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Pohjois-Pohjanmaan sote-valmistelu/kuntayhtymän johtajan virkavapaus ja kehitys- ja
resurssijohtajan työloma
YhtHall § 27

24.2.2016

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallin ohjausryhmä on kokouksessaan 17.2.2016 valinnut sote-valmistelun selvityshenkilöksi Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen. Valmistelun ydinryhmään on kutsuttu seuraavat asiantuntijat:


sote-asiantuntija Hannu Kallunki, Raahen hyvinvointikuntayhtymän johtaja



sote-asiantuntija Johanna Kiiskilä, Peruspalvelukuntayhtymä Kallion johtaja



perusterveydenhuollon asiantuntija, Sirkku Pikkujämsä Oulun kaupungin terveysjohtaja



sosiaalihuollon asiantuntija, Leena Pimperi-Koivisto, Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja



talous-, ja palveluprosessit, vaikuttavuus, Anu Vuorinen Oulunkaaren kuntayhtymän
kehitys- ja resurssijohtaja.



Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen kehittämisjohtaja Sirkka-Liisa Olli

PoPSTer-hankkeen (Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyshuolto osana tulevaisuuden
maakuntaa) rahoitushakemus on jätetty rahoittajalle 10.2.2016. Hanke on käynnistetty
omalla riskillä hankehakemuksen jättämisen jälkeen.
Hanke varmistaa kokonaan uuden sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation (järjestäminen ja tuottaminen) toiminnan aloittamisen vuoden 2019 alusta mahdollisimman tehokkaasti asiakaslähtöisyyden pohjalta. Se edellyttää toimintatapojen uudistamista alueelliset
erityispiirteet huomioon ottaen. Lisäksi mm. palvelukokonaisuudet ja palveluprosessit
määritellään kokonaisuudessaan uudelleen vastaamaan uutta lainsäädäntöä ja alueellista
kokonaisuutta myös johtaminen huomioon ottaen.
Kuntayhtymän asiantuntijoiden työpanoksen osuus hankkeelle on noin 50 % hankkeen
loppuun 30.6.2017 saakka. Tämä merkitsee osittaista virka- ja työvapaata sekä osa-aikaista työsopimussuhdetta Pohjois-Pohjanmaan liittoon, joka toimii valmisteluhankkeen
hallinnoijana. Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymän johtajan sijaisena toimii hallinto- ja henkilöstöjohtaja.

Esitys (yhtymähallituksen pj.):
Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän johtajan ja kehitys- ja resurssijohtajan osallistumisen Pohjois-Pohjanmaan sote-valmisteluun noin 50 %:n työpanoksella enintään
30.6.2017 saakka. Kuntayhtymän johtajan osittaisen virkavapaan sijaisena toimii hallintoja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen. Virkavapautta ja työlomaa koskevat päätökset tehdään erikseen lopullisten hankepäätösten tultua.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Merkittiin, että Leena Pimperi-Koivisto, Juha Torvinen ja Anu Vuorinen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi Matti Matero.
Merkittiin, että kokouksessa pidettiin tauko klo 13.45-14.00.

YhtHall § 39

30.3.2016

Kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto hakee osittaista (50 %) virkavapautta ajalle
1.3.2016-30.6.2017 hankkeen asiantuntijatehtävän hoitamista varten. Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoima hanke on aloitettu omalla riskillä. Hankkeen rahoituspäätös tehdään huhtikuun 2016 maakuntahallituksessa. Jos hanke ei saa rahoitusta, niin Pohjois-Pohjanmaan liiton työsopimus raukeaa sen kuukauden loppuun kun päätös on tehty,
tai vähintään kaksi viikkoa siitä kun päätös on tehty.

Esitys (yhtymähallituksen pj.):
Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän johtajan osittaisen virkavapauden ajalle
1.3.2016-30.6.2017 siten, että työaika kuntayhtymälle on vähintään 50 % kokonaistyöajasta ja palkkaus on sen mukainen. Osittaisen virkavapauden sijaisena toimii hallinto- ja
henkilöstöjohtaja Juha Torvinen. Viransijaisen palkkaus kuntayhtymän johtajan sijaisuuden osalta on 50 % kuntayhtymän johtajan kokonaispalkasta. Pohjois-Pohjanmaan liiton
työsopimus sovitetaan yhteen virkavapautta koskevien päätösten kanssa. Viranhaltijalle
ei aiheudu yhteensovittamisesta virkasuhteen ehtoihin liittyviä menetyksiä ja yhteensovittamisesta mahdollisesti aiheutuvat menetykset kompensoidaan kuntayhtymän puolelta.
Kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto vastaa kuntayhtymän kokonaisjohtamisesta
myös hankkeen aikana (kuntayhtymän hallintosääntö 32 §). Sijainen vastaa operatiivisesta johtamisesta kuntayhtymän johtajan ollessa estyneenä ja erillisen vastuujaon mukaisesti. Mikäli hanke ei saa rahoitusta, niin osittainen virkavapaus ja sijaisuuspäätös raukeavat.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto ja hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi H. Tapio Hanhela.

YhtHall § 26

27.3.2017

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyshuolto osana tulevaisuuden maakuntaa hankkeen
(PoPSTer) rahoitushakemus on saanut jatkoaikaa vuoden 2017 loppuun. Kuntayhtymän
johtaja Leena Pimperi-Koivisto hakee osittaista (50 %) virkavapautta ajalle
1.7.2017-31.12.2017 hankkeen asiantuntijatehtävän hoitamista varten. Kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen hakee osittaista (50%) työlomaa ajalle 1.7.2017 – 31.12.2017.
Esitys (yhtymähallituksen pj.):

Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän johtajan osittaisen virkavapauden ajalle
1.7.2017-31.12.2017 siten, että työaika kuntayhtymälle on vähintään 50 % kokonaistyöajasta ja palkkaus on sen mukainen. Osittaisen virkavapauden sijaisena toimii hallinto- ja
henkilöstöjohtaja Juha Torvinen. Viransijaisen palkkaus kuntayhtymän johtajan sijaisuuden osalta on 50 % kuntayhtymän johtajan kokonaispalkasta. Pohjois-Pohjanmaan liiton
työsopimus sovitetaan yhteen virkavapautta koskevien päätösten kanssa. Viranhaltijalle ei
aiheudu yhteensovittamisesta virkasuhteen ehtoihin liittyviä menetyksiä ja yhteensovittamisesta mahdollisesti aiheutuvat menetykset kompensoidaan kuntayhtymän puolelta.
Kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto vastaa kuntayhtymän kokonaisjohtamisesta
myös hankkeen aikana (kuntayhtymän hallintosääntö 32 §). Sijainen vastaa operatiivisesta johtamisesta kuntayhtymän johtajan ollessa estyneenä ja erillisen vastuujaon mukaisesti.
Lisäksi yhtymähallitus hyväksyy kehitys- ja resurssijohtajan osittaisen työloman ajalle
1.7.2017- 31.12.2017 siten, että työaika kuntayhtymälle on vähintään 50 % kokonaistyöajasta ja palkkaus on sen mukainen. Sijaisjärjestelyt hoidetaan järjestämiskeskuksen sisäisillä työjärjestelyillä erikseen sovitun mukaan. Työntekijälle ei aiheudu Pohjois-Pohjanmaan liiton ja kuntayhtymän tehtävien yhteensovittamisesta työsuhteen ehtoihin liittyviä
menetyksiä ja yhteensovittamisesta mahdollisesti aiheutuvat menetykset kompensoidaan
kuntayhtymän puolelta.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Merkittiin, että Leena Pimperi-Koivisto ja Anu Vuorinen poistuivat kokouksesta esteellisinä
tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi Tuula
Saukkonen.

