
Esityslista sivu 

1 (19) 

nr 01/2021 

 

Elin: Hallitus, Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä  

  
Aika: 18.1.2021 klo 9.00 – 

Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Kotka, Y3 

 

Läsnäolijat: Hans Frantz Ragnvald Blomfeldt
Barbro Kloo Katarina Holmqvist
Hans-Erik Lindqvist Riitta Kentala
Åsa Blomstedt Carl-Gustav Mangs
Monica Sirén-Aura Tomas Bäck

 Greger Forsblom Mikael Lindvall

Mona Vikström Carita Vik-Hästbacka
Per Hellman Nils-Johan Englund
Ulla Hellén Marianne Waltermann
Raija Kujanpää Erkki Aro
David Pettersson Luisa Tast
Rainer Bystedt Mia West
Jan Ray Annica Haldin
 

Poissaolijat: 
 
Asiantuntijat:  
 
Muut läsnäolijat:  Gösta Willman   VALT pj. 
 Bernhard Bredbacka  VALT I varapj. 
 Mari Lampinen-Tuomela  VALT II varapj. 
 
Esittelijät: Marina Kinnunen    johtaja 

 Leif Holmlund   sektorijohtaja 
  Pia-Maria Sjöström  sektorijohtaja 
  Erkki Penttinen   sektorijohtaja 
  
Sihteeri: Juha Post    hallintojohtaja 
 
Pykälät: 1 – 12 
 
Pöytäkirja  Puheenjohtaja   Sihteeri 
allekirjoitettu: 
 
 

 Hans Frantz   Juha Post 
 
Tarkastaja: Paikka ja aika:   Paikka ja aika: 
 
 
 _________________________ ________________________ 
 
Asetettu  Pidetty yleisesti nähtävillä  Otteen oikeaksi todistaa: 
nähtäväksi: 
 ____/____ - ____/____.20___ 
      _________________________ 



Esityslista sivu 

2 (19) 

nr 01/2021 

 

 
Elin: Hallitus, Pohjanmaan Hyvinvointikuntayhtymä 

Aika: 18.1.2021 klo 9.00 – 

Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Kotka, Y3 

Asialuettelo 

Pykälä Käsiteltävä asia                  Sivu 

 
 
 
 

§ 1 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 

§ 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4 

§ 4 Hyvinvointialueen kuntayhtymän tilannekatsaus 5 

§ 5 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän strategia 6 

§ 6 Hyvinvointialueen kuntayhtymän toimialajohtajan (asiakas- ja resurssikeskus)  viran täyttäminen 7 

§ 7 Hyvinvointialueen kuntayhtymän toimialajohtajan (koti- ja asumispalvelut) viran  täyttäminen 9 

§ 8 Hyvinvointialueen kuntayhtymän toimialajohtajan (kuntoutuspalvelut) viran  täyttäminen 11 

§ 9 Hyvinvointialueen kuntayhtymän toimialajohtajan (psykososiaaliset palvelut)  viran täyttäminen 13 

§ 10 Hyvinvointialueen kuntayhtymän toimialajohtajan (sairaalapalvelut) viran  täyttäminen 15 

§ 11 Hyvinvointialueen kuntayhtymän toimialajohtajan (sosiaali- ja terveyskeskus- palvelut) viran 

 täyttäminen 17 

§ 6 Muut mahdolliset asiat 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Esityslista sivu 

3 (19) 

nr 01/2021 

 

Hallitus    § 1 – 2   18.1.2021 
 
 
 

§ 1 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 125 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja 

paikan. 

 

Hallintosäännön 126 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä 

ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 

käsiteltävät asiat. 

 

Hallintosäännön 134 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä 

onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

Kuntalain (410/2015) 103.2 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 

 

 

 

 

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 

päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Raija Kujanpää ja David Pettersson. 

 

HALL:  
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Hallitus    § 3     18.1.2021 
 
 
 

§ 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 126 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja 

tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen 

aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, 

lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 

 

 

HALL:  
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Hallitus    § 4    18.1.2021 
 
 
 

§ 4 Hyvinvointialueen kuntayhtymän tilannekatsaus 

 

Joht. 1 

Hallitus saa käsiteltäväkseen kuntayhtymän johtajan hyvinvointialueen kuntayhtymää koskevan 

tilannekatsauksen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain. 

 

Tilannekatsauksessa käydään läpi hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittisen ohjausryhmän 

viimeisimmässä kokouksessa käsiteltyjä asioita sekä muita valmisteluasioita, jotka ovat 

valmistelussa virkamiestasolla, sote-ohjausryhmässä ja koordinaationeuvottelukunnassa. 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee tiedoksi johtajan tilannekatsauksen. 

 

HALL:   
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Hallitus    § 5     18.1.2021 
 
 
 

§ 5 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän strategia 

Joht. 2 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän strategian valmistelun pohjana on ollut 

maakuntavalmistelun yhteydessä kertynyt materiaali. Lisäksi strategiaa varten on kerätty 

materiaalia syksyn aikana jäsenkuntien kanssa pidetyistä palavereista. 

 

Hyvinvointialueen johtoryhmä on käsitellyt tulevan Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymään strategiaa useaan otteeseen kokouksissaan. Valmistelua on tehty osallistaen ja 

saadun evästyksen pohjalta, jatkovalmistelua on tehty yhteistyössä mm. alueellisen sote-

johtoryhmän ja koordinaationeuvottelukunnan kanssa. Poliittinen ohjausryhmän on hyväksynyt 

strategian osaltaan joulukuun kokouksessa (15.12.2020 § 13) 

 

Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto päättää strategiasta. Lain 64 §:n mukaan 

kuntayhtymään sovelletaan, mitä kunnasta säädetään mm. §:ssä 14. 

 

Luonnos Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän strategia  LIITE § 5 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus merkitsee strategian tilanteen tiedoksi.  

 

HALL:  
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Hallitus    § 6     18.1.2021 
 
 
 

§ 6 Hyvinvointialueen kuntayhtymän toimialajohtajan (asiakas- ja resurssikeskus) 

 viran täyttäminen 

Joht. 3 
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 

päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 

1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta 

jäsenkunnilleen. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 19.10.2020 § 35 päättänyt kuuden 

toimialajohtajan viran perustamisesta hyvinvointialueen kuntayhtymään. 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka 

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on asettanut (17.6.2020 § 10).  

 

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymä-

valmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden 

valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan. 

 

Toimialajohtajan (asiakas- ja resurssikeskus) viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva 

ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävänhoitoon liittyvän toimialan tuntemus ja 

johtamiskokemus. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista 

taitoa (todistus kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävänhoidon edellytyksistä on 

määritetty hakuilmoituksessa. 

 

Toimialajohtajan (asiakas- ja resurssikeskus) virka on ollut haettavana 30.10.–13.11.2020. Virkaa 

haki 5 henkilöä. Valintatyöryhmä haastatteli 4 henkilöä: Hautamäki Satu, Björndahl-Öhman 

Jenny, Mäkinen Camilla ja Palo Katri. Valintatyöryhmän tehtävänä on antaa ehdotuksensa 

viranhaltijavalinnasta hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. 

 

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 3.12.2020 päättänyt yksimielisesti esittää 

hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmälle, että Satu Hautamäki valitaan toimialajohtajan 

(asiakas- ja resurssikeskus) virkaan. Toimialajohtajia valitaan kuusi ja he tulevat tekemään työtä 

tiiminä. Satu Hautamäkeä pidettiin virkaan sopivimpana. Hänen työkokemuksensa, kokemus 

uusien toimintojen käynnistämisestä sekä motivaatio nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän 

hoitoon. 

 

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä on valinnut Satu Hautamäen 

ehdokkaakseen toimialajohtajan (asiakas- ja resurssikeskus) virkaan kokouksessaan 15.12.2020. 

 

LUOTTAMUKSELLINEN LIITE § 6 

 

jatkuu… 
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Hallitus    § 6     18.1.2021 

 

 

 

    

JOHT: ehdottaa, että hallitus päättää 

1. valita Satu Hautamäen toimialajohtajan (asiakas- ja resurssikeskus) 

virkaan 19.1.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen 

määräytyvän työaikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun 

oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 

100 %. 

2. että virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

3. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Satu Hautamäen 

kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston 

ehdottamien linjausten mukaisesti. 

 

HALL: 
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Hallitus    § 7     18.1.2021 
 
 
 

§ 7 Hyvinvointialueen kuntayhtymän toimialajohtajan (koti- ja asumispalvelut) viran 

 täyttäminen 

Joht. 4 
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 

päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 

1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta 

jäsenkunnilleen. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 19.10.2020 § 35 päättänyt kuuden 

toimialajohtajan viran perustamisesta hyvinvointialueen kuntayhtymään. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka 

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on asettanut (17.6.2020 § 10).  

 

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymä-

valmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden 

valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan. 

 

Toimialajohtajan (koti- ja asumispalvelut) viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva 

ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävänhoitoon liittyvän toimialan tuntemus ja 

johtamiskokemus. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista 

taitoa (todistus kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävänhoidon edellytyksistä on 

määritetty hakuilmoituksessa. 

 

Toimialajohtajan (koti- ja asumispalvelut) virka on ollut haettavana 30.10.–13.11.2020. Virkaa 

haki 3 henkilöä ja valintatyöryhmä haastatteli 2 henkilöä: Tony Pellfolk ja Paula Olin. 

Valintatyöryhmän tehtävänä on antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnasta 

hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. 

 

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 4.12.2020 päättänyt yksimielisesti esittää 

hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmälle, että Tony Pellfolk valitaan toimialajohtajan (koti- ja 

asumispalvelut) virkaan. Toimialajohtajia valitaan kuusi ja he tulevat tekemään työtä tiiminä. 

Tony Pellfolkia pidettiin virkaan sopivimpana. Hänen laaja ja monipuolinen työkokemuksensa 

sekä motivaatio nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon. 

 

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä on valinnut Tony Pellfolkin 

ehdokkaakseen toimialajohtajan (koti- ja asumispalvelut) virkaan kokouksessaan 15.12.2020. 

 

LUOTTAMUKSELLINEN LIITE § 7 

 

jatkuu… 
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Hallitus    § 7     18.1.2021 

 

 

 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää 

1. valita Tony Pellfolkin toimialajohtajan (koti- ja asumispalvelut) 

virkaan 19.1.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen 

määräytyvän työaikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun 

oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 

100 %. 

2. että virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

3. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Tony Pellfolkin 

kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston 

ehdottamien linjausten mukaisesti. 

 

HALL:  
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Hallitus    § 8     18.1.2021 
 
 
 

§ 8 Hyvinvointialueen kuntayhtymän toimialajohtajan (kuntoutuspalvelut) viran 

 täyttäminen 

Joht. 5 
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 

päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 

1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta 

jäsenkunnilleen. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 19.10.2020 § 35 päättänyt kuuden 

toimialajohtajan viran perustamisesta hyvinvointialueen kuntayhtymään. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka 

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on asettanut (17.6.2020 § 10).  

 

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymä-

valmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden 

valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan. 

 

Toimialajohtajan (kuntoutuspalvelut) viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva ylempi 

korkeakoulututkinto ja tehtävänhoitoon liittyvän toimialan tuntemus ja johtamiskokemus. 

Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa (todistus 

kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävänhoidon edellytyksistä on määritetty 

hakuilmoituksessa. 

 

Toimialajohtajan (kuntoutuspalvelut) virka on ollut haettavana 30.10.–13.11.2020. Virkaa haki 4 

henkilöä, yksi henkilö perui hakemuksensa. Valintatyöryhmä päätti haastatella kaksi henkilöä: 

Heidi Kotasen ja Annica Sundbergin. Valintatyöryhmän tehtävänä on antaa ehdotuksensa 

viranhaltijavalinnasta hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. 

 

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 3.12.2020 päättänyt yksimielisesti esittää 

hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmälle, että Annica Sundberg valitaan toimialajohtajan 

(kuntoutuspalvelut) virkaan. Toimialajohtajia valitaan kuusi ja he tulevat tekemään työtä tiiminä. 

Sundbergia pidettiin virkaan sopivimpana. Hänen työkokemuksensa, toimialan laaja tuntemus ja 

motivaatio ja nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon. 

 

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä on valinnut Annica Sundbergin 

ehdokkaakseen toimialajohtajan (kuntoutuspalvelut) virkaan kokouksessaan 15.12.2020. 

 

LUOTTAMUKSELLINEN LIITE § 8 

 

jatkuu… 
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Hallitus    § 8     18.1.2021 

 

 

 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää 

1. valita Annica Sundbergin toimialajohtajan (kuntoutuspalvelut) 

virkaan 19.1.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen 

määräytyvän työaikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun 

oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 

100 %. 

2. että virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

3. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Annica Sundbergin 

kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston 

ehdottamien linjausten mukaisesti. 

 

HALL: 
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Hallitus    § 9     18.1.2021 
 
 
 

§ 9 Hyvinvointialueen kuntayhtymän toimialajohtajan (psykososiaaliset palvelut) 

 viran täyttäminen 

Joht. 6 
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 

päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 

1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta 

jäsenkunnilleen. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 19.10.2020 § 35 päättänyt kuuden 

toimialajohtajan viran perustamisesta hyvinvointialueen kuntayhtymään. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka 

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on asettanut (17.6.2020 § 10).  

 

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymä-

valmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden 

valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan. 

 

Toimialajohtajan (psykososiaaliset palvelut) viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva 

ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävänhoitoon liittyvän toimialan tuntemus ja 

johtamiskokemus. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista 

taitoa (todistus kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävänhoidon edellytyksistä on 

määritetty hakuilmoituksessa. 

 

Toimialajohtajan (psykososiaaliset palvelut) virka on ollut haettavana 30.10.–13.11.2020. Virkaa 

haki 4 henkilöä. Yksi henkilö perui hakemuksensa. Valintatyöryhmä haastatteli 2 henkilöä: 

Johansson Joachim ja Pirttiperä Jarkko. Valintatyöryhmän tehtävänä on antaa ehdotuksensa 

viranhaltijavalinnasta hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. 

 

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 4.12.2020 päättänyt yksimielisesti esittää 

hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmälle, että Joachim Johansson valitaan toimialajohtajan 

(psykososiaaliset palvelut) virkaan. Toimialajohtajia valitaan kuusi ja he tulevat tekemään työtä 

tiiminä. Joachim Johansson pidettiin virkaan sopivimpana. Hänen työkokemuksensa, laajat 

verkostot ja motivaatio nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon. 

 

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä on valinnut Joachim Johanssonin 

ehdokkaakseen toimialajohtajan (psykososiaaliset palvelut) virkaan kokouksessaan 15.12.2020. 

 

LUOTTAMUKSELLINEN LIITE § 9 

 

jatkuu… 
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JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää 

1. valita Joachim Johanssonin toimialajohtajan (psykososiaaliset 

palvelut) virkaan 19.1.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti 

erikseen määräytyvän työaikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 

loppuun oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan 

siirrytään 100 %. 

2. että virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

3. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Joachim 

Johanssonin kanssa muista palvelussuhteen ehdoista 

henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti. 

 

HALL:  
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§ 10 Hyvinvointialueen kuntayhtymän toimialajohtajan (sairaalapalvelut) viran 

 täyttäminen 

Joht. 7 
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 

päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 

1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta 

jäsenkunnilleen. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 19.10.2020 § 35 päättänyt kuuden 

toimialajohtajan viran perustamisesta hyvinvointialueen kuntayhtymään. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka 

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on asettanut (17.6.2020 § 10).  

 

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymä-

valmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden 

valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan. 

 

Toimialajohtajan (sairaalapalvelut) viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva ylempi 

korkeakoulututkinto ja tehtävänhoitoon liittyvän toimialan tuntemus ja johtamiskokemus. 

Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa (todistus 

kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävänhoidon edellytyksistä on määritetty 

hakuilmoituksessa. 

 

Toimialajohtajan (sairaalapalvelut) virka on ollut haettavana 30.10–13.11.2020. Virkaa haki yksi 

henkilö, Christian Palmberg. Valintatyöryhmä piti yksimielisesti selvänä esittää Palmbergia 

tehtävään, aiemman haastattelun perusteella. Valintatyöryhmän tehtävänä on antaa 

ehdotuksensa viranhaltijavalinnasta hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle 

ohjausryhmälle. 

 

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 3.12.2020 päättänyt yksimielisesti esittää 

hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmälle, että Christian Palmberg valitaan toimialajohtajan 

(sairaalapalvelut) virkaan. Toimialajohtajia valitaan kuusi ja he tulevat tekemään työtä tiiminä. 

Palmberg on virkaan sopivia. Hänen työkokemuksensa ja motivaatio nähtiin hyväksi juuri tämän 

tehtävän hoitoon. 

 

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä on valinnut Christian Palmbergin 

ehdokkaakseen toimialajohtajan (sairaalapalvelut) virkaan kokouksessaan 15.12.2020. 

 

LUOTTAMUKSELLINEN LIITE § 10 

jatkuu… 
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Hallitus    § 10     18.1.2021 

 

 

 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää 

1. valita Christian Palmbergin toimialajohtajan (sairaalapalvelut) 

virkaan 19.1.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen 

määräytyvän työaikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun 

oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 

100 %. 

2. että virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

3. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Christian 

Palmbergin kanssa muista palvelussuhteen ehdoista 

henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti. 

 

HALL:  
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§ 11 Hyvinvointialueen kuntayhtymän toimialajohtajan (sosiaali- ja terveyskeskus-

 palvelut) viran täyttäminen 

Joht. 8 
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 

päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 

1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta 

jäsenkunnilleen. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 19.10.2020 § 35 päättänyt kuuden 

toimialajohtajan viran perustamisesta hyvinvointialueen kuntayhtymään. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka 

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on asettanut (17.6.2020 § 10).  

 

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymä-

valmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden 

valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan. 

 

Toimialajohtajan (sosiaali- ja terveyskeskus) viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva 

ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävänhoitoon liittyvän toimialan tuntemus ja 

johtamiskokemus. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista 

taitoa (todistus kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävänhoidon edellytyksistä on 

määritetty hakuilmoituksessa. 

 

Toimialajohtajan (sosiaali- ja terveyskeskus) virka on ollut haettavana 30.10.–13.11.2020. Virkaa 

haki 4 henkilöä, yksi henkilö perui hakemuksena, Valintatyöryhmä haastatteli 3 henkilöä: Palo 

Katri, Pirttiperä Jarkko ja Svartsjö Sofia. Valintatyöryhmän tehtävänä on antaa ehdotuksensa 

viranhaltijavalinnasta hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. 

 

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 3.12.2020 päättänyt yksimielisesti esittää 

hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmälle, että Sofia Svartsjö valitaan toimialajohtajan (sosiaali- 

ja terveyskeskus) virkaan. Toimialajohtajia valitaan kuusi ja he tulevat tekemään työtä tiiminä. 

Svartsjötä pidettiin virkaan sopivimpana. Hänen työkokemuksensa, motivaatio ja strategiset 

johtamistaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon. 

 

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä on valinnut Sofia Svartsjön 

ehdokkaakseen toimialajohtajan (sosiaali- ja terveyskeskus) virkaan kokouksessaan 15.12.2020. 

 

LUOTTAMUKSELLINEN LIITE § 11 

 

jatkuu… 
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JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää 

1. valita Sofia Svartsjön toimialajohtajan (sosiaali- ja terveyskeskus) 

virkaan 19.1.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen 

määräytyvän työaikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun 

oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 

100 %. 

2. että virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

3. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Sofia Svartsjön 

kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston 

ehdottamien linjausten mukaisesti. 

 

HALL:   
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Hallitus    § 12     18.1.2021 
 
 
 

§ 12 Muut mahdolliset asiat 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 3 §:n mukaan asiat päätetään hallituksen kokouksissa 

viranhaltijan esittelystä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään 

puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 

 
Pykälän kohdalla voidaan esimerkiksi jakaa tietoa, ilmoittaa asioista, tehdä aloitteita ja esittää 

kysymyksiä. Päätöksentekoa edellyttävät asiat käsitellään viranhaltijoiden esittelyn perusteella. 


