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§ 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen
Päätösehdotus: Ohjausryhmän puheenjohtaja Patrick Ragnäs avaa kokouksen. Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00 ja totesi läsnäolijat.

§ 2 Esityslistan hyväksyminen
Päätösehdotus: Ehdotetaan, että kokouksen esityslista hyväksytään.
Esittelijä Marina Kinnunen ehdotti kokouksessa, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän yhteisesti laatima lausunto koskien hallituksen esitystä sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksesta otetaan käsittelyyn esityslistan kohdassa 19 §, muut esille tulevat asiat.
Päätös: Hyväksyttiin
§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Päätösehdotus: Ohjausryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan
sähköisesti.
Päätös: Camilla Ribacka ja Samuel Broman valittiin pöytäkirjantarkastajaksi. Pöytäkirja
tarkastetaan sähköisesti.

§ 4 Maalahden ja Korsnäsin osallistuminen valmisteluun
Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 11.8.2020 § 6 käynyt
ohjaavan keskustelun ja päättänyt, että kysymys Maalahden ja Korsnäsin kuntien osallistumisesta
hyvinvointikuntayhtymävalmisteluun valmistellaan ohjausryhmän seuraavaan kokoukseen.
Kuntayhtymävalmistelun ohjausryhmä päätti 13.5.2020 että ne kunnat, jotka viimeistään 16.6.2020
ovat päättäneet sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämis- ja tuottamisvastuun vapaaehtoisesta
ja kokonaisvaltaisesta siirtämisestä hyvinvointialueen kuntayhtymälle, jatkavat heti 16.6.2020 jälkeen valmisteluprosessia. Ohjausryhmä päätti, että ne kunnat, jotka tekevät päätöksensä 16.6.2020
jälkeen kuluvan vuoden aikana, osallistuvat valmistelutyöhön 1.1.2021 lähtien.
Maalahti ja Korsnäs eivät ole tehneet siirtämispäätöstä 16.6.2020 mennessä. Molemmat kunnat
ovat kuitenkin mukana kuntayhtymässä lainsäädännön mukaisen erikoissairaanhoidon järjestämisessä. Tämän vuoksi käsiteltävät asiat on jaettava kahteen osaan: 1) asiat, jotka koskevat lakisääteisten sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämisen vapaaehtoista siirtämistä (Maalahti ja Korsnäs eivät ole valmistelussa mukana) ja 2) asiat, jotka koskevat lakisääteisten palveluiden järjestämistä (Maalahti ja Korsnäs voivat olla mukana).
Virkamiesvalmisteluna tehty taustamuistio asiasta on liitteenä. Taustamuistiossa asiakysymyksiä
on pohdittu tarkemmin. Päätökseksi ehdotetaan seuraavaa:
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1. Korsnäsin ja Maalahden edustajat voisivat osallistua valmistelutyöryhmiin, sotejohtoryhmän ja koordinaationeuvottelukunnan kokouksiin niiltä osin kuin
valmistelutyöryhmät, sote-johtoryhmä ja koordinaationeuvottelukunta ohjausryhmän
13.5.2020 linjauksen mukaisesti sen mahdolliseksi katsovat.
2. Koordinaationeuvottelukunta tekisi esityksen ohjausryhmää varten siitä, mitkä asiat
koskisivat 1) valtionosuushankkeita, 2) koko kuntayhtymää ja 3) hyvinvointikuntayhtymän
perusterveydenhuollon ja/tai sosiaalihuollon siirron valmistelua.
3. Ohjausryhmän esityslistassa käsiteltäisiin asiat kohdassa kaksi mainitussa järjestyksessä.
Ohjausryhmä vahvistaisi koordinaationeuvottelukunnan ehdotuksen hyväksyessään
kokouksen esityslistan.
4. Kategorian 1 asioiden käsittelyn jälkeen kokouksesta poistuisivat Kruunupyyn edustajat ja
kategorian 2 käsittelyn jälkeen Korsnäsin ja Maalahden edustajat.
5. Tarvittaessa ohjausryhmä voisi kutsua Korsnäsin ja Maalahden edustajat puhe- ja
läsnäolo-oikeudella, mutta ei äänioikeudella myös hyvinvointikuntayhtymän
perusterveydenhuollon ja/tai sosiaalihuollon siirron valmistelua koskevien pykälien
käsittelyyn.
6. Samoin toimittaisiin myös silloin, jos Korsnäs tai Maalahti tekisi päätöksen lakisääteisen
sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämisvastuun siirrosta syksyn 2020 aikana. Tällöin
ne saisivat täyden osallistumisoikeuden valmisteluun vuoden 2021 alusta alkaen.
Päätösehdotus: Ohjausryhmä käy keskustelua ja hyväksyy Maalahden ja Korsnäsin kuntien
osallistumisen hyvinvointikuntayhtymän valmisteluun yllä olevien kohtien 1-6 mukaisesti.
Päätös: Kohdat 1-6 hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Ohjausryhmä kirjasi pöytäkirjaan, että koordinaationeuvottelukunnan on oltava huolellinen antaessaan ehdotuksia niiden
asioiden jaotteluun, jotka siirretään ohjausryhmän käsiteltäväksi (koskien 2. kohtaa päätösehdotuksessa).

§ 5 Korsnäsin ja Maalahden edustajien osallistuminen ohjausryhmän kokoukseen 15.9.2020
Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen
Koordinaationeuvottelukunta valmisteli poliittisen ohjausryhmän kokousta 7.9.2020. Tuolloin päädyttiin esittämään ohjausryhmälle, että Korsnäsin ja Maalahden edustajat voivat osallistua kokoukseen
15.9.2020 kaikkien pykälien osalta.
Päätösehdotus: Korsnäsin ja Maalahden edustajat voivat osallistua 15.9.2020 poliittisen ohjausryhmän koko kokoukseen.
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan
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§ 6 Valmistelutyöryhmien tehtävät ja kokoonpanot
Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelussa on ohjausryhmän päätöksillä 17.6.2020 § 12
11.8.2020 § 9 sovittu suurten linjauksien jatkovalmisteluista työryhmätyöskentelynä vuoden 2020
aikana. Sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtäneitä kuntia, RannikkoPohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää sekä Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää on niin halutessaan pyydetty nimeämään virkamiesedustaja ja tälle varajäsen seuraaviin työryhmiin: taloustyöryhmä, HR-työryhmä, tukipalvelutyöryhmä, rajapintatyöryhmä ja kiinteistötyöryhmä. Nimet on pyydetty toimitettaviksi viimeistään 28.8.2020. Henkilöstön edustajat ja varajäsenet
nimettiin elokuun ohjausryhmässä HR-työryhmään, rajapintatyöryhmään ja tukipalvelutyöryhmään.
Maalahden ja Korsnäsin kuntien edustajien osallistumisesta valmisteluryhmiin tehdään päätös 15.9.
kokouksessa § 4.
Työryhmät saavat tehtäväkseen syventää kevään aikana kuntien selvitystyöryhmissä esiin nousseita asioita työryhmäkohtaisen tarkennuksen mukaisesti. Työryhmät antavat tiiviit linjauksensa
15.12.2020. Valmistelutyöryhmien työtä koordinoidaan työryhmien puheenjohtajiston ja esittelijöiden
kokouksissa. Kuntayhtymän johtaja kutsuu kokoukset koolle.
Työryhmien yleisenä tehtäväksi antona on omalla tehtäväalueellaan:
-

valmistella tehtäväkenttänsä mukaisesti rajapinnat kuntien ja kuntayhtymän välille
laatia tehtäväkenttänsä mukaisesti isot linjaukset ja tavoitetila/päämäärät toimintatilanteessa
2023
laatia tehtäväkenttänsä mukaisesti isot linjaukset ja tavoitetila/päämäärät toimintatilanteessa
2025
huomioida, mitä vaikutuksia sote-maakuntauudistuksen lainsäädäntö aiheuttaa hyvinvointivointialuevalmisteluun
tehdä ehdotus sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä millä it-järjestelmillä hyvinvointikuntayhtymä toimii valmistelun aikana ja toiminnan käynnistyttyä
arvioida, millaisia vaikutuksia uuden Y-tunnuksen käyttöönotto toisi valmisteluryhmän toimeksiannon piiriin kuuluvissa asioissa
linjata tarvittaessa myös muita aiemmissa raporteissa esiin nousseita kysymyksiä tai valmistelun etenemisen kannalta tärkeitä asioita

Työryhmäkohtaisia tehtäväksi antoa ja työn organisointiin liittyviä kysymyksiä on valmisteltu yhdessä alueen sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveydenhuollon johtoryhmän sekä koordinaationeuvottelukunnan kanssa.
Työryhmäkohtaiset, tarkemmat toimeksiannot ja kokoonpanot on sovittu käsiteltävän hyvinvointialueen poliittisen ohjausryhmän kokouksessa 15.9. Valmisteluryhmistä on laadittu tarkentava esitys
(liite).
Työryhmien puheenjohtajat ehdotetaan valittavan järjestämisvastuun siirtäneiden kuntien kunnanjohtajista tai muista johtavista viranhaltijoista. Koordinaationeuvottelukunta käsitteli järjestäytymistä
kokouksessaan 7.9.2020. Ehdotus puheenjohtajista, esittelijöistä ja työryhmien kokonpanoista on
nähtävillä liitteessä. Työryhmien esittely ja koordinointi hoidetaan hyvinvointikuntayhtymään nimettyjen vastuullisten viranhaltijoiden organisoimana. Kunkin henkilön työnantaja vastaa työryhmätyöskentelyyn liittyvistä mahdollisista työaika- ja matkakustannuksista.
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Pohjanmaan hyvinvointialueen ohjausryhmän henkilöstön edustajat ovat lähestyneet valmistelijoita
7.9.2020 yhteisellä kirjeellä, jossa he pyytävät, että HR-työryhmään valittaisiin kolme varsinaista
jäsentä ja jokaiselle varajäsen kahden sijasta. Edellisessä kokouksessa vahvistettiin kaksi jäsentä ja
heille varajäsenet. Henkilöstöedustajien kirje ja lisäehdotus henkilöstöedustuksesta HR-työryhmään
on nähtävillä liitteessä.
Päätösehdotus: Ohjausryhmä
1. hyväksyy toimeksiannon ja työsuunnitelmat pykälässä kuvattujen periaatteiden ja liitteen
tarkennusten mukaisesti
2. antaa nimettäville puheenjohtajille oikeuden tehdä linjauksiin tarvittavia tarkennuksia kuntayhtymäjohtajan kanssa
3. käsittelee henkilöstön edustajilta tulleen pyynnön lisäjäsenen nimeämisestä HRtyöryhmään
4. hyväksyy esityksen työryhmien organisoitumisesta
5. hyväksyy työryhmien kokoonpanot esityksen mukaisesti. Työryhmille annetaan mahdollisuus kutsua tarvittaessa asiantuntijajäseniä.
6. kuntayhtymän johtaja kutsuu puheenjohtajiston säännöllisesti koolle, jotta kokonaisuus
otetaan huomioon
7. työryhmät antavat tiiviit linjauksensa viimeistään 15.12.2020.
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi ehdotuksen mukaisesti kohdat 1-7. HR-ryhmän henkilökunnan edustusta laajennettiin ja Tuija Kivioja (JUKO ry/Talentia) valittiin vakituiseksi jäseneksi
ja Pasi Kokkonen hänen henkilökohtaiseksi sijaisekseen (JUKO ry/Lääkäriliitot). Ohjausryhmä päätti myös, että HR-työryhmä kartoittaa toimeksiantonsa puitteissa työterveyshuollon tilannetta.

§ 7 Valmistelun päälinjaukset, aikataulut ja vastuut
Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen
Valmistelun läpivienti, muutosjohtaminen ja viestintä on kuvattu tiekarttana excelissä (tiekartan
koosteesta kuva liitteessä). Myös valmistelun etenemisen suuret valmistelukokonaisuudet on koottu
liitteessä olevaan aikakaavioon (valmistelun eteneminen). Valmistelusta vastaavat hyvinvointikuntayhtymään rekrytoidut virkamiehet. Aikataulut, valmisteluvastuut, sisällöllinen suunnittelu ja toteutus tarkentuu rekrytointien edistyessä.
Palvelutuotannon järjestämisen suunnitelma tehdään sektorijohtajien rekrytoinnin jälkeen. Jo valmisteluaikana, vuoden 2021 alussa käynnistetään Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän
johtoryhmä, joka yhteensovittaa valmistelua. Muutostuki tukee valmistelua ja toiminnan käynnistymistä.
Kaikkien käynnissä olevien hankkeiden tulee huomioida, että kehittämisen päämääränä on Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän käynnistäminen ja toiminta. Kaikki rekrytoidut virkamiehet,
joiden vastuulla tuleva toiminta tulee olemaan, ohjaavat hankkeita oikeaan suuntaan
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Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy valmistelun päälinjaukset esityksen mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

§ 8 Sektorijohtajan valinta, lapset, nuoret ja perheet
Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen
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 lakisääteisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun
siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta jäsenkunnilleen.
Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 31.8.2020 § 23 päättänyt kolmen sektorijohtajan 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 hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden valinnasta Vaasan
sairaanhoitopiirin hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan.
Sektorijohtajan (lapset, nuoret ja perheet) 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.
Sektorijohtajan (lapset, nuoret ja perheet) virka on ollut haettavana 10.8.–24.8.2020. Virkaa haki
neljä (4) henkilöä: ylilääkäri Markus Granholm, palvelualuejohtaja Carina Nåhls, tulosaluejohtaja
Erkki Penttinen ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Pia-Maria Sjöström. Valintatyöryhmä haastatteli
kaikki hakijat. Valintatyöryhmän tehtävänä on antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnasta hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle.
Valintatyöryhmä on kokouksessaan 4.9.2020 päättänyt esittää hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmälle, että Pia-Maria Sjöström valitaan sektorijohtajan (lapset, nuoret ja perheet) virkaan. Sektorijohtajia valitaan kolme ja tulevat tekemään työtä tiiminä. Pia-Maria Sjöströmiä pidettiin virkaan sopivimpana. Hänen työkokemuksensa, motivaatio ja strategiset johtamistaidot nähtiin parhaiksi juuri
tämän tehtävän hoitoon. Valintatyöryhmän päätöspöytäkirja 4.9.2020 sekä yhteenveto hakijoista
ovat liitteenä.
Kuntayhtymän johtaja: ehdottaa, että hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä
1. päättää esittää hallitukselle Pia-Maria Sjöströmin valintaa sektorijohtajan (lapset, nuoret ja
perheet) virkaan 1.10.2020 alkaen. Virkaa hoidetaan 50% vuoden 2020 loppuun oman työn
ohessa ja vuoden osalta 2021 sovitun % mukaisesti. 1.1.2022 virkaan siirrytään 100%.
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti
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§ 9 Sektorijohtajan valinta, työikäiset
Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen
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 lakisääteisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun
siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta jäsenkunnilleen.
Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 31.8.2020 § 23 päättänyt kolmen sektorijohtajan 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 hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden valinnasta Vaasan
sairaanhoitopiirin hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan.
Sektorijohtajan (työikäiset) 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.
Sektorijohtajan (työikäiset) virka on ollut haettavana 10.8.–24.8.2020. Virkaa haki viisi (5) henkilöä:
koordinoiva osastonhoitaja Susanna Heinonen, fysioterapeutti Daniela Jeskanen, ylihoitaja Marjo
Orava, tulosaluejohtaja Erkki Penttinen ja koordinoiva osastonhoitaja Tiia Sirkola. Valintatyöryhmä
haastatteli Marjo Oravan ja Erkki Penttisen. Valintatyöryhmän tehtävänä on antaa ehdotuksensa
viranhaltijavalinnasta hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle.
Valintatyöryhmä on kokouksessaan 4.9.2020 päättänyt esittää, että Erkki Penttinen valitaan sektorijohtajan (työikäiset) virkaan. Sektorijohtajia valitaan kolme ja tulevat tekemään työtä tiiminä. Erkki
Penttinen nähdään virkaan sopivimpana. Hänen työkokemuksensa, motivaatio ja strategiset johtamistaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon.
Valintatyöryhmän päätöspöytäkirja 4.9.2020 sekä yhteenveto hakijoista ovat liitteenä.
Kuntayhtymän johtaja: ehdottaa, että hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä
1. päättää esittää hallitukselle Erkki Penttisen valintaa sektorijohtajan (työikäiset) virkaan
1.10.2020 alkaen. Virkaa hoidetaan 50% vuoden 2020 loppuun oman työn ohessa ja vuoden
osalta 2021 sovitun % mukaisesti. 1.1.2022 virkaan siirrytään 100%.
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti
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§ 10 Sektorijohtajan valinta, ikäihmiset
Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen
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 lakisääteisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun
siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta jäsenkunnilleen.
Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 31.8.2020 § 23 päättänyt kolmen sektorijohtajan 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 hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden valinnasta Vaasan
sairaanhoitopiirin hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan.
Sektorijohtajan (ikäihmiset) 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.
Sektorijohtajan (ikäihmiset) virka on ollut haettavana 10.8.–24.8.2020. Virkaa haki kaksi (2) henkilöä: koti- ja laitoshoidon johtaja Leif Holmlund ja projektipäällikkö/hankejohtaja Pia Vähäkangas.
Valintatyöryhmä haastatteli molemmat hakijat. Valintatyöryhmän tehtävänä on antaa ehdotuksensa
viranhaltijavalinnasta hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle.
Valintatyöryhmä on kokouksessaan 4.9.2020 päättänyt esittää, että Leif Holmlund valitaan sektorijohtajan (ikäihmiset) virkaan. Sektorijohtajia valitaan kolme ja tulevat tekemään työtä tiiminä. Leif
Holmlund nähtiin virkaan sopivampana. Hänen työkokemuksensa, motivaatio ja strategiset johtamistaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon.
Valintatyöryhmän päätöspöytäkirja 4.9.2020 sekä yhteenveto hakijoista ovat liitteenä.
Kuntayhtymän johtaja: ehdottaa, että hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä
1. päättää esittää hallitukselle Leif Holmlundin valintaa sektorijohtajan (ikäihmiset) virkaan
1.10.2020 alkaen. Virkaa hoidetaan 50% vuoden 2020 loppuun oman työn ohessa ja vuoden
osalta 2021 sovitun % mukaisesti. 1.1.2022 virkaan siirrytään 100%.
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti
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§ 11 Muutostuki
Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen
Käytännössä jokaisella Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään rekrytoidulla on kaksi työtä
toiminnan käynnistymiseen asti ja siitä syystä valmistelua tuetaan muutostuella.
Vuoden 2021 budjettiin varataan määräraha hyvinvointikuntayhtymävalmisteluun. Tässä huomioidaan myös tarvittava valmistelutuki rekrytoiduille virkamiehille.
Muutosjohtajien tehtävänä on toimia asiantuntijatukena. He tukevat hankkeiden toteuttamista (Tulevaisuuden sote-keskus, rakenneuudistus, Aster Bothnia ja H-talo) ja hyvinvointikuntayhtymän toiminnan valmistelua ja käynnistämistä. Kuntayhtymäjohtaja määrittää ajankohtaiset toimeksiannot
valmistelutilanteen edetessä. Muutosjohtajat eivät kuulu hyvinvointikuntayhtymän johtoryhmään.
Muutosjohtajaresurssiksi esitetään kahta 50 % työajalla työskentelevää asiantuntijaa siten, että toinen edustaa perusterveydenhuoltoa ja toinen sosiaalihuollon substanssia. Kaksi henkilöä on esittänyt tahtotilansa muutosjohtajan tehtävään:
— Jukka Kentala, toimialajohtaja, Vaasan kaupunki
— Alice Backström, sosiaalijohtaja, Mustasaaren kunta.
Muutosjohtajien asiantuntitehtävät jatkuvat enintään 31.12.2021 asti. Henkilöt ja heidän taustaorganisaationsa ovat antaneet suostumuksen osa-aikaiselle viranhoidolle hyvinvointialueen kuntayhtymän muutosjohtajan tehtävissä esitetyn mukaisesti. Asiantuntijatehtävän hoidon alkamisesta sovitaan erikseen. Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnan valmistelua ja käynnistymistä tukee myös
sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö.
Päätösehdotus:
1. Toimialajohtaja Jukka Kentala ja sosiaalijohtaja Alice Backström rekrytoidaan kumpikin
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluun 50 % työajalla muutosjohtajiksi. Toimeksianto
alkaa erikseen sovitusti ja jatkuu enintään 31.12.2021 saakka.
2. Ohjausryhmä antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti
Päätös: Hyväksyttiin

§ 12 Väliajan pelisäännöt
vt. Hallintojohtaja Juha Post
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 11.8.2020 § 11 käynyt
lähetekeskustelun väliajan pelisäännöistä. Virkamiestyönä on valmisteltu pelisääntöjä, joihin kuntien
ja kuntayhtymien toivotaan sitoutuvan. Pelisääntöjen suunnittelussa on kuitenkin huomioitu se, että
kunnilla on päätösvalta lakisääteisten sosiaali- ja perusterveyspalveluiden toteuttamisesta
31.12.2021 asti.
Pelisääntöjen tarkoituksena on kuitenkin varmistaa, että hyvinvointialueen kuntayhtymään vaikuttavista asioista keskustellaan yhdessä, linjaukset laaditaan sovituissa foorumeissa ja tietoa jaetaan
avoimesti.
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Luonnos valmisteluajan pelisäännöiksi on liitteessä.
Päätösehdotus: Merkitään pelisäännöt tiedoksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi

§ 13 Organisaatiomalli ja johtamisjärjestelmä
Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän organisaatiomallin jatkovalmistelusta käytiin lähetekeskustelua ohjausryhmässä 11.8.2020. Organisaatiomallin ja johtamisen perusteita käsiteltiin myös
kevään 2020 kuntien työryhmissä. Tuolloin sovittiin, että organisaatiomalli ja johtamisrakenne päätetään valmistelussa mukana olevien kuntien kanssa yhdessä valmistellen. Yhteisesti sovittiin myös
siitä, että uudelle organisaatiorakenteelle laaditaan mahdollisimman kevyt hallintorakenne ja organisaatiorakenteen keskiössä on palveluiden integraatio ja väestön tarpeet.
Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen johtoryhmä on valmistellut organisaatiorakennetta ja johtamisjärjestelmää useassa kokouksessaan. Alueen sote-organisaatioista on pyydetty ja saatu kommentteja, jotka on huomioitu valmisteluvaiheessa. Koordinaationeuvottelukunta on osallistunut organisaatiomallin ja johtamisjärjestelmän valmistelutyöhön. Valmistelutyö jatkuu edelleen.
Tässä vaiheessa organisaatiomallissa versio 1.0 on kuvattu poliittinen toimielinrakenne, kuntayhtymän alustava toimialarakenne, ylin johtamisrakenne sekä kuntayhtymähallinto ylätasolla. Valmistelutyö syvenee tarkemmin toiminnalliseen sisältöön ja tulosalue sekä tulosyksikkö/kustannuspaikkatasolle rekrytointien edetessä. Hallintosääntötyö käynnistyy, kun organisaatiorakenteen ja
johtamisjärjestelmän pääperiaatteet tulevat hyväksytyiksi. Organisaatiomalli ja johtamisjärjestelmä
tarkentuvat kuitenkin vasta hallintosäännön myötä, joten organisaatiomallia voidaan kehittää vielä
valmistelun edetessä.
Organisaatiomalli ja johtamisjärjestelmä versio 1.0 on esitelty liitteessä.
Päätösehdotus: Organisaatiomalli ja johtamisjärjestelmä versio 1.0 merkitään tiedoksi. Näiden kehittämistä jatketaan.
Päätös: Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi organisaatiomallin ja johtamisjärjestelemän version
1.0. Ohjausryhmä merkitsi myös tiedoksi Eteläpohjanmaan 15.9 päivätyn hyvinvointityöryhmän ohjausryhmälle osoitetun lausunnon, jonka kaupunginjohtaja Mikaela Björklund esitti
kokouksessa.

§ 14 Rekrytointilinjaukset, seuraavat rekrytoinnit ja virkojen perustaminen
Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen
Ohjausryhmä on asettanut rekrytointityöryhmän valmistelemaan Pohjanmaan hyvinvointialueen johtavien viranhaltijoiden rekrytointia ja valintaa. Toimeksiannossa ei määritelty, ketkä viranhaltijoista
katsotaan johtaviksi ja ketkä heistä hallitus valitsee rekrytointityöryhmän valmistelun pohjalta.
Esitetään, että vuoden 2020 aikana rekrytoidaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän johtoryhmä valmistelussa olevan organisaatiomallin pohjalta. Tämän virkamiestason virkavalinnat päättää hallitus rekrytointityöryhmän ja poliittisen ohjausryhmän valmistelun ja esityksen pohjalta.
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Kuntayhtymäjohtajan, sektorijohtajien, hallintojohtajan, talousjohtajan, HR-johtajan ja viestintäjohtajan rekrytoinneista ja virkojen perustamisesta Pohjanmaan hyvinvointialueen ohjausryhmä on jo
tehnyt päätökset 11.8. ja valtuusto on perustanut virat 31.8.2020 § 24. Rekrytointitoimenpiteet ovat
käynnissä hallintojohtajan virantäyttöä lukuun ottamatta. HR-johtajan, talousjohtajan ja viestintäjohtajan virkavalinnat tulevat poliittisen ohjausryhmän käsittelyyn 13.10. ja etenevät hallitukseen
26.10.2020.
Seuraavat tarvittavat rekrytoinnit ovat resurssijohtajat johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja, sosiaalijohtaja, hallintojohtaja, strategiajohtaja sekä laatujohtaja. Näihin virkoihin esitetään rekrytoinnit hoidettavan siten, että poliittinen ohjausryhmä käsittelee valintoja 13.10. ja hallitus tekee virkavalinnat
26.10. Toimialajohtajille perustetaan tässä vaiheessa kuusi (6) virkaa, mutta organisaatiomallin jatkotyöstössä selviää, rekrytoitavien henkilöiden ja auki julistettavien toimialajohtajien virkojen määrä
(0-6). Nämä virkavalinnat on suunniteltu käsiteltävän ohjausryhmässä 25.11. ja hallituksessa
14.12.2020. Tähän mennessä organisaatiomallia ja johtamisrakennetta saadaan valmisteltua pidemmälle.
Näiden 2020 tapahtuvien virkavalintojen jälkeen esitetään, että rekrytointityöryhmä on saanut työnsä valmiiksi ja jatkorekrytoinnit tapahtuvat hyvinvointikuntayhtymän hallintosäännön mukaisesti.
Liikkeenluovutukseen liittyvä henkilöstösiirtosopimus tulee myös osaltaan määrittämään johto- ja
esimiestason tehtäviin siirtymistä.
Esitys tarvittavista seuraavista rekrytoinneista aikatauluineen sekä rekrytointimenettelyistä on nähtävillä liitteessä.
Päätösehdotus:
1. Ohjausryhmä antaa rekrytointityöryhmälle tehtäväksi käynnistää seuraavan vaiheen rekrytoinnit: johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja, sosiaalijohtaja, strategiajohtaja, laatujohtaja, hallintojohtaja ja toimialajohtajat
2. Pohjanmaan hyvinvointialueen ohjausryhmä ehdottaa sairaanhoitopiirin hallitukselle ja
hallituksen kautta valtuustolle päätettäväksi, että sairaanhoitopiiri perustaa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään johtajaylilääkärin, johtajaylihoitajan, sosiaalijohtajan, strategiajohtajan, laatujohtajan ja toimialajohtajien virat (perustetaan 6 virkaa). Toimialajohtajien
virkojen täytössä huomioidaan, miten organisaatiorakenne muotoutuu ja perustetaan/ täytetään tarvittavat 0-6 virkaa.
3. Vuoden 2021 alusta alkaen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän johtavat viranhaltijat rekrytoidaan hallintosäännön mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin

§ 15 Luottamushenkilöille maksettavat palkkiot ja korvaukset
Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmisteluun osallistumisen palkkioista tai korvaamisesta ei ole tehty linjauksia.
Ohjausryhmälle ehdotetaan, että hyvinvointikuntayhtymän valmisteluelimeen tai työryhmään osallistuvalle luottamushenkilölle maksetaan aikaväliltä 17.6.2020 – 31.12.2021 kokouspalkkio ja korvaus
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hyvinvointikuntayhtymän kautta sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaisesti silloin, kun luottamushenkilöedustus on vain osasta kuntia. Lisäksi ehdotetaan, että jatketaan jo voimassa olevaa käytäntöä, jonka mukaan kunnat huolehtivat edelleen luottamushenkilöidensä palkkioista ja korvauksista
omien käytänteidensä mukaisesti silloin, kun valmisteluelimen tai työryhmän kokouksessa on kaikkien kuntien luottamushenkilöedustus.

Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy, että
1. Hyvinvointikuntayhtymän valmisteluelimeen tai työryhmään osallistuvalle luottamushenkilölle maksetaan hyvinvointikuntayhtymän kautta palkkio ja korvaus hallintosäännön mukaisesti 17.6.2020 -31.12.2021 niissä valmisteluelimen tai työryhmän kokouksissa, joissa
luottamushenkilöedustus on vain osasta kuntia. Luottamushenkilöiden kokouspalkkion
suuruus on 150 euroa. Matkakulut korvataan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaisesti.
2. Niissä valmisteluelinten kokouksissa tai työryhmissä, joissa kaikki kunnat ovat edustettuina, huolehtii taustakunta palkkioiden ja korvausten maksusta omien käytänteidensä
mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin

§ 16 Viranhaltijoiden/työntekijöiden ja henkilöstön edustajien palkkausta ja korvauksia koskevat linjaukset
Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen
Kunnallinen viranhaltija- ja työehtosopimus KVTES määrittää palkanmaksun ja korvausten perusteet. Pohjanmaan hyvinvointialueen valisteluun palkattavat henkilöt hoitavat väliaikana 2020–2021
kahta virkaa/tehtävää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että henkilöiden tehtävien vaativuus, sisältö ja työkuormitus kasvaa. Johtaviin viranhaltijoihin ei sovelleta työaikalakia, eikä heille näin ollen
korvata muita ns. työaikakorvauksia.
Useat työtehtävät tullaan käytännössä jakamaan, kun monien viranhaltijoiden työpanosta kytketään
valmisteluvaiheessa hyvinvointikuntayhtymään. Jos viranhaltijoiden/työntekijöiden tehtäviin tulee
väliaikana merkittäviä muutoksia, jotka tekevät tehtävistä vaativampia, tehtäväkohtaista palkkaa
tulee nostaa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) määräysten mukaisesti.
Ohjausryhmälle ehdotetaan, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän henkilöstöasioiden
valmistelemiseksi perustetaan jo tässä vaiheessa hyvinvointikuntayhtymän henkilöstöjaosto. Samalla esitetään, että HR-johtaja toimii ryhmässä esittelijänä ja valmistelee asiat sinne päätöksentekoa
varten. Hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus nimeäisi henkilöstöjaoston. Tässä vaiheessa tarvittavia henkilöstöjaoston linjauksia on nähtävillä liitteessä.

Päätösehdotus: Ohjausryhmä esittää hallitukselle, että se perustaa Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän henkilöstöasioiden valmistelua varten henkilöstöjaoston.
Päätös: Hyväksyttiin
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§ 17 Sote-maakuntauudistuksen vaikutus valmisteluun
Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu on hyvin linjassa hallitusohjelman mukaisen sotemaakuntauudistuksen kanssa. Laaja lakipaketti sote-maakuntauudistuksen valmistelusta on lausunnolla siten, että lausuntoaika päättyy 25.9.2020. Alueella on valmisteltu yhteistä lausuntoa, jota
kunnat voivat halutessaan hyödyntää omissa lausunnoissaan. Lakipakettiin tutustuttaessa on saatu
selkeä kuva siitä, että vapaaehtoisen hyvinvointialueen valmistelussa valitsemamme linjaukset löytyvät pääosin myös valtakunnallisesta uudistuksesta.
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu palvelutuotanto käynnistyy 1.1.2022. Mikäli
hallituksen sote-maakuntauudistus etenee nyt kaavaillun mukaisesti ja sote-maakunnat aloittavat
toimintansa 1.1.2023, tullaan vapaaehtoisen hyvinvointialueen toiminnan valmistelua tekemään samanaikaisesti valtakunnallisen valmistelun kanssa. Valmistelutyö on järkevää hoitaa välttäen päällekkäistä työtä.
Myös valmistelutyöryhmien toimeksianto sisältää huomioida, mitä vaikutuksia sotemaakuntauudistuksen lainsäädäntö aiheuttaa hyvinvointivointialuevalmisteluun.
Sote-maakuntauudistuksen toteutuminen tarkoittaisi mm. että valmistelussa tulisi huomioida:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pelastustoimen siirtyminen sote-maakuntaan 1.1.2023.
Erityishuoltopiirien toiminnan siirtymien sote-maakuntaan 1.1.2023
Koulukuraattorien ja psykologien siirtyminen sote-maakuntaan 1.1.2023
Kruunupyyn kuuluminen Pohjanmaan sote-maakuntaan, sote-palveluiden organisointi
Rahoitusperiaatteet ja valtionosuuksien taso
Investointeihin, kiinteistöihin, omaisuuden korvaamiseen, vuokrasopimuksiin ja muihin
sopimuksiin liittyvät kirjaukset lakiluonnoksissa
7. Henkilöstösiirrot
8. Väliaikaisen toimielimen käynnistyminen 1.7.2021
Päätösesitys: Ohjausryhmä hyväksyy, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän
muodostamisessa huomioidaan kohdat 1-8, kuitenkin siten että ennen lainsäädännön valmistumista voidaan tehdä myös Pohjanmaan oman mallin mukaisia ratkaisuja.
Päätös: Hyväksyttiin
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§ 18 Lähetekeskustelut
Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen
Ohjausryhmä käy lähetekeskustelua seuraavista asioista:
— Hallintosääntövalmistelu
— Budjetti 2021
— Muutosjohtaminen ja henkilöstön osallistaminen

Päätösehdotus: Lähetekeskustelu merkitään tiedoksi ja jatkovalmistelun tueksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi

§ 19 Muut asiat
Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen
Päätösehdotus: Ehdotetaan merkittävän tiedoksi, että ohjausryhmän jäsenille jaetaan
16.9.2020 sähköpostitse luonnos Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän yhteisesti tekemästä lausunnosta liittyen hallituksen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta, ja että jäsenet voivat 21.9.2020 mennessä lähettää kommenttinsa lausunnon sisällöstä perusterveydenhuollon yksikön päällikölle Päivi Bergille.
Päätös: Merkittiiin tiedoksi

§ 20 Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 13.10 klo 16–18, paikka auditorio Merihanhi, VKS Y3.

§ 21 Kokouksen päättäminen
Päätösehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30
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