Mötets avslutande  

Förslag: Ordförande avslutar mötet.  

Beslut: Ordförande avslutade mötet kl. 20.00. 



Överföring av anordnande- och
produktionsansvar till Österbottens
välfärdsområdets samkommun

Järjestämis- ja tuottamisvastuun 
siirto Pohjanmaan hyvinvointialueen 
kuntayhtymään

Kommunernas 
beslut per 
16.6.2020

Kuntien päätökset
16.6.2020 
mennessä

Styrgrupp Ohjausryhmä

17.6.2020

BILAGA § 4/3



Kommun - Kunta Överföring av anordnande- och produktionsansvar
Järjestämis- ja tuottamisvastuun siirto

Jakobstad - Pietarsaari
✓

Jaa - Kyllä Fmge/KV 9.12.2019 § 82

Kaskö - Kaskinen
✓

Jaa - Kyllä Fmge/KV 11.6.2020 § 25 

Korsholm - Mustasaari
✓

Jaa - Kyllä Fmge/KV 11.6.2020 § 47 

Korsnäs x Nej – Ei Fmge/KV 15.6.2020 § 31

Kristinestad - Kristiinankaupunki
✓

Jaa - Kyllä Fmge/KV 15.6.2020   § 51

Laihela - Laihia
✓

Jaa - Kyllä Fmge/KV 15.6.2020   § 36

Larsmo - Luoto     
✓

Jaa - Kyllä Fmge/KV 16.12.2019 § 84

Malax - Maalahti x Nej - Ei Fmge/KV 11.6.2020    § 31

Nykarleby - Uusikaarlepyy
✓

Jaa - Kyllä Fmge/KV 12.12.2019 § 87

Närpes - Närpiö
✓

Jaa - Kyllä Fmge/KV 15.6.2020 § 20

Pedersöre
✓

Jaa - Kyllä Fmge/KV 9.12.2019 § 79

Vasa - Vaasa
✓

Jaa - Kyllä Fmge/KV 8.6.2020 § 36

Vörå - Vöyri
✓

Jaa - Kyllä Fmge/KV 15.6.2020 § 19



Beslutstexterna sin 
helhet

Päätöstekstit
kokonaisuudessaan



Kommun -
Kunta

Överföring av anordnande- och produktionsansvar
Järjestämis- ja tuottamisvastuun siirto

Jakobstad
Pietarsaari

Jaa – Kyllä 
Fmge/KV 9.12.2019       
§ 82

Jakobstad överför anordnande- och produktionsansvaret för social- och primärvården, i enlighet med 8 § i kommunallagen, till 
samkommunen för Österbottens välfärdsområde, tidigast 1.1.2021.  Jakobstad medverkar i beredningen och verkställandet av 
välfärdsområdet, med beaktande av de synpunkter som staden framfört gällande bl. A. integrering, närservice och ägarstyrning. Beslut 
om vilket år verksamheten ska påbörjas fattas i samråd i samband med framskridandet av beredningen. Kläm: Före den nya 
samkommunens förvaltningsstadga och servicenivåbeslut godkänns ska de tillställas stadsfullmäktige för utlåtande.

Pietarsaaren kaupunki siirtää sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämis- ja tuottamisvastuun, kuntalain 8 §:n mukaisesti, 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle, aikaisintaan 1.1.2021. Pietarsaaren kaupunki osallistuu hyvinvointialueen valmisteluun 
ja toimeenpanoon, huomioiden kaupungin esittämät näkökohdat, jotka koskevat mm. integrointia, lähipalvelua ja omistajaohjausta. 
Päätös toiminnan aloittamisvuodesta tehdään yhteistyössä valmistelun etenemisen yhteydessä. Ponsi: Ennen kuin uuden kuntayhtymän
hallintosääntö ja palvelutasopäätökset hyväksytään, ne toimitetaan kaupunginvaltuustolle lausuntoa varten.

Kaskö
Kaskinen

Jaa – Kyllä
Fmge/KV 11.6.2020    
§ 25 

Kaskö flyttar över ansvaret för anordnande och produktion av social- och hälsovård till det kommande Österbottniska välfärdsområdet
fr.o.m. 1.1.2021.

Kaskinen siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja tuottamisvastuun Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2021 alkaen

Korsholm
Mustasaari

Jaa – Kyllä
Fmge/KV 11.6.2020          
§ 47 

Korsholms kommun överför anordnaransvaret för den ordinära social- och primärvården till Österbottens välfärdsområde fr.o.m. 
1.1.2022. Kommunstyrelsen påpekar att hyresavtalens längd för fastigheter i kommunens ägo som används för social- och hälsovård bör 
stå i proportion till storleken på de investeringar som kommunerna gjort i dem.

Mustasaaren kunta siirtää varsinaisen sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämisvastuun Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2022 
alkaen. Kunnanhallitus huomauttaa, että kunnan omistuksessa olevien sote-kiinteistöjen vuokrasopimusten pituus tulee suhteuttaa 
kunnan niihin tekemiin investointeihin. 

Korsnäs Nej - Ei
Fmge/KV 15.6.2020          
§ 31

Man ännu avvaktar med att överföra kommunens socialvård i sin helhet till samkommunen för Österbottens välfärdsområde. När de t 
gäller hälsovården följer Korsnäs kommun med enlighet med Malax kommuns beslut. 

Päätetään vielä odottaa syksyyn päätösellä mahdollisesta sosiaali- ja terveydenhuollon siirtämisestä kokonaisuudessaan Pohjanmaan
hyvinvointialuelle.  Mitä koskee terveydenhuoltoa niin Korsnäsin kunta siirtyy Maalahden kunnan päätöksen mukaan.



Kommun -
Kunta

Överföring av anordnande- och produktionsansvar
Järjestämis- ja tuottamisvastuun siirto

Kristinestad
Kristiinankaupunki

Jaa – Kyllä. 
Fmge/KV 15.6.2020               
§ 51

Stadsfullmäktige beslutar överföra anordnandet av social- och primärvården i enlighet med § 8 i kommunallagen till Österbottens 
välfärdssamkommun från och med 1.1.2022. Kristinestad vill framföra till det beredningsarbete som inleds med de kommuner som beslutat överföra 
anordnaransvaret senast 16.6.2020 följande: Den viktigaste målsättningen med Österbottens välfärdssamkommun måste vara att ha ett fungerande 
samarbete där invånarna samt samtliga parter har en fördel av samarbetet. En viktig prioritering i måste vara den förebyggande vården, som idag 
utförs av primär- och socialhälsovården. Genom satsningar inom förebyggande vård torde belastningen på specialsjukvården minskas . För 
Kristinestads del är det oerhört viktigt att servicen finns nära kommuninvånarna även framledes. Det är önskvärt nuvarande se rvicenät bibehålls de 
första åren efter att välfärdssamkommunen inlett sin verksamhet. I det fall servicenätet ska förändras bör en grundlig konsekvensanalys ur 
invånarperspektiv göras samt diskussioner och förhandlingar genomföras med berörd kommun. Ägarstyrningen bör utvecklas i linje med det som 
arbetsgruppen som föreslagit; dvs att förtroendeorganens roll förstärks och utvecklas samt att en årlig kommunrunda, ett årli gt ekonomiforum och en 
samarbetsdelegation införs. Kristinestad ser som viktigt att stödtjänsterna är fungerande och ekonomiskt hållbara lösningar ur såväl kommunernas 
som samkommunens synvinkel. Kristinestad ser det som en fördel att de tekniska stödtjänsterna ordas som tre regionala in-house bolag; ett för norr, 
ett för mitten och ett för syd. Genom denna modell kan lokalkännedom garanteras i större utsträckning. Detta kunde även trygga arbetsplatser lokalt. 
Vad gäller gränssnittet i frågan om elevhälsa ser Kristinestad det som viktigt att elevhälsan stärks och att kuratorer och skolpsykologer anställs av 
utbildningssamordnare. Det yrkesövergripande samarbetet kommer att bli allt viktigare i framtiden. Naturligtvis bör samarbetet mellan 
primärkommunen och välfärdssamkommunen i detta hänseende vara nära och välutvecklat. Fastighetsmassan inom välfärdssamkommunen är stor 
och av varierande ålder. Arbetsgruppen om fastigheters slutsats var att fastighetsverksamheten bör inledas med en hyresmodell . Rätt tidigt i 
beredningsprocessen bör beslut fattas kring process och kostnadsfördelningar av framtida investeringar och underhållsarbeten.

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämisvastuun kuntalain 8 §:n mukaisesti Pohjanmaan 
hyvinvointikuntayhtymälle 1.1.2022 alkaen. Kristiinankaupunki haluaa esittää, että valmistelutyössä, jota tehdään kuntien kanssa, jotka ovat 
viimeistään 16.6.2020 päättäneet järjestämisvastuun siirtämisestä, huomioidaan seuraavaa: Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän tärkeimpänä 
tavoitteena tulee olla toimiva yhteistyö, jossa asukkaat ja kaikki osapuolet hyötyvät yhteistyöstä. Ennalta ehkäisevää hoitoa, josta sosiaali- ja 
perusterveydenhuolto tällä hetkellä vastaa, on priorisoitava. Panostukset ennalta ehkäisevään hoitoon tulevat todennäköisesti vähentämään 
erikoissairaanhoidon kuormitusta. Kristiinankaupungin osalta on erittäin tärkeää, että palvelut ovat myös tulevaisuudessa lähellä kuntalaisia. On 
toivottavaa, että nykyinen palveluverkosto säilytetään ensimmäisinä vuosina sen jälkeen, kun hyvinvointikuntayhtymä on aloittanut toimintansa. 
Palveluverkoston muutosten yhteydessä on tehtävä perusteellinen vaikutusten arviointi asukkaiden näkökulmasta katsottuna sekä käytävä 
keskusteluja ja neuvotteluja kyseisen kunnan kanssa. Omistajaohjausta tulee kehittää työryhmän ehdotuksen mukaisesti; eli luottamuselinten roolia 
tulee vahvistaa ja kehittää ja lisäksi tulee vuosittain järjestää kuntakierros, talousfoorumi ja yhteistoimintadelegaatio. Kristiinankaupunki pitää 
tärkeänä, että tukipalvelut ovat toimivia ja taloudellisesti kestäviä sekä kuntien että kuntayhtymän näkökulmasta katsottuna. Kristiinankaupunki pitää 
etuna sitä, että tekniset tukipalvelut järjestetään kolmena seututason in-house -yhtiönä: yksi pohjoiselle, yksi keskimmäiselle ja yksi eteläiselle 
alueelle. Tätä mallia hyödyntäen voidaan paremmin taata paikallistuntemus. Tällä tavalla pystyttäisiin myös turvaamaan paikallisen tason työpaikat. 
Opiskeluterveyden rajapintaan liittyen Kristiinankaupunki pitää tärkeänä, että oppilaiden/opiskelijoiden terveyttä vahvistetaan ja että koulutuksen 
koordinoijat palkkaavat kuraattoreita ja koulupsykologeja. Moniammatillinen yhteistyö tulee jatkossa olemaan entistä tärkeämpää. (Peruskuntien ja 
hyvinvointikuntayhtymän yhteistyön tulee luonnollisesti tältä osin olla tiivistä ja pitkälle kehittynyttä. Hyvinvointiyhteiskunnan kiinteistömassa on suuri 
ja iältään vaihtelevaa. Kiinteistötyöryhmä tuli siihen tulokseen, että kiinteistötoiminta tulee aloittaa vuokramallilla. Prosessia ja tulevien investointien 
ja kunnossapitotöiden kustannusjakoa koskevat päätökset tulee tehdä suhteellisen aikaisessa vaiheessa valmisteluprosessia. 



Kommun -
Kunta

Överföring av anordnande- och produktionsansvar
Järjestämis- ja tuottamisvastuun siirto

Laihela
Laihia

Jaa- Kyllä
Fmge/KV 15.6.2020 §
36

Laihian kunta siirtää sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämis- ja tuottamisvastuun kuntalain § 8 mukaisesti 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle 1.1.2022 alkaen ja osallistuu hyvinvointialueen valmisteluun ja 
toimeenpanoon. Toivomusponsi: Laihian kunnanvaltuusto edellyttää, että Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymä suunnittelee ja järjestää 
Laihialla lähipalveluperiaatteella ainakin seuraavat terveys- ja sosiaalipalvelut: perusterveyden palvelut, hammashuollon palvelut, lapsi- ja 
aikuisneuvolatoiminnot, lyhyemmät hoivajaksopalvelut, saattohoito ja ne sosiaalitoimen palvelut, joita kuntalaiset tarvitseva t useamman 
kerran vuodessa. Nämä em. palvelut voitaisiin tuottaa muodostamalla sote- keskuksiin sisälle perhekeskuspalvelukokonaisuus. Lisäksi 
työntekijöiden kielivaatimus Laihialla olisi pelkkä suomi. 

Larsmo
Luoto

Jaa – Kyllä
Fmge/KV 16.12.2019
§ 84

Larsmo kommun överför anordnande- och produktionsansvaret för social- och primärvården, i enlighet med 8 § i kommunallagen, till 
samkommunen för Österbottens välfärdsområde, tidigast 1.1.2021 Larsmo kommun medverkar i beredningen och verkställandet av 
välfärdsområdet, med beaktande av de synpunkter som kommunen framfört gällande bl. a integrering, närservice och ägarstyrning . Beslut 
om vilket år verksamheten

Luodon kunta siirtää sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämis- ja tuottamisvastuun, kuntalain 8 §:n mukaisesti, Pohjanmaan 
hyvinvointialueen kuntayhtymälle, aikaisintaan 1.1.2021. Luodon kunta osallistuu hyvinvointialueen valmisteluun ja toimeenpanoon, 
huomioiden kunnan esittämät näkökohdat, jotka koskevat mm. integrointia, lähipalveluja ja omistajaohjausta. Päätös toiminnan 
aloittamisvuodesta tehdään yhteistyössä valmistelun etenemisen yhteydessä.

Malax
Maalahti

Nej – Ei
Fmge/KV 11.6.2020
§ 31

Ärendet återremitterades för ny beredning. 

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Nykarleby Uusikaa
rlepyy

Jaa – Kyllä
Fmge/KV 12.12.2019
§ 87

Nykarleby stad beslutar at överföra anordnande- och produktionsansvaret för social- och primärvården i enlighet med 8 § i 
kommunallagen till samkommunen för Österbottens välfärdsområde, tidigast 1.1.2021. Nykarleby stad medverkar i beredningen och 
verkställandet av välfärdsområdet med avsikt at främja social- och hälsovårdens integration, närservice och ägarstyrning.

Uudenkaarlepyyn kaupunki päättää siirtää vastuun sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämis- ja tuotantovastuun Pohjanmaan 
hyvinvointialueen kuntayhtymälle kuntalain 8 §:n mukaisesti, aikaisintaan 1.1.2021. Uudenkaarlepyyn kaupunki osallistuu 
hyvinvointialueen valmisteluun ja toteuttamiseen aikomuksena edistää sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota, lähipalvelua ja 
omistajaohjausta.



Kommun -
Kunta

Överföring av anordnande- och produktionsansvar
Järjestämis- ja tuottamisvastuun siirto

Närpes
Närpiö

Jaa – Kyllä                  
Fmge/KV 15.6.2020    
§ 20

Närpes stad överför anordnande- och produktionsansvaret för social- och primärvården, i enlighet med § 8 i kommunallagen, till 
samkommunen för Österbottens välfärdsområde från och med den 1.1.2022 och förutsätter att den fortsatta beredningsprocessen:
- genomförs på ett sådant sätt att alla deltagande kommuner erbjuds likvärdiga möjligheter till delaktighet och insyn i beredningsarbetet, 
- har en bibehållen god närservice, tillgänglig service  och invånarnas välmående som mål, samt lägger tyngdpunkt på offentlig 

produktion av tjänster, 
- utgår från att språkkraven för personalen bör kunna fastslås utgående från ansvarsnivå och enligt lokala förhållanden, 
- innefattar decentraliserad servicehandledning i organisationsmodellen, 
- gör det möjligt för kommuner inom välfärdsområdet att hyra ut sina vårdfastigheter till samkommunen till skäligt pris.

Närpiön kaupunki kuntalain 8 §:n mukaisesti siirtää sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämis- ja tuottamisvastuun Pohjanmaan 
hyvinvointialueen kuntayhtymälle 1.1.2022 alkaen, edellyttäen että tuleva valmisteluprosessi 
- toteutetaan siten, että kaikille osallistuville kunnille tarjotaan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua valmistelutyöhön ja tarkkailla 

sitä 

- säilyttää hyvät lähipalvelut sekä palveluiden saatavuuden, asettaen tavoitteeksi asukkaiden hyvinvoinnin sekä painottaen palvelujen 
tuottamista julkisesti,

- huomioi, että henkilökunnan kielivaatimusten vahvistamisen lähtökohtana on oltava vastuutaso ja paikalliset olosuhteet, 
- sisällyttää organisaatiomalliin hajautetun palveluneuvonnan, 
- mahdollistaa hyvinvointialueen kunnille terveydenhuoltokiinteistöjen vuokraamisen kuntayhtymälle kohtuulliseen hintaan. 

Pedersöre Jaa – Kyllä.                    
Fmge/KV 9.12.2019    
§ 79

Överför anordnande- och produktionsansvaret för social- och primärvården i enlighet med 8§ i kommunallagen, till samkommunen för 
Österbottens välfärdsområde, förutsatt at Nykarleby, Larsmo och Jakobstad fattar likalydande beslut. Pedersöre kommun medverkar i 
beredningen och verkställandet av välfärdsområdet med beaktande av de synpunkter som kommunen framfört, gällande ägarstyrning, 
närservice, servicenätverk och administrativt lätt organisation. Beslut om vilket år verksamheten ska påbörjas, fattas i samband med 
framskridandet av beredningen.

Siirtää sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämis- ja tuottamisvastuun kuntalain 8 §:n mukaisesti Pohjanmaan hyvinvointalueen
kuntayhtymälle edellyttäen, että Uusikaarlepyy,  Luoto ja Pietarsaari tekevät samanlaisen päätöksen.  Päätti, että Pedersören kunta 
osallistuu hyvinvointialueen valmisteluun ja toimeenpanoon huomioiden kunnan esittämät näkökohdat, jotka koskevat omistajaohjausta,  
lähipalvelua,  palveluverkostoa ja hallinnollisesti kevyttä organisaatiota. Toiminnan käynnistymisvuodesta päätetään yhdessä valmistelun 
edetessä.



Kommun -
Kunta

Överföring av anordnande- och produktionsansvar
Järjestämis- ja tuottamisvastuun siirto

Vasa
Vaasa

Jaa – Kyllä 
Fmge/KV 8.6.2020 
§ 36

Vasa stad beslutar överföra anordnande- och produktionsansvaret för social- och primärvården i enlighet med 8 § i kommunallagen till 
samkommunen för Österbottens välfärdsområde och deltar i beredningen och verkställandet av välfärdsområdet med betoning på de
frågor i arbetsgruppsrapporterna som Vasa stad kommenterat ovan.

Vaasan kaupunki päättää siirtää sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämis- ja tuottamisvastuun Kuntalain § 8 mukaisesti 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle ja osallistuu hyvinvointialueen valmisteluun ja toimeenpanoon korostaen Vaasan 
kaupungin edellä kommentoimien työryhmäraporttien asioita. 

Vörå
Vöyri

Jaa – Kyllä.
Fmge/KV 15.6.2020
§ 19

Vörå kommun överför anordnar- och produktionsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna i sin helhet till samkommunen för 
Österbottens välfärdsområde från 1.1.2022. Vörå kommuns andel av grundkapitalet måste justeras senast 31.12.2021 till att bättre 
motsvara kommunens andel av folkmängden och/eller andel av användningen av tjänsterna. 

Vöyrin kunta siirtää sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuun kokonaisuudessaan Pohjanmaan 
hyvinvointialueen kuntayhtymälle 1.1.2022 alkaen. Vöyrin kunnan peruspääomaisuutta on tarkistettava viimeistään 31.12.2021, jotta se 
vastaa paremmin kunnan osuutta väkiluvusta ja/tai osuutta palvelujen käytöstä.



Österbottens välfärdsområde

Pohjanmaan hyvinvointialue

Fortsatt beredning

Valmistelun jatkaminen

Styrgruppen – Ohjausryhmä

17.6.2020
Uppdaterad 22.6 på basen av beslut på
styrgruppens möte

Päivitetty 22.6 ohjausryhmäkokouksessa 
tehtyjen päätösten pohjalta 

Marina Kinnunen

BILAGA § 4/4



Hyvinvointikuntayhtymän valmistelun eteneminen
Välfärdssamkommunsberedningens framskridande

- Päätös toiminnankäynnistämisvuodesta

- Väliajan päätöksentekomallit

- Rekrytointi Pohjanmaan hyvinvointialueen 
kuntayhtymään

• Johtavat viranhaltijat
• Virkojen perustaminen ja viranhoito
• Kuntayhtymäjohtajan nimittäminen ja valinta
• Johtavien viranhaltijoiden valinnat
• Valintatyöryhmä

- Valmistelun muutostuki ja valmistelun koordinointi.

- Suurimpien linjauksien jatkovalmistelun työryhmät.

- Visio, strategia ja palvelulupaus sekä brändin 
rakentaminen.

- Muut asiat.

- Beslut om årtal när verksamheten inleds. 
- Modell för beslutsfattande under mellanperioden.
- Rekrytering till Österbottens välfärdsområdets 

samkommun.

• Ledande tjänsteinnehavare
• Inrättande av tjänster och tjänsteutövning
• Utnämnande och val av direktör för 

samkommunen
• Val av ledande tjänsteinnehavare
• Rekryteringsarbetsgrupp 

- Förändringsstöd för och koordinering av beredningen.
- Arbetsgrupper för fortsatt beredning av större 

linjedragningar.
- Uppgörande av vision, strategi, servicelöfte och brand 
- Övriga ärenden. 



Toiminnan käynnistämisvuosi - Årtal för verksamhetens inledande 

₋ Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän
perussopimus astuu voimaan 1.1.2021

- Järjestämisvastuun siirrossa on runsaasti
valmisteltavia asioita, toiminnan käynnistäminen 2021 
tulee nopeasti valmisteltavaan työmäärään nähden
(tiekartta)

Päätös toiminnan käynnistämisvuodesta:

- Integroidun hyvinvointikuntayhtymän toiminta
käynnistyy 1.1.2022

- NHG- tiekartta on  hyvä raamitus, mutta 
aikataulutuksen tarkistaminen ja tiekartan 
täydentäminen tehdään syksyllä

- Österbottens välfärdsområdes samkommuns
grundavtal träder i kraft 1.1.2021 

- En överföring av anordnandeansvaret innebär ett 
digert beredningsarbete. P.g.a. arbetsmängden
torde inte verksamheten kunna inledas redan
2021 (vägkarta)

Beslut om årtal när den integrerade verksamheten 
inleds: 

- Välfärdssamkommunens integrerade verksamhet
inleds 1.1.2022

- Den av NHG uppgjorda vägkartan ger en bra ram 
för arbetet, men tidtabellen granskas och
vägkartan kompletteras under hösten



Päätöksentekoprosessi 2020 – 2021
Process för beslutsfattande 2020 - 2021

Valtuusto - Fullmäktige

Hallitus - Styrelse

Alueellinen sote-jory
Regional sote-ledningsgrupp

Esittelijä/esittelijät - Föredragande

Koordinaationeuvottelukunta
Samordningsdelegation

Hyky ohjausrymä - styrgrupp

Perusturvajohtajat/Sosiaalijohtajat 
Omsorgsdirektörer/Socialdirektörer
Johtavat lääkärit  - Ledande läkare

Johtavat hoitajat  - Ledande skötare



Väliajan päätöksenteko 17.6.2020 – 31.12.2020
Beslutsfattande under mellanperioden 17.6.2020 – 31.12.2020

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen 
ohjausryhmä: 

- Tekee isommat päätökset, jotka eivät 
edellytä virallista toimielinpäätöstä

- Tekee tarvittaessa isommista  päätöksistä 
päätösesityksen Vaasan sairaanhoitopiirin 
toimielimelle; hallitukselle tai valtuustolle 
asian laadun mukaan

Välfärdssamkommunsberedningens politiska 
styrgrupp:  

- Fattar större beslut som inte behöver tas 
av ett officiellt beslutsorgan 

- Gör vid behov beslutsförslag till Vasa 
sjukvårdsdistrikts beslutsorgan för större 
beslut; styrelsen eller fullmäktige beroende 
av ärende 



Väliajan päätöksenteko 1.1.2021 – 31.12.2021
Beslutsfattande under mellanperioden 1.1.2021 – 31.12.2021

- Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän perussopimus 
on astunut voimaan. Sairaanhoitopiirin valtuuston ja 
hallituksen kokoonpanot on tarkistettu 
hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen 
mukaisiksi. Käytännössä järjestämisvastuu koskee 
vuonna 2021 erikoissairaanhoitoa. Muuta 
toiminnankäynnistymistä valmistellaan.

- Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen 
ohjausryhmä: 

• Tekee isommat päätökset, jotka eivät edellytä 
virallista toimielinpäätöstä.

• Tekee tarvittaessa isommista  päätöksistä 
päätösesityksen Pohjanmaan 
hyvinvointikuntayhtymän toimielimelle, 
hallitukselle tai valtuustolle asian laadun 
mukaan.

- Jos kaikki kunnat eivät siirrä järjestämisvastuuta, 
jaetaan hyvinvointikuntayhtymän hallituksessa ja 
valtuustossa asiat siten, että vain järjestämisvastuun 
siirtäneet kunnat ovat mukana perus-
terveydenhuoltoa ja/tai sosiaalihuoltoa koskevia 
päätöksiä tehtäessä.

- Grundavtalet för Österbottens välfärdssamkommun  har 
trätt i kraft. Sammansättningen i sjukvårdsdistriktets 
styrelse och fullmäktige har justerats enligt 
välfärdssamkommunens grundavtal.  I praktiken omfattar 
anordnandeansvaret under året 2021 specialsjukvården. 
Övrig beredning i anslutning till inledande av 
verksamheten genomförs. 

- Välfärdssamkommunsberedningens politiska styrgrupp: 

• Fattar större beslut som inte behöver tas av ett 
officiellt beslutsorgan.  

• Gör vid behov beslutsförslag till Österbottens 
välfärdssamkommunens beslutsorgan gällande
större beslut; styrelse eller fullmäktige beroende på 
ärende. 

- I välfärdssamkommunens styrelse och fullmäktige 
fördelas ärendena om alla kommuner inte överfört 
anordnandeansvaret, d.v.s. enbart de kommuner som 
överfört anordnandeansvaret deltar i behandlingen av 
ärenden som berör social- och/eller primärvården. 



Päätöksenteko 1.1.2022 alkaen
Beslutsfattande fr.o.m. 1.1.2022 

- Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän toiminta 
on käynnistynyt siten, että järjestämisvastuu 
perusterveydenhuollosta, sosiaalihuollosta ja 
erikoissairaanhoidosta on nyt samassa 
organisaatiossa järjestämisvastuun siirron 
tehneiden kuntien osalta

- Hyvinvointikuntayhtymän valmistelun poliittisen 
ohjausryhmän toimeksianto lakkaa

- Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän 
integroidun toiminnan käynnistyttyä 
päätöksenteko tapahtuu perussopimuksen ja 
hallintosäännön mukaisesti

- Jos kaikki kunnat eivät siirrä järjestämisvastuuta, 
jaetaan hyvinvointikuntayhtymän hallituksessa ja 
valtuustossa asiat siten, että vain 
järjestämisvastuun siirtäneet kunnat ovat mukana 
perusterveydenhuoltoa ja/tai sosiaalihuoltoa 
koskevia päätöksiä tehtäessä

- Verksamheten för Österbottens 
välfärdssamkommun har inletts så att 
anordnandeansvaret för social- och primärvården 
samt specialsjukvården finns i samma 
organisation gällande de kommuner som överfört 
sitt andordnandeansvar

- Mandatet för välfärdssamkommunsberedningens 
politiska styrgrupp upphör

- Beslutsfattande som berör den integrerade 
verksamheten för Österbottens 
välfärdssamkommun genomförs i  enlighet med 
grundavtalet och förvaltningsstadgan

- I välfärdssamkommunens styrelse och fullmäktige 
fördelas ärendena om alla kommuner inte 
överfört anordnandeansvaret, d.v.s. enbart de 
kommuner som överfört anordnandeansvaret 
deltar i behandlingen av ärenden som berör 
social- och/eller primärvården.



Rekrytointi Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään
Rekrytering till Österbottens välfärdsområdes samkommun

- Hyvinvointialue integroi perusterveydenhuollon, 
sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut 
ja henkilöstön samaan organisaatioon

Henkilöstö siirtyy pääsääntöisesti ilman 
hakumenettelyä liikkeenluovutuksella
- Koko henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella 

uuteen organisaatioon 1.1.2022

Sisäinen rekrytointiprosessi:

- Sisäinen hakumenettely johtaviin virkoihin

- Ensimmäinen sisäinen hakuprosessi käynnistetään 
29.6.2020, seuraava haku elokuussa

- Mukaan tulevien kuntien/kuntayhtymien koko 
henkilöstö voi hakea virkoja KuntaRekryn kautta 

- Valinnat valmistelee ohjausryhmästä muodostettu 
valintatyöryhmä

- Välfärdsområdet integrerar primärhälsovårdens, 
socialvårdens och specialsjukvårdens personal och 
service till samma organisation 

Personalen överförs i huvudsak utan 
ansökningsförfarande via överlåtelse av rörelse
- Hela personalen överförs genom överlåtelse av 

rörelse till den nya organisationen 1.1.2022

Intern rekryteringsprocess:

- Internt ansökningsförfarande till de ledande 
tjänsterna 

- Den första interna ansökningsprocessen inleds 
29.6.2020, nästa ansökan i augusti 

- Hela personalen från de kommuner/ samkommuner 
som kommer med kan söka tjänsterna via KuntaRekry

- Valen bereds i den rekryteringsarbetsgrupp som 
tillsätts av styrgruppen 



Johtavien viranhaltijoiden virkojen perustaminen ja  viranhoito  
Inrättande av  tjänster för ledande tjänstemän och tjänsteutövning

Virkojen perustaminen:

- Valmistelua johtavissa tehtävissä 
tehdään virkavastuulla

- Sairaanhoitopiirin valtuustossa 
perustetaan 31.8.2020 kesällä 2020 auki 
julistettavat virat (100 %)

Viranhoito:

- Virkatehtävän hoito tapahtuu oman 
viranhoidon ohella, alkuun osa-aikaisesti

• 50 % vuosi 2020
• X % vuosi 2021 (osa-aikaisuuden 

verran virkavapaalla  omasta virasta)
• Lopullinen siirtyminen virkaan 

1.1.2022

Inrättande av tjänster:

- De ledande uppgifterna i beredningen sköts 
under tjänstemannaansvar

- Sjukvårdsdistriktets fullmäktige 
sammankommer 31.8.2020 och inrättar de 
tjänster som lediganslås under sommaren 2020 
(100 %) 

Tjänsteutövning:

- Skötseln av tjänsten sker vid sidan av skötseln 
av den egna tjänsten, till en början på deltid 

• 50 % år 2020 
• X % år 2021 (tjänsteledighet enligt 

deltidsprocent från den egna tjänsten) 
• Slutlig överföring till tjänsten 1.1.2022 



Johtavien viranhaltijoiden rekrytointi hyvinvointikuntayhtymään
Rekrytering av ledande tjänsteinnehavare till välfärdssamkommunen

29.6.– 13.7.2020
- Kuntayhtymän johtaja

10.8. – 24.8.2020
- Johtaja (lapset, nuoret ja perheet) 
- Johtaja (työikäiset)
- Johtaja (ikäihmiset)

• Hakuaika 2 viikkoa

• Linkki KuntaRekryn hakuilmoituksiin jaetaan  
henkilöstölle sisäisesti (organisaatioiden 
intrasivut, virat eivät tule avoimiksi julkiseen 
hakuun)

Ohjausryhmä ottaa kantaa seuraaviin 
rekrytointeihin 15.9.2020:
- Hallintojohtaja 
- Talousjohtaja
- HR-johtaja

29.6-13.7.2020
- Samkommunens direktör

10.8 – 24.8.2020
- Direktör (barn, unga, familjer)
- Direktör (personer i arbetsför ålder)
- Direktör (äldre)

• Ansökningstid 2 veckor 

• Länk till ansökningsannonsen på KuntaRekry
delas till personalen internt     
(organisationernas Intrasidor, tjänsterna 
kommer inte ut för offentlig ansökan)

Styrgruppen tar ställning till följande
rekryteringar 15.9.2020:
- Förvaltningsdirektör 
- Ekonomidirektör 
- HR-direktör



Kuntayhtymän johtajan rekrytointi
Rekrytering av samkommunens direktör

- Ensimmäinen rekrytointi on kuntayhtymän johtaja.

- Rekrytointi tapahtuu sisäisellä hakumenettelyllä

Kuntayhtymän johtajan tehtävää hoitaa väliaikaisesti 
sairaanhoitopiirin johtaja

- Hyvinvointikuntayhtymän poliittinen ohjausryhmä pyysi 
sairaanhoitopiirin johtajaa johtamaan 
hyvinvointikuntayhtymävalmistelua oman virkansa ohessa, 
kunnes hyvinvointikuntayhtymän vakituinen  johtaja on 
valittu ja aloittaa viranhoidon.

Vakituisen kuntayhtymän johtajan valintaprosessi

• Hakuaika 29.6. – 13.7.2020

• Valintatyöryhmä esittää ohjausryhmälle kuntayhtymän 
johtajaehdotuksensa 11.8.2020

• Poliittinen ohjausryhmä valitsee  ehdokkaansa  
johtajaksi 11.8.2020 ja esittää tätä virkaan valittavaksi, 
esitys sairaanhoitopiirin hallitukselle

• Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee valintaa 17.8.2020

• Sairaanhoitopiirin valtuusto tekee virkavalinnan 
31.8.2020

- Först rekryteras samkommunens direktör

- Rekryteringen sker genom ett internt ansökningsförfarande 

Sjukvårdsdistriktets direktör sköter temporärt uppgiften 
som samkommunens direktör:

- Välfärdssamkommunsberedningens politiska styrgrupp bad 
sjukvårdsdistriktets direktör att leda 
välfärdssamkommunsberedningen vid sidan av den egna 
tjänsten tills den ordinarie har valts och inleder 
tjänsteutövningen. 

Process för val av den ordinarie samkommunsdirektören

• Ansökningstid 29.6 - 13.7.2020

• Rekryteringsarbetsgruppen föreslår sin kandidat till 
samkommunsdirektör för styrgruppen 11.8.2020

• Den politiska styrgruppen väljer sin kandidat till 
direktör för samkommunen 11.8.2020 och föreslår 
därefter sitt val till sjukvårdsdistriktets styrelse 

• Valet behandlas av sjukvårdsdistriktets styrelse 
17.8.2020

• Det slutliga valet av tjänsteinnehavare görs av 
sjukvårdsdistriktets fullmäktige 31.8.2020 



Johtavien viranhaltijoiden valinnat 
Val av ledande tjänsteinnehavare

Johtavat viranhaltijat:

- Johtaja (lapset, nuoret ja perheet) 
- Johtaja (työikäiset)
- Johtaja (ikäihmiset)

Valintaprosessi:
• Valintaryhmä työstää hakuilmoituksia
• Hakuaika 10.8. – 24.8.2020
• Valintaryhmä esittää ohjausryhmälle 

viranhaltijavalintojen esityksensä  15.9.2020
• Poliittinen ohjausryhmä valitsee  

ehdokkaansa  johtaviksi viranhaltijoiksi 
15.9.2020 ja esittää näitä virkaan valittaviksi, 
esitykset sairaanhoitopiirin hallitukselle

• Sairaanhoitopiirin hallitus tekee virkavalinnat 
28.9.2020

Ledande tjänsteinnehavare: 

- Direktör (barn, unga, familjer)
- Direktör (personer i arbetsför ålder)
- Direktör (äldre)

Valprocess:
• Rekryteringsarbetsgruppen bearbetar 

ansökningsannonserna 
• Ansökningstid 10.8-24.8.2020 
• Rekryteringsarbetsgruppen föreslår sina 

förslag till val av tjänsteinnehavare  till 
styrgruppen 15.9.2020 

• Den politiska styrgruppen väljer sina 
kandidater till ledande tjänsteinnehavare 
15.9.2020, och föreslår dem till svd:s styrelse

• Sjukvårdsdistriktets styrelse gör valen av 
tjänsteinnehavare på sitt möte 28.9.2020 



Valintatyöryhmä – Rekryteringsarbetsgrupp

- Poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Patrick 
Ragnäs

- Poliittisen ohjausryhmän varapuheenjohtaja 

Johanna Holmäng

- Vaasan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Maria 
Tolppanen

- VSHP:n hallituksen puheenjohtaja Hans Frantz 

- VSHP:n valtuuston puheenjohtaja Gösta Willman

- Virkamiesedustajat
• Gun Kapténs, kunnanjohtaja, Luoto
• Rurik Ahlberg, kunnanjohtaja, Mustasaari
• Jari Karjalainen, konsernihallinnon johtaja, 

Vaasan kaupunki
• Björn Häggblom, vt. kaupunginjohtaja, Närpiö/ 

myöhemmin kaupunginjohtaja Mikaela 
Björklund

- Shp:n HR-yksikön edustaja (tekninen valmistelutuki)

- Uuden kuntayhtymän johtajan tehtävää hoitava 
henkilö osallistuu muiden johtavien virkamiesten 
valintaan

- Politiska styrgruppens ordf. Patrick Ragnäs

- Politiska styrgruppens vice ordf. Johanna 
Holmäng

- Vasa stads styrelseordförande Maria Tolppanen

- Vasa svd: s styrelseordf. Hans Frantz 

- Vasa svd: s fullmäktigeordf. Gösta Willman

- Tjänstemannarepresentanter
• Gun Kapténs, kommundirektör, Larsmo
• Rurik Ahlberg, kommundirektör, Korsholm
• Jari Karjalainen, koncernförvaltningsdirektör, 

Vasa stad
• Björn Häggblom, tf. stadsdirektör/ senare

stadsdirektör Mikaela Björklund 

- Representant från svd:s HR-enhet (tekniskt 
beredningsstöd)

- Den person som sköter uppgiften som direktör 
för den nya samkommunen medverkar senare i 
valet av de övriga ledande tjänsteinnehavarna 



Suurimpien linjauksien jatkovalmistelun työryhmät
Arbetsgrupper för beredning av de större linjedragningarna

- Työryhmätyöskentely on virkamiestyötä. 
Työryhmätyöskentelyssä hyödynnetään 
aiempia työryhmäraportteja 
käynnistämällä työryhmiä esiin tulleiden 
tarpeiden pohjalta

- Ohjausryhmän syyskuukokouksessa 
työsuunnitelma tehtävistä ja jäsenistä

Työryhmät

- Taloustyöryhmä

- HR-työryhmä

- Tukipalvelutyöryhmä

- Kiinteistötyöryhmä

- Hallintosääntötyöryhmä 

- Rajapinnat

- ICT: Aster-työ (APTJ) jatkuu + alueellinen ICT 
ohjausryhmä

- Arbetsgruppsarbetet är i tjänstemanna-arbete. 
Arbetsgrupperna drar nytta av de uppgjorda 
arbetsgruppsrapporterna och på basen av de 
behov som framkommit. 

- På styrgruppens möte i september presenteras 
en arbetsplan på medlemmar och uppdrag

Arbetsgrupper 
- Ekonomiarbetsgrupp 

- HR-arbetsgrupp 

- Arbetsgrupp för stödtjänster 

- Fastighetsarbetsgrupp 

- Arbetsgrupp för förvaltningsstadga 

- Gränssnitt 

- ICT: Aster-arbetet (APTJ)  fortsätter + regional ICT styrgrupp 



Valmistelun muutostuki ja koordinointi
Förändringstöd och koordinering av beredningen

- Muutostuki ja koordinointi valmistellaan 
ja käsitellään tarkemmin elokuussa

- Vshp:n perusterveydenhuollon yksikkö 
koordinoi valmistelua ja antaa 
muutostukea 

- Förändringsstöd och koordinering bereds 
och behandlas närmare i augusti 

- Vsvd:s primärvårdsenhet koordinerar 
beredningen och ger förändringsstöd 



Visio, strategia ja palvelulupaus sekä brändin rakentaminen
Uppgörande av vision, strategi, servicelöfte och brand 

- Vision, strategian ja palvelulupauksen 
valmistelu sekä brändin rakentaminen 
tehdään vahvasti osallistaen ja prosessin 
suunnittelu aloitetaan välittömästi.

- Osallistetaan

• Väestö

• Omistajakunnat

• Henkilöstö

• Luottamushenkilöt

• Kolmas sektori

• Muut tahot

- Ohjausryhmän kokouksessa 15.9. esitetään
työsuunnitelma.

- Beredningen av vision, strategi och servicelöfte
samt uppgörande av ett brand görs i form av 
delaktighet och planeringsprocessen inleds
omedelbart.

- Delaktiga

• Befolkning

• Ägarkommunerna

• Personal 

• Förtroendevalda

• Tredje sektorn

• Övriga aktörer

- En arbetsplan presenteras på styrgruppsmötet 
15.9.



Y-tunnus
FO-nummer

Päätös mahdollisesta uudesta Y-
tunnuksesta

- Uuden organisaation valmistelu 
aloitetaan VSHP:n Y-tunnuksen päälle

- Arvio mahdollisesta uudesta Y-
tunnuksesta tehdään 2021, huomioidaan 
myös kansallisen sote-maakunta-
uudistuksen eteneminen

Beslut om ev. nytt FO-nummer 

- Beredningen av den nya organisationen 
inleds med VSVD: s FO-nummer 

- Bedömning av ev. ny FO-nummer görs 
under 2021, även beaktande av hur den 
nationella vård- och landskapsreformen 
framskrider 



Syksyn kokousaikataulu
Höstens mötestidtabell

• Koordinaationeuvottelukunta/
kunnanjohtajat

- 11.8. klo 13 – 15 
- 7.9. klo 9 - 11
- 6.10. klo 13 -15
- 10.11. klo 13 – 15
- 8.12. klo 13 – 15

• Ohjausryhmä
- 11.8. klo 16 – 18
- 15.9. klo 16 - 18
- 13.10. klo 16-18 (Ohjausryhmä tarkistaa 

kokousaikaa tarvittaessa 11.8.)

- 25.11. klo 16 -18 (ke)
- 15.12. klo 16 -18

• Samordningsdelegationen/ 
kommundirektörerna

- 11.8. kl. 13 -15
- 7.9. kl. 9 - 11
- 6.10. kl. 13 -15
- 10.11. kl. 13 – 15
- 8.12. kl. 13 – 15

• Styrgruppen
- 11.8. kl. 16 –18
- 15.9. kl. 16 -18
- 13.10. kl. 16-18 (Mötestiden granskas vid behov av 

styrgruppen 11.8)

- 25.11. kl. 16 -18 (ons)
- 15.12. kl. 16 -18



Tack!

Kiitos!


