Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymähallitus

§ 29
§ 30
§ 59

28.02.2018
27.03.2019
19.06.2019

Hoitotyön päällikön nimikkeen muuttaminen palvelupäälliköksi/tehtävän hoito
32/01.01.00.03/2018
YhtHall § 29

28.2.2018

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto, puh. 050 395 0331 ja hallintoja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen, puh. 050 388 1830
Hoitotyön päällikön tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat kokonaisuudet: talouden ja toiminnan suunnittelu ja seuranta yhdessä terveyspalvelujohtajan kanssa, hoitotyön kehittäminen, suunnittelu, organisointi ja johtaminen sekä uusien työntekijöiden rekrytointi. Yhdessä terveyspalvelujohtajan kanssa hoitotyön päällikkö vastaa systemaattisesta potilasturvallisuustyöstä ja laadunhallinnasta sekä lääkelupatoiminnasta. Hoitotyön päällikkö osallistuu parhaiden toimintatapojen juurruttamiseen eri yksiköihin. Hän edistää palvelutuotannon harmonisointia, tilastoinnin yhtenäistämistä ja tilastojen tulkintaa. Hoitotyön päällikkö
osallistuu osaamiskartoitusten ja koulutusten järjestämiseen, sisäisen työnjaon kehittämiseen sekä resurssien ja mitoitusten arviointiin. Osallistuminen palvelutuotantoa kehittäviin
projekteihin ja työryhmiin ovat osa hoitotyön päällikön työnkuvaa.
Hoitotyön päällikön nimike ei täysin vastaa nykyistä tehtäväkokonaisuutta ja on perusteltua muuttaa hoitotyön päällikön nimike palvelupäälliköksi. Uusi nimike kuvaa toimen tehtäviä aiempaa paremmin.
Hoitotyön päällikön tehtävää hoitaa palveluesimies Ritva Väisänen 31.3.2018 saakka.
Tehtävä on perusteltua täyttää määräaikaisesti valmisteilla oleva maakunta- ja sote-uudistus huomioon ottaen.

Esitys: (kyj):
Yhtymähallitus päättää muuttaa hoitotyön päällikön nimikkeen palvelupäälliköksi 1.3.2018
alkaen. Nimikemuutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen. Palvelupäällikön tehtävää hoitaa palveluesimies Ritva Väisänen ajalla 1.4.2018-31.3.2019.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Merkittiin, että Hannele Pöykiö ja Ritva Väisänen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

YhtHall § 30

27.3.2019

Juha Sipilän hallituksen erottua hallituksen lakivalmistelu raukeaa, näin ollen myös Sipilän
hallituksen valmistelema maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu päättyy. Maakunnissa
tehtävän maakuntauudistuksen valmistelun osalta tämä tarkoittaa, että valmistelu lopetetaan kevään aikana. Valmisteluhanke ajetaan Pohjois-Pohjanmaalla hallitusti alas
30.6.2019 mennessä.
Oulunkaari käy keskustelut Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijoiden hallitusta paluusta kotiorganisaatioon maakuntavalmistelun esivalmistelun projektin alasajo ja Oulunkaaren kuntayhtymän sijaisuusjärjestelyt huomioiden.

Esitys (kyj):
Yhtymähallitus päättää, että palvelupäällikön tehtävää hoitaa ajalla 1.4.-31.8.2019
palveluesimies Ritva Väisänen. Yhtymähallitus myöntää Ritva Väisäselle työlomaa
osastonhoitajan toimesta ajalla 1.4.-31.8.2019.
Päätös:

Hyväksyttiin.

YhtHall § 59

19.6.2019

Esitys (kyj):
Yhtymähallitus päättää, että palvelupäällikön tehtävää hoitaa ajalla 1.9.2019-31.8.2020
palveluesimies Ritva Väisänen. Yhtymähallitus myöntää Ritva Väisäselle työlomaa
osastonhoitajan toimesta ajalla 1.9.2019-31.8.2020. Määräaikaisuuden perusteena on
tulossa oleva sote-uudistus ja tuleva johtamisjärjestelmän tarkastelu.
Päätös:

Hyväksyttiin.

