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Pohjanmaan hyvinvointialue

§ 6 Externa rekryteringar
§ 6 Ulkoisten rekrytointien tekeminen
I nuläget bereds en intern rekryteringsplan som enligt
planen kommer att behandlas på februari månads
möte. I detta skede är det ändå redan klart att det
finns några uppgifter som inte finns i nuvarande
organisationer. I de här fallen behövs en extern
rekrytering eftersom man kan utgå från
att ifrågavarande expertis inte finns i organisationerna.
Alla arbetstagare i kommunerna och
sammankommunerna kan naturligtvis också söka de
här platserna.
Två externa ansökningar som inleds i detta skede skulle
vara:
1) ”processchef”, som önskas ha en bakgrund
som ingenjör i produktionsekonomi
2) utrymmesdirektör, vars uppgift är att leda
och utveckla välfärdssamkommunens egna
utrymmen och de utrymmen som hyrs.
Beslutsförslag:
Styrgruppen godkänner att rekryteringen av en
processchef och en utrymmesdirektör inleds enligt
förslag och föreslår för styrelsen och fullmäktige att de
nödvändiga vakanserna inrättas.

Tällä hetkellä valmistellaan sisäistä
rekrytointisuunnitelmaa, joka on tavoitteena tuoda
helmikuun kokoukseen. Tähän mennessä on kuitenkin jo
selvää, että on muutamia uusia tehtäviä, joita ei löydy
nykyisissä organisaatioissa. Näissä tapauksissa on tarve
tehdä rekrytointi ulkoisella haulla, koska on oletettavissa,
että tällaista osaamista ei löydy organisaatioista.
Luonnollisesti myös kaikki kuntien ja kuntayhtymien
työntekijät voivat näitä myös hakea.
Kaksi tässä vaiheessa ulkoisella haulla käynnistettävää
hakua olisi
1) ”prosessipäällikkö”, jolla haluttaisiin olevan
tuotantotalouden insinöörin tausta
2) toimitilajohtaja, jonka tehtävä on johtaa ja
kehittää hyvinvointikuntayhtymän omia
toimitiloja sekä vuokrattavia.
Päätösesitys:
Ohjausryhmä hyväksyy prosessipäällikön ja
toimitilajohtajan rekrytoinnin käynnistämisen esityksen
mukaan ja esittää hallitukselle ja valtuustolle tarvittavien
vakanssien perustamista.

§ 7 Framtiden för specialomsorgsdistriktens verksamhet
§ 7 Erityishuoltopiirien toiminnan tulevaisuus
Om den nationella social- och hälsovårdsreformen
förverkligas kommer verksamheten inom
specialomsorgsdistrikten att genomgå en stor
förändring. Med anledning av detta är det skäl att
redan nu i Österbotten bereda sig för denna situation
och inleda diskussion och utredning av nuläget. Det är
även ur samkommunens synvinkel viktigt att få en
helhetsbild av nuläget. För att få en klar bild av nuläget
är det mest ändamålsenligt att till en början göra en
utredning av det.
En intern rekrytering av en enhetschef för enheten
föreslås genomföras i samband med nästa interna
rekryteringomgång som genomförs. En första uppgift
för den person som väljs till blir att utarbeta en lägesbild över specialomsorgsdistriktens verksamhet, och
att starta en tjänstemanna-arbetsgrupp som dryftar
organiseringen av specialtjänster för personer med
funktionsnedsättning inom välfärdsområdet.
Beslutsförslag: Styrgruppen för en diskussion om
framtiden för specialomsorgsdistriktens tjänster och
godkänner planen för fortsatt beredning av ärendet.

Kansallinen SOTE uudistus tuo toteutuessaan suuren
muutoksen erityishuoltopiirien toimintaan. Jo tässä
vaiheessa on Pohjanmaalla syytä lähteä varautumaan
tähän tilanteeseen ja käynnistää keskustelu ja
selvitystyö nykytilanteesta. Myös kuntayhtymän
näkökulmasta on tärkeää saada kokonaiskuva
tilanteesta. Jotta saadaan selkeä kuva
nykytilanteesta on alkuun tarkoituksenmukaista
tehdä siitä selvitys.
Rekrytoidaan seuraavan sisäisen
rekrytointikierroksen yhteydessä vammaisten
osaamis- ja tukikeskuksen päällikkö. Rekrytoidun
henkilön ensimmäisenä tehtävänä on laatia
tilannekuva erityishuoltopiirien toiminnasta ja
käynnistää virkamiestyöryhmä vammaisten
henkilöiden erityispalveluiden organisoinnista
hyvinvointialueella.
Päätösesitys: Ohjausryhmä käy keskustelua
erityishuoltopiirien tehtävien tulevaisuudesta ja
hyväksyy suunnitelman asian valmistelussa.

§ 8 Genomgång av arbetsgruppernas rapporter och tjänstemännens arbetsplaner
§ 8 Työryhmien raporttien ja virkamiesten työsuunnitelmien läpikäynti
På decembermötet behandlades sammanfattningsvis resultaten av
arbetsgruppernas arbete och alla hade möjlighet att bekanta sig
med rapporterna. Därtill fanns tjänstemännens arbetsplaner till
påseende.
Eftersom man på mötet inte hade möjlighet att närmare fördjupa
sig i ärendena kommer det under början av februari att ordnas två
tillfällen under vilka rapporter och arbetsplaner presenteras
närmare.

Det svenskspråkiga tillfället ordnas 3.2.2021 klockan 16.00-18.00
och det finskspråkiga 10.2.2021 klockan 16.00-18.00. Båda
tillfällen ordnas via Teams. På tillfällena behandlas
arbetsgruppernas slutrapporter och tjänstemännen presenterar
sina arbetsplaner.
Kallelserna till tillfällena skickas till medlemmarna i social- och
hälsovårdens regionala ledningsgrupp samt till välfärdsområdets
styrgrupp. Kommunerna kan själva dela kallelserna vidare inom
sina organisationer till de tjänstemän som har deltagit i
arbetsgrupperna.

Joulukuun kokouksessa käytiin tiivistetysti läpi työryhmien töiden
tuloksia ja kaikilla oli mahdollisuus tutustua raportteihin. Lisäksi
kokouksessa oli nähtävillä virkamiesten työsuunnitelmia.
Koska asioihin ei ollut mahdollisuus tarkemmin syventyä
kokouksessa tullaan helmikuun alussa järjestämään kaksi
tilaisuutta jossa esitellään raportteja ja työsuunnitelmia
tarkemmin.
Ruotsinkielinen tilaisuus järjestetään 3.2.2021 kello 16.00-18.00
teamsin välityksellä ja Suomenkielinen tilaisuus järjestetään
10.2.2021 kello 16.00-18.00 teamsin välityksellä. Tilaisuuksissa
käydään työryhmien loppuraportit läpi ja virkamiehet esittelevät
työsuunnitelmansa.
Kutsut lähetetään alueellisen sote-johtoryhmän jäsenille sekä
hyvinvointialueen ohjausryhmälle. Kunnat voivat jakaa kutsua
organisaationsa sisällä niille virkamiehille, jotka ovat osallistuneet
työryhmien työskentelyyn.
Päätösesitys:

Beslutsförslag:
Möjligheten att delta i tillfällena antecknas till kännedom.

Merkitään tiedoksi mahdollisuus osallistua tilaisuuksiin.

§§ 9 – 13 Tjänstevalen – regionala servicechefer

§§ 9 – 13 Virkavalinnat – alueelliset palvelupäälliköt

§§ 9 – 13 Tjänstevalen - Virkavalinnat
Regional servicechef

Alueellinen palvelupäällikkö

Den regionala servicechefen arbetar som sakkunnig med uppgift att
trygga invånarnas välfärd inom ramen för ett tvärsektoriellt
samarbete. I den här uppgiften framhävs samarbete och en tät
kontakt med samkommunen, kommunerna, befolkningen,
beslutsfattarna och personalen. Servicechefen ska också se till att
tjänsterna och informationsutbytet löper smidigt och
ändamålsenligt. Servicecheferna bildar ett regionalt nätverk och ska
inom ramen för det här nätverket bland annat utveckla och tillse
verksamheten, utarbeta och uppdatera lagstadgade dokument samt
stärka kundinvolveringen. Dessutom ska de implementera säkerhetsoch kvalitetsinformation.

Alueellinen palvelupäällikkö toimii asiantuntijatehtävissä
varmistaen väestön hyvinvointia monialaisen yhteistyön kautta.
Tehtävässä korostuu yhteistoiminta ja tiivis rajapinta
kuntayhtymän, kuntien, väestön, päättäjien ja henkilöstön välillä.
Palvelupäällikkö varmistaa palvelujen sujuvuutta ja tiedonkulun
toimivuutta. Palvelupäälliköt muodostava alueellisen verkoston
osallistuen mm. toiminnan kehittämiseen ja valvontaan,
lakisääteisten dokumenttien laadintaan ja päivittämiseen sekä
asiakasosallisuuden vahvistamiseen. Heidän kauttaan
implementoidaan myös turvallisuus- ja laatutietoa.

De regionala servicecheferna är underställda kvalitetsdirektören. Vi
värdesätter en bra kännedom om social- och
hälsovårdssektorn samt om den egna regionen.





Jakobstad-Pedersöre-Nykarleby-Larso
Korsholm-Vörå
2 Vasa-Laihela
Malax-Korsnäs-Kristinestad-Närpes-Kaskö

- Behandlas av den politiska styrgruppen 26.1.2021
- Valen görs av styrelsen 22.2.2021

Alueelliset palvelupäälliköt toimivat laatujohtajan alaisuudessa.
Arvostamme hyvää sosiaali- ja terveystoimen toimialan sekä oman
alueen tuntemusta.





Pietarsaari-Pedersöre-Uusikaarlepyy-Luoto
Mustasaari-Vöyri
2 Vaasa-Laihia
Maalahti-Korsnäs-Kristiinankaupunki-Närpiö-Kaskinen

- Poliittinen ohjausryhmä käsittelee 26.1.2021
- Valinnat hallituksessa 22.2.2021

§ 14 Förvaltningsstadgan

§ 14 Hallintosääntö

Tidtabell

Aikataulu



Disposition, 13.10



Rakenne 13.10.



Grundläggande paragrafer



Peruspykälät







Diskussion 25.11



Keskustelu 25.11.



Behandling 15.12



Käsittely 15.12.

Befogenheter som hänför sig till personalärenden
och ekonomiförvaltning samt befogenheter som
hänför sig till undantagsförhållanden


Diskussion 15.12



Behandling 26.1





Organs och tjänsteinnehavares befogenheter,
organisationsstrukturen och frågor som lyfts fram
av beredningsarbetsgrupperna


Diskussion 26.1



Behandling 23.2



Utlåtanderunda till den 31 mars



Analys av de inkomna utlåtandena



Behandling i fullmäktige 7.6

Henkilöstöasioiden ja taloudenhoidon toimivalta
sekä toimivalta poikkeusoloissa


Keskustelu 15.12.



Käsittely 26.1.

Toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta,
organisaatiorakenne ja valmistelutyöryhmien
nostot


Keskustelu 26.1.



Käsittely 23.2.



Lausuntokierros 31.3. asti



Lausuntopalautteen analysointi



Valtuuston käsittely 7.6.

§ 15 Beredningstidtabellen för verksamhets- och ekonomiplanen 2022
§ 15Toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 valmistelun aikataulu
Tidtabellens ramar för ekonomi- och verksamhetsplanen finns i
grundavtalet:

Toiminta- ja taloussuunnitelman aikataulu on raamitettu
perussopimuksessa

•§ 14 Styrning av verksamheten

•§ 14 Toiminnan ohjaaminen

Samkommunens ledning och medlemskommunerna har ett förhandlingssystem,
genom vilket man anpassar samkommunens principer för planering och målsättning
för ekonomin och verksamheten beaktandes anordnande och produktionen av service,
servicemålsättningar, ägarpolitik, personalpolitik samt deltagande och
påverkningsmöjligheter för klienterna.

Kuntayhtymän johdolla ja jäsenkunnilla on neuvottelumenettely, jossa
sovitaan kuntayhtymän talouden ja toiminnan suunnittelua ja tavoitteita
koskevista periaatteista ottaen huomioon palvelujen järjestäminen ja
tuottaminen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka sekä
palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Förhandlingar organiseras kommunvis per räkenskapsår före man inleder
samkommunens budgetarbete. Resultaten av förhandlingarna behandlas i ett för
samkommunen och kommunerna gemensamt ekonomiforum.

Neuvottelut järjestetään kunnittain ja toimintavuosittain ennen
kuntayhtymän talousarviotyön alkamista. Neuvotteluiden tulos käsitellään
kuntayhtymän ja kuntien yhteisessä talousfoorumissa.

Samkommunen har en samordningsdelegation bestående av kommun- och
stadsdirektörerna från varje medlemskommun jämte samkommunens direktör.
Samordningsdelegationen deltar i beredningen av samkommunens budget och
ekonomiplan samt behandlar de i paragrafens sista moment omnämnda utlåtandena
från kommunen.

Kuntayhtymällä on koordinointineuvottelukunta, jonka jäseniä ovat jokaisen
jäsenkunnan kunnan- tai kaupunginjohtaja sekä kuntayhtymän johtaja.
Koordinointineuvottelukunta osallistuu kuntayhtymän talousarvion ja
taloussuunnitelman valmisteluun sekä käsittelee pykälän viimeisen momentin
mukaisia kuntien lausuntoja.

Över speciellt stora projekt och förändringar i samkommunens verksamhet och
ekonomi begärs särskilt medlemskommunernas utlåtande.

Jäsenkunnilta pyydetään erikseen lausunto erityisen suurista hankkeista ja
muutoksista kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa.

• § 17 Budget och ekonomiplan

•§ 17 Talousarvio ja taloussuunnitelma

Vid beredningen av ekonomiplanen ska medlemskommunerna i tillräckligt god tid ges
tillfälle att framlägga förslag till utvecklande av samkommunens verksamhet. Ur
ekonomiplanen bör framgå på vilket sätt samarbetet med medlemskommunerna sköts
så att socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården utgör en
integrerad helhet.

Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava riittävän
ajoissa tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan
kehittämiseksi. Taloussuunnitelmasta pitää ilmetä, millä tavalla yhteistyö
jäsenkuntien kanssa toteutetaan niin, että sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto
ja erikoissairaanhoito muodostavat toimivan kokonaisuuden.

Budgeten och ekonomiplanen skall i fråga om driftsekonomin specificeras enligt
uppgift, och i fråga om investeringar och deras finansieringar enligt projekt.

Talousarvio ja taloussuunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä
tehtäväkohtaisesti ja investointien ja niiden rahoituksen osalta
hankekohtaisesti.

Den preliminära budgeten och ekonomiplanen för följande kalenderår ska tillställas
medlemskommunerna före 1 oktober.

Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja taloussuunnitelma on
toimitettava jäsenkunnille 1. lokakuuta mennessä.

Styrelsen lämnar sitt förslag till budget och ekonomiplan till fullmäktige senast 1
november.

Hallitus luovuttaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa
valtuustolle viimeistään 1. marraskuuta.

§ 15 Beredningstidtabellen för verksamhets- och ekonomiplanen 2022
§ 15Toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 valmistelun aikataulu

§ 15 Beredningstidtabellen för verksamhets- och ekonomiplanen 2022
§ 15 Toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 valmistelun aikataulu
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§ 16 Remissdiskussion
§ 16 Lähetekeskustelut
• Överflyttning av avtal

• Sopimusten siirto

• Organiserigen av stödtjänster

• Tukipalveluiden organisointi

• Gränssnitt och främjande av hälsa och välfärd

• Rajapinnat ja hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen (Hyte

MÖTEN - KOKOUKSET 2021
MÅNAD KUUKAUSI

SOTE LEDN.GR.
SOTE JORY

SAMORD.DEL
KOORD.NEU

STYRGRUPP
OHRY

STYRELSE
HALLITUS

FULLMÄKTIGE
VALTUUSTO

JANUARI TAMMIKUU

14.1/ 14-16

19.1 14-16

26.1/ 16-18

18.1

25.1

FEBRUARI HELMIKUU

9.2 / 14-16

16.2/ 14-16

23.2/ 16-18

22.2

MARS MAALISKUU

9.3/ 14-16

16.3/ 14-16

23.3 /16-18

22.3

APRIL HUHTIKUU

6.4 / 14-16

13.4/14-16

20.4 / 16-18

19.4

MAJ TOUKOKUU

5.5 / 14-16

11.5 / 14-16

18.5 / 16-18

17.5

JUNI KESÄKUU

1.6 / 14-16

8.6/ 14-16

15.6/ 16-18

14.6

7.6

JULI HEINÄKUU

-

-

-

-

-

AUGUSTI ELOKUU

10.8 /14-16

17.8 / 14-16

24.8 / 16-18

16.8

SEPTEMBER SYYSKUU

7.9 /14-16

14.9/ 14-16

21.9/ 16-18

27.9

OKTOBER LOKAKUU

5.10/14-16

12.10/14-16

19.10/16-18

18.10

NOVEMBER MARRASKUU

9.11/14-16

16.11/14-16

23.11/16-18

22.11

DECEMBER JOULUKUU

30.11/14-16

7.12/ 14-16

14.12/16-18

13.12

29.3

13.9

29.11

Tack!
Kiitos!

