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Rekryteringen av verksamhetsområdesdirektör för psykosocialservice samt 
tillfälligt skötsel av tjänsten

Toimialajohtajan rekrytointi ja määräaikainen tehtävän hoito psykososiaalisten 
palveluiden toimialalla

• Verksamhetsområdesdirektör 
Joachim Johansson valde att 
återvända till sina kliniska 
arbetsuppgifter efter prövotiden

• Rekryteringen har inletts genom 
rekryteringsarbetsgruppen 

• VSVD: s överskötare inom det 
psykiatriska serviceområdet, Tanja 
Jaakola, sköter uppgiften vid sidan 
om den egna tjänsten fram till 
slutet av maj eller så länge tills den 
person som valts till tjänsten 
inleder sin tjänsteutövning 

• Toimialajohtaja Joachim Johansson 
käytti koeaikapurkua ja palasi 
kliinisiin työtehtäviin

• Rekrytointi on käynnistetty 
rekrytointityöryhmän toimesta

• VSHP:n psykiatrisen palvelualueen 
ylihoitaja Tanja Jaakola hoitaa 
tehtävää oman viranhoidon ohessa 
toukokuun loppuun saakka tai 
kunnes virkaan valittu henkilö 
aloittaa viranhoidon



Definiering av strategiska mätare,  
informationsledning

Strategisten mittarien määrittely, 
tietojohtaminen

Förvaltningsstadgan godkänns i fmge 
efter utlåtanderundan

Hallintosääntö hyväksytään valtuustossa 
lausuntokierroksen jälkeen

Kvalitetssystemet samt patient- och kundsäkerhet 
Laatujärjestelmä sekä asiakas- ja potilasturvallisuus

Centrala milstolpar i beredningen
Valmistelun päälinjauksiaHögsta ledningen rekryterad och de 

centrala ledningsgrupperna 
definierade

Ylin johto rekrytoitu, keskeisimmät 
johtoryhmät määritelty 

Österbottens välfärdsområdes 
integrerade

verksamhet startar

Pohjanmaan hyvinvointialueen 
integroitu 

toiminta käynnistyy

1.1.2022

Förändringsledning, involvering av personalen, substansarbetsgrupper, workshopar, introduktion och skolning av personalen

Muutosjohtaminen, henkilöstön osallistaminen, substanssityöryhmät, workshopit, henkilöstön perehdytys ja kouluttaminen 

2021 2022

Intern rekryteringsplan och externa 
rekryteringar definieras och fullföljs

Sisäinen rekrytointisuunnitelma ja 
ulkoisten hakujen määrittely ja toteutus 

Organisations- och ledningsmodellen klar, enheterna och 
personalstrukturen definierad, + produktifiering och prissättning 

Organisaatiomalli ja johtamisjärjestelmä valmis, yksikkö- ja 
henkilöstörakenne määritelty + tuotteistus ja hinnoittelu

Servicenätet och servicekriterierna
Palveluverkko –ja palvelukriteerit

Välfärdssamkommunens ledning 
besöker social- och hälsovårds-

organisationer
HYKY-johdon vierailu  sote-

organisaatioissa

Byggande av ICT och datasystem samt arkiv och dokumenthanteringssystem
ICT:n ja tietojärjestelmien  rakentaminen sekä arkisto ja dokumenttihallintajärjestelmä

Avtal och andra dokument, ”handbok”
Sopimukset ja muut dokumentit, ”käsikirja”

Ekonomi- och verksamhetsplanen i fmge 1.11
Talousarvio- ja toimintasuunnitelma valtuustossa 

1.11.

Slutberedning av 
personal-

överföringen
Henkilöstösiirron 
loppuvalmistelut

Val av centrala utvecklingsmål 
Keskeisten kehittämiskohteiden valinta

Stödfunktioner och fastigheter
Tukipalvelut ja kiinteistöt

Samarbete och kontaktytor (kommuner och andra)  – Yhteistyö ja yhdyspinnat (kunnat ja muut)

Nytt fullmäktige och ny styrelse
Uusi valtuusto ja hallitus

Förankring av strategin, varumärkes-
utveckling, informationskanaler
Strategian jalkautus, brändäys, 

viestintäkanavat
Beredning av överföringen av personalen, samarbetsförhandlingar och personalärenden under hela året

Henkilöstön siirtymisen valmistelut, YT-neuvottelut ja henkilöstöasioita läpi koko vuoden 

Den nationella reformen 
beaktas

Kansallinen uudistus 
huomioidaan

Räddning-Pelastus, Kårkulla, 
Eskoo, Kronoby-Kruunupyy, 

Korsnäs



VERKSAMHETSOMRÅDEN OCH RESULTATOMRÅDEN
TOIMIALAT JA TULOSALUEET

Samkommunens
förvaltning

Kuntayhtymähallinto
Marina Kinnunen

Samkommunledning
Kuntayhtymäjohto

Förvaltning
Hallinto

Strategi och kontaktytor
Strategia ja yhdyspinnat

Kvalitet och tillsyn
Laatu ja valvonta

Kund och patient-
säkerhetscenter

Asiakas- ja potilas-
turvallisuuskeskus

Kund- och resurscenter
Asiakas- ja resurssikeskus

Satu Hautamäki

Klient-och
servicehandledning

Asiakas – ja palveluohjaus

Sekreterartjänster
Sihteeripalvelut

Resurshanteringscenter
Resurssinhallintayksikkö

Läkar-,  tandläkar- och
psykologtjänster

Lääkäri-, hammaslääkäri-
ja psykologipalvelut

Hem och boendeservice
Koti- ja asumispalvelut

Tony Pellfolk

Boendeservice
Asumispalvelut

Service som ges hem
Kotiin annettavat palvelut

Psykosocial service
Psykososiaaliset

palvelut
Vt. Tanja Jaakola

Mentalvårdsservice för 
barn och unga

Lasten ja nuorten 
mielenterveyspalvelut

Öppenvård, mentalvård
och missbrukarvård

Avohoito, mielenterveys-
ja päihdepalvelut

Avdelningsvård, 
mentalvård och
missbrukarvård

Osastohoito, 
mielenterveys- ja 

päihdepalvelut

Rehabilitering
Kuntoutus

Annica Sundberg

Öppenvårdsrehabilitering
Avokuntoutus

Handikappservice
Vammaispalvelut

Social- och hälsocentral
Sosiaali- ja terveyskeskus

Sofia Svartsjö

Öppen social
och hälsovårdsservice

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 

avopalvelut

Barn- och familjeservice
Lapsi- ja perhepalvelut

Specialsjukvårdens
öppenvård

Erikoissairaanhoidon 
avopalvelut

Munhälsovård
Suun terveydenhuolto

Sjukhusservice
Sairaalapalvelut

Christian Palmberg

Akutsjukhus
Akuuttisairaala

Vårdavdelningar
Hoito-osastot

Diagnostik
och stödfunktioner

Diagnostiikka ja 
tukitoiminnot

Samkommunsdirektör
Kuntayhtymän johtaja

Marina Kinnunen



TIDTABELL FÖR ORGANISATIONSBILDEN OCH LEDNINGSSYSTEMET
ORGANISAATIOKUVAN JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄN AIKATAULU

• Beslut om resultaområden och
resultatenheter görs vecka 16

• Beslut om ansvarspersoner
fattas vecka 17

• Slutgiltig organisations- och
ledningsmodell vecka 18

• Päätös tulosalueista ja 
tulosyksiköistä viikolla 16

• Päätös vastuuhenkilöistä viikolla 
17

• Lopullinen organisaatio ja 
johtamismallikuvaus viikolla 18



Startande av olika grupper – Eri ryhmien käynnistyminen

Vecka
Viikko

Månad
Kuukau

si

2021

9

Mars 
Maaliskuu

Strygruppsmöten
• Barn, unga och familjer
• Personer i arbetsför ålder
• Äldre personer

Resurslinjemöten
(substanutveckling, personalfrågor)
• Medicin
• Vårdarbete
• Socialarbete
• Förvaltning

10 11 12 13

April
Huhtikuu

161514 17

Maj 
Toukokuu

18 19 20 21 22

Juni
Kesäkuu

31

Augusti
Elokuu

343332 35

September
Syyskuu

37 3836

Järjestämisen ohjausryhmät
• Lapset, nuoret ja perheet
• Työikäiset
• Ikäihmiset

Resurssilinjakokoukset
(substanssin kehittäminen, 
henkilöstöasiat)
• Lääketiede
• Hoitotyö
• Sosiaalityö
• Hallinto

Toiminnan ohjausryhmät
• Asiakas- ja resurssikeskus
• Koti- ja asumispalvelut
• Psykososiaaliset palvelut
• Kuntoutus
• Sosiaali- ja terveyskeskus
• Sairaalapalvelut

Verksamhetens styrgrupper
• Kund- och resurscenter
• Hem- och boendeservice
• Psykosocial service
• Rehabilitering
• Social- och hälsocentral
• Sjukhusservice

Tulosalueiden työryhmät
• Tulosaluejaon mukaisesti

Resultatområdernas arbetsgrupper
• Uppdelning enligt resultatområden



STYRGRUPPER FÖR ANORDNANDET OCH RESURSLINJEMÖTEN
JÄRJESTÄMISEN OHJAUSRYHMÄT JA RESURSSILINJAKOKOUKSET

• Styrgrupper för ordnandet (servicestrategin som 
styrande dokument)

―Barn, unga och familjer

―Personer i arbetsför ålder

―Äldre personer

• Resurslinjemöten (substansutveckling och 
personalärenden i linjen i fråga)

―Medicin

―Vårdarbete

―Socialarbete

―Förvaltning

― I beredningsskedet reserveras 1 plats/resurslinje 
för personalrepresentanter

• Järjestämisen ohjausryhmät (palvelustrategia ohjaavana 
dokumenttina)

―Lapset, nuoret, perheet

―Työikäiset

― Ikäihmiset

• Resurssilinjakokoukset (substanssin kehittäminen ja ko. 
aluetta koskevat henkilöstöasiat)

―Lääketiede 

―Hoitotyö

―Sosiaalityö

―Hallinto

―Valmisteluvaiheessa henkilöstön edustajille 
varataan 1 paikka/resurssilinja

GRUPPERNA STARTAS VECKA 10, FÖRVALTNINGSLEDNINGSGRUPPEN FASTSTÄLLER GRUPPERNAS UPPGIFTER OCH MÅL, 
LEDNINGSGRUPPEN FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN UTNÄMNER PERSONER TILL GRUPPERNA OCH SAMKOMMUNENS DIREKTÖR 

TILLSÄTTER GRUPPERNA, PERSONALENS REPRESENTANTER MEDDELAS TILL HYKY-BEREDNINGEN ENLIGT BEGÄRAN

RYHMÄT KÄYNNISTETÄÄN VIIKOLLA 10, HALLINNON JOHTORYHMÄ MÄÄRITTELEE RYHMIEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET, HENKILÖT 
RYHMIIN NIMETÄÄN  SOTE-JORYN TOIMESTA JA RYHMÄT ASETTAA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA, HENKILÖSTÖN EDUSTUS 

TOIMITETAAN HYKY-VALMISTELUUN PYYNNÖN MUKAISESTI



STYRGRUPPER FÖR VERKSAMHETEN
TOIMINNAN OHJAUSRYHMÄT

• Verksamhetens styrgrupper verksamhetsområdesvis 
(verksamhets- och ekonomiplanen styrande 
dokument)

―Kund- och resurscenter

―Hem- och boendeservice

―Psykosocial service

―Rehabilitering

―Social- och hälsocentral

―Sjukhusservice

― I beredningsskedet reserveras 2 
platser/verksamhetsstyrgrupp för 
personalrepresentanter.

• Toiminnan ohjausryhmät toimialoittain (toiminta- ja 
taloussuunnitelma ohjaavana dokumenttina) 

―Asiakas- ja resurssikeskus

―Koti- ja asumispalvelut

―Psykososiaaliset palvelut

―Kuntoutus

―Sosiaali- ja terveyskeskus

―Sairaalapalvelut

―Valmisteluvaiheessa henkilöstön edustajille 
varataan 2 paikkaa/ toiminnan ohjausryhmä

GRUPPERNA STARTAS VECKA 18, FÖRVALTNINGSLEDNINGSGRUPPEN FASTSTÄLLER GRUPPERNAS UPPGIFTER OCH MÅL, 
LEDNINGSGRUPPEN FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN UTNÄMNER PERSONER TILL GRUPPERNA OCH SAMKOMMUNENS 

DIREKTÖR TILLSÄTTER GRUPPERNA, PERSONALENS REPRESENTANTER MEDDELAS TILL HYKY-BEREDNINGEN ENLIGT BEGÄRAN

RYHMÄT KÄYNNISTETÄÄN VIIKOLLA 18, HALLINNON JOHTORYHMÄ MÄÄRITTELEE RYHMIEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET, HENKILÖT 
RYHMIIN NIMETÄÄN  SOTE-JORYN TOIMESTA JA RYHMÄT ASETTAA KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA, HENKILÖSTÖN EDUSTUS 

TOIMITETAAN HYKY-VALMISTELUUN PYYNNÖN MUKAISESTI



Övriga aktuella ärenden
Muut ajankohtaiset asiat 

• Uppdatering av tidtabellen/ 
vägkartan- NHG 

• Lägesöversikt över 
rekryteringsomgång 2 

• Aikataulun/tiekartan 
päivittäminen - NHG

• Rekrytointikierros 2 
tilannekatsaus



§ 6 Kontaktytor och understöd för 
föreningar med inriktnig på psykosocial

verksamhet

§ 6 Yhdyspinnat ja tuki psykososiaalista
toimintaa ylläpitäville yhdistyksille



Kontaktytor: behov av gränsdragningar gällande sysselsättning och 
understöd för föreningar med inriktning på psykosocial verksamhet

Yhdyspinnat: tarve linjavedoille työllistämispalveluissa ja tuesta
psyksosiaalista toimintaa ylläpitäville yhdistyksille

• I samband med förberedelserna för 
överlåtelse av rörelse och uppgörande 
av budget för 2022 behöver 
välfärdsområdet och kommunerna 
överenskomma om några 
gränsdragningar för sysselsättning, 
integration och främjande av hälsa 
och välfärd.

• Fler frågor kan bli aktuella senare i vår, 
behandlas var för sig. 

• Liikkeenluovutusvalmisteluissa ja 
vuoden 2022 budjetin laadinnan 
yhteydessä hyvinvointialueen ja 
kuntien tulee sopia joistakin 
linjauksista työllistämiseen, 
kotouttamiseen ja terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseen liittyen

• Uusia linjattavia asioita voi nousta 
esiin kevään mittaan, nämä käsitellään 
erikseen



TYP-verksamhet och rehabiliterande arbetsverksamhet
TYP-toiminta ja kuntouttava työtoiminta

• Ledningsgruppen för TYP i Vasaregionen och 
Sydösterbotten har sänt ett utlåtande till 
välfärdsområdets ledningsgrupp och till kommunerna om 
organiseringen av verksamheterna. Utlåtandet i bilaga.

• Som svar på utlåtandet föreslås följande:

• Gränssnittsarbetsgruppens förslag, som omfattats även av 
politiska styrgruppen 23.2.2021, är 
att sysselsättningstjänsterna ska vara i kommunerna 
medan avancerade och mångprofessionella bedömningar 
av arbetstagares arbets- och funktionsförmåga, t.ex. 
rehabiliteringsbehov, finns inom välfärdsområdet.

• Det är angeläget att upprätthålla samarbetsmönster och 
etablerade nätverk så långt det bara är möjligt. Det blir 
dock oundvikligen förändring i någon form och då 
verksamheter flyttas skapas det nya kontaktytor istället. 

• Det är viktigt för välfärdsområdet att man i det här 
skedet, trots att det handlar om en frivillig fas, inte tar på 
sig verksamheter som inte ingår i välfärdsområdenas 
finansiering i en kommande social- och hälsovårdsreform. 

• I länken ingår en preliminär fördelning av vad som 
kvarstår i kommunerna och vad som överförs till 
välfärdsområdet: https://www.kommunforbundet.fi/ekon
omi/vikten-av-ekonomisk-rapportering-i-vardreformen.

• Vaasan seudun ja Suupohjan TYP-johtoryhmä on 
lähettäneet lausunnon hyvinvointialueen johtoryhmälle ja 
kunnille toiminnan organisoinnista. Lausunto liitteenä.

• Vastauksena lausuntoon esitetään seuraavaa:

• Rajapintatyöryhmän ehdotus, jota myös poliittinen 
ohjausryhmä kannatti 23.2.2021, tukee sitä, että 
työllistämispalvelut kuuluvat kunnille, mutta vaativat ja 
moniammatilliset kannanotot työllistettävän 
työkykyisyydestä ja toimintakyvystä, esim. 
kuntoutustarpeista, hoidetaan hyvinvointialueelta

• On tarkoituksenmukaista, että jatketaan hyvin toimivilla 
yhteistyö- ja verkostorakenteilla niin pitkälle kuin 
mahdollista. Jonkin verran muutoksia syntyy kuitenkin 
välttämättä toimintojen siirtyessä, mutta tällöin luodaan 
uudet toivat yhteyspinnat

• Hyvinvointialueelle on tärkeää jo tässä vaiheessa, vaikka 
muutos perustuukin vapaaehtoisuuteen, ettei se ota 
hoitaakseen toimintoja, joiden rahoitus ei tule siirtymään 
hyvinvointialueille sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistuksessa

• Linkin kautta on nähtävillä alustava jako siitä, mitkä 
toiminnot jäävät kuntiin ja mitkä siirtyvät 
hyvinvointialueille: 
https://www.kuntaliitto.fi/talous/talousraportoinnin-
tarkeys-sote-uudistuksessa

https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi/vikten-av-ekonomisk-rapportering-i-vardreformen
https://www.kuntaliitto.fi/talous/talousraportoinnin-tarkeys-sote-uudistuksessa


Med anledning av utlåtandet torde politiska styrgruppen därför konstatera att:
Lausunnon perusteella esitetään poliittisen ohjausryhmän kannanotoksi, että

• TYP-verksamhetens förvaltning kvarstår i kommunerna;

• Kommunerna kommer att ha ett finansieringsansvar för 
sysselsättningspolitiken i framtiden och behöver därför också 
resurser att arbeta med frågorna, varför 
sysselsättningskoordinatorerna kvarstår i kommunerna;

• Yrkesutbildad personal inom social- och 
hälsovård som betjänar TYP-kunder och kunder inom 
rehabiliterande verksamhet överförs och samarbetet, 
inklusive utvecklingsarbetet kring TYP och den 
rehabiliterande verksamheten fortsätter med kommunerna 
och berörda myndigheter.

• Välfärdsområdet och kommunerna kommer inom ramen 
för främjandet av välfärd och hälsa och kontaktytorna inom 
sysselsättning och integration att upprätthålla etablerade 
samarbetsnätverk och utföra tjänsterna som hör till social-
och hälsovården åt kommunerna.

• Ansvariga inom välfärdsområdet anges i bilaga i linje med det 
som politiska styrgruppen drog upp som riktlinjer 23.2.2021
(sidorna 47–57).

• Gällande platser för rehabiliterande arbetsverksamheten ska 
dessa finnas inom det allmännyttiga och inte inom det 
privata. Oftast hittas platserna inom kommunernas 
verksamhet och därför blir det också välfärdsområdets 
angelägenhet att hitta sådana inom sin egen verksamhet i 
framtiden. För det här samarbetet mellan välfärdsområdet 
och kommunerna behöver rutiner utarbetas

• TYP-toiminnan hallinnointi jää kuntiin;

• Kunnilla on rahoitusvastuu työllistämispolitiikassa myös 
tulevaisuudessa ja tämän johdosta kunnissa on oltava tarvittavat 
resurssit. Tämän johdosta työllistämiskoordinaattorit jäävät 
kuntien henkilöstöön;

• Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saanut TYP-
asiakaspalvelutehtävissä toimiva henkilöstö siirtyy 
hyvinvointialueelle. Yhteistyö, mukaanlukien kehittämistyö TYP-
palveluissa ja kuntouttavassa toiminnassa jatkuu kuntien ja 
asianosaisten viranomaisten kanssa

• Hyvinvointialue ja kunnat ylläpitävät toimivia yhteistyöverkostoja  
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä  työllistämisen ja 
kotouttamisen yhdyspinnoissa. Sosiaali- ja 
terveydenhuoltopalvelut hoidetaan kunnille hyvinvointialueelta.

• Hyvinvointialueen vastuuhenkilöt ovat nähtävillä liitteessä, mikä 
on linjassa poliittisen ohjausryhmän vahvistaviin linjauksiin 
23.2.2021 (sivut 47–57).

• Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen tulee sijaita 
yleishyödyllisissä pisteissä eikä yksityissektorilla. Useimmiten 
työpaikat löytyvät kunnista ja myös hyvinvointialueen kannalta on 
oleellista löytää tälläisiä työpaikkoja myös oman toiminnan sisältä. 
Tältä osin rutiineja täytyy kehittää kuntien ja hyvinvointialueen 
yhteistyössä.

https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/hallinnon-tiedostot/primarvardsenheten/hyvinvointialuevalmistelu/bilaga-styrgruppen--liite_ohjausryhma-23022021_uppdaterad-efter-motet_paivitetty-kokouksen-jalkeen.pdf
https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/hallinnon-tiedostot/primarvardsenheten/hyvinvointialuevalmistelu/bilaga-styrgruppen--liite_ohjausryhma-23022021_uppdaterad-efter-motet_paivitetty-kokouksen-jalkeen.pdf


Understöd åt tredje sektorns aktörer inom psykosociala området
Tuki kolmannen sektorin toimijoille psykososiaalisella alueella

• Ett flertal föreningar (Contact r.f., Psykosociala 
föreningen,Närpes Vänstugan Svalboet, Vänstugan Primula 
Träffpunkten Malax) har skickat information till 
välfärdsområdet med uppmaning om fortsatt samarbete. 

• Som svar på skrivelserna föreslås följande:

• Välfärdsområdet anser att verksamheterna är viktiga och 
välfärdsområdet kommer att upprätthålla etablerade 
samarbetsmönster med föreningarna, särskilt inom 
verksamhetsområdena Psykosocial service, Social- och 
hälsocentral och Hem- och boendeservice.

• Eftersom understöd till föreningarna inte är 
förekommande i alla kommuner behöver avgörande och 
budgetering av understöden kvarstå i kommunerna. 
Understöden kan anses falla under kommunernas åtgärder 
för främjande av välfärd och hälsa (HYTE).

• (delvis samma motivering som i föregående fall: 
välfärdsområdet ska inte ta på sig verksamheter som vi 
inte nödvändigtvis får finansiering för i framtiden; nu är 
främsta orsaken att det ser olika ut i kommunerna och vi 
behöver ha en enhetlig linje; Motsvarande frågeställningar 
blir troligen aktuella an efter de dyker upp)

• Useat yhdistykset (Contact ry, Psykososiaalinen yhdistys, 
Närpes Vänstugan Svalboet, Vänstugan Primula, 
Träffpunkten Malax) ovat lähettäneet tietoa 
hyvinvointialueelle ja esittäneet yhteistyön jatkamista. 

• Vastauksena yhteydenottoihin esitetään seuraavaa:

• Hyvinvointialue toteaa, että toiminnat ovat tärkeitä ja 
hyvinvointialue jatkaa yhdistysten kanssa vakiintunutta 
yhteistyötä, erityisesti Psykososiaalisissa palveluissa, 
Sosiaali- ja tereyskeskukessa sekä Koti- ja 
asumispalveluissa. 

• Koska kaikki kunnat eivät tue yhdistyksiä, tulee kuntien 
päätökset rahoituksesta ja tuista kunnille jäädä kuntiin. 
Tukien avulla kunnat voivat edistää kunnissa tapahtuvaa 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä (HYTE).

• (osittain samat perusteet kuten yllä: Hyvinvointialueet 
eivät voi ottaa hoitaakseen toimintaa, johin se ei 
välttämättä tule saamaan tulevaisuudessa rahoitusta; 
tällä hetkellä perussyy on se, että kunnissa on erilaiset 
käytänteet ja tarvitaan yhtenäinen linjaus; vastaavia 
kysymyksiä ilmaantuu oletettavasti jatkossakin 
ratkaistaviksi)



Usein kysyttyjä
Uppdaterad: 13.10.2020 HUOM. Listausta päivitetään tiedon lisääntyessä!

TYÖLLISTÄMINEN: PALVELULUOKILLA: Kunta/maakunta:

Työmarkkinatuen kuntaosuus 5553 Työllisyyden edistäminen kunta

Kuntouttava työtoiminta 5554 Kuntouttava työtoiminta maakunta

Vammaisten työllistymistä tukeva toiminta 2907 Työelämäosallisuutta tukevat palvelut maakunta

Työhonvalmennus 

(säädetään laissa kehitysvammaisten erityishuollosta)
2907 Työelämäosallisuutta tukevat palvelut

maakunta

Ulkopuolinen tuki työllistämiseen esim. velvoitetyöllistäminen? Se palveluluokka jossa työllistettävä työskentelee

Nuorten työllistämiseen liittyvä palkkatuki (esim. kunta maksaa tuen yrittäjälle) 5553 Työllisyyden edistäminen kunta

Oppisopimukset Palveluluokka jolla työskentelee, jos koulutettavan työnantajana kunta.

Velvoitetyöllistäminen Palveluluokka jossa työllistettävä työskentelee

Hankinnoilla työllistäminen Palveluluokka jossa työllistettävä työskentelee

ESR-hankkeet (esim. työllisyys ja työvoiman liikkuvuus) Palveluluokka, johon ESR hanke liittyy

Nuorten työpajat 3601 Nuorisopalvelut kunta

TYP-toiminta 5552 Työllisyyspalvelut kunta

Palvelupiste, TYP-työntekijät, palvelutarpeen arviointi, ohjaus ja neuvonta 5552 Työllisyyspalvelut kunta

TYP:n kautta saatu palvelu (terveydenhuolto, sosiaalityö, koulutus) Varsinaisen annetun palvelun palveluluokalle

Työpajat (ompelimo, pyöräpaja, korjauspaja ym.) (aikuisten) 5552 Työllisyyspalvelut kunta

Elinkeino- ja työllistämiskoordinaattorit 5551 / 5552 Elinkeinojen edistäminen / Työllisyyspalvelut kunta

Työllisyyspalveluvastaava 5552 Työllisyyspalvelut kunta

Työn etsintä ja työhönvalmennuspalvelut 5552 Työllisyyspalvelut kunta

Työttömien neuvonta 5552 Työllisyyspalvelut kunta

Nuorten ohjaus- ja koulutuspalvelut 3601 Nuorisopalvelut kunta

Aikuisten ohjaus- ja koulutuspalvelut (työllisyyteen tähtäävät) 5552 Työllisyyspalvelut kunta

Täydentävät palvelut, esim. digikoulutus Riippuen mitä koulutetaan: esim. eläkeläisten kännykkäkoulu vs. ms.office 

taidot, tai opetellaan tekemään CV?

Järjestöavustukset työllisyyden edistämiseksi ja muut työvoimapoliittiset hankkeet 5553 Työllisyyden edistäminen kunta

https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi/vikten-av-ekonomisk-rapportering-i-vardreformen
https://www.kuntaliitto.fi/talous/talousraportoinnin-tarkeys-sote-uudistuksessa

https://www.kommunforbundet.fi/ekonomi/vikten-av-ekonomisk-rapportering-i-vardreformen
https://www.kuntaliitto.fi/talous/talousraportoinnin-tarkeys-sote-uudistuksessa


§ 7 Remissdiskussion

§ 7 Lähetekeskustelut



Remissdiskussion - Lähetekeskustelut

• Investeringsanskaffningar för 
2022

• Avtalen

• Företagshälsovård

• Investointihankinnat vuosi 2022

• Sopimukset

• Työterveyshuolto



Investeringsanskaffningar för 2022
Investointihankinnat vuosi 2022

• Vem anskaffar om ibruktagningen sker
efter 1.1.2022 men själva
upphandlingen behöver påbörjas 2021

• Vem sköter den praktiska delen av 
processen

• Beslut
• Budgetanslag
• Avtal
• Gäller även om finansieringen sker genom

leasing

• I vilken omfattning kan välfärdsområdet 
ta ansvar för arrangemangen i förtid.

• Kuka hankkii, jos käyttöönotto on vasta 
1.1.2022 jälkeen, mutta itse hankinta-
prosessi pitää aloittaa jo v.2021

• Kuka hoitaa käytännön puolen prosessista

• Päätös

• Määrärahat

• Sopimukset

• Samat periaatteet vaikka rahoitus tapahtuu 
leasingin kautta

• Missä laajuudessa hyvinvointialue voi ottaa 
vastuuta järjestelyistä etuajassa



Avtalen - Sopimukset

• Avtalen som löper ut mellan 1.1.-
30.8.2022

1. Man använder optionsåret
2. Man försöker förlänga avtal perioden tills

1.9.2022
3. Man konkurrensutsätter avtalet för ett år

i samarbete med Välfärdssamkommunen

• Processen:
1. Kommunen har förhandlingar om 

möjligheter med leverantören
2. Kommunen informerar 

Välfärdssamkommunen
3. Välfärdssamkommunen godkänner 

avtalet från och med 1.1.2022

• Kontaktperson: förvaltningsdirektören

• Sopimukset, jotka umpeutuvat 1.1.-
30.8.2022

1. Käytetään optiovuotta
2. Pyritään pidentämään sopimuskausi 

1.9.2022 asti
3. Kilpailutetaan sopimus vuodeksi 

yhteistyössä HYKY:n kanssa

• Prosessi:
1. Kunta neuvottelee mahdollisuuksista

toimittajan kanssa
2. Kunta informoi HYKY:ä
3. Sopimuksen hyväksyy 1.1.2022 alkaen

HYKY

• Yhteyshenkilö: hallintojohtaja



Företagshälsovård- Työterveyshuolto

• HR-gruppens linjedragning: Likriktning av serviceutbud

• Fastställs i serviceavtal

Alternativ: 

1. Välfärdsområdet koordinerar företagshälsovårdsservicen 
med nuvarande producenter

2. En av nuvarande producenter koordinerar servicen

3. Ett bolag producerar servicen för hela välfärdsområdet

Välfärdsområdets linjedragning

• År 2022 - alternativ 1: Koordinering och direktkontakt med 
nuvarande producenter 

• Jämlika tjänster och gemensamma kriterier

• Man utreder den framtida strukturen

• HR-ryhmän linjaus: palvelutarjonnan yhtenäistäminen

• Sovitaan palvelusopimuksessa

Vaihtoehtoja:

1. Hyvinvointialue koordinoi työterveyshuollon nykyisten 
palveluntuottajine kanssa

2. Yksi nykyistä tuottajista koordinoi palvelut

3. Yksi työterveysyhtiö tuottaa palvelut koko 
hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialueen linjaus

• V. 2022 - vaihtoehto 1. Koordinointi ja suora yhteys nykyisten 
tuottajien kanssa.

• Yhdenvertaiset palvelut ja yhteiset kriteerit

• Tuleva rakenne selvitellään
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§ 8 Övriga ärenden

§ 8 Muut asiat



Tack!

Kiitos!


