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Etelä-Pohjanmaa

Mikä muuttuu, mikä ei muutu 1.1.2023
• Kunnat eivät
enää vastaa
sote- ja pelastus-palveluista

• Palveluiden taso ja turvallisuus
eivät heikkene järjestämisvastuun
siirtyessä

• Julkisten sote- ja
pelastuspalveluiden uusi
järjestäjä ja tuottaja on
hyvinvointialue

• Kuntien sote-kiinteistöt
vuokrataan kolmeksi (+1)
vuodeksi. Valtuusto päättää
palveluverkon kehittämisestä.

• Syntyy uusi kansanvallan ja
demokratian taso ja areena,
hyvinvointialuevaltuusto (jo
1.3.2022)

• Henkilöstö siirtyy liikkeen
luovutuksen periaattein
hyvinvointialueen palvelukseen
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Mitä ovat hyvinvointialueen järjestämät palvelut?
Julkisia palveluja ovat esimerkiksi:
• pelastustoimen palvelut
• perusterveydenhuolto
• erikoissairaanhoito
• sairaalapalvelut
• hammashoito
• mielenterveys- ja päihdepalvelut
• äitiys- ja lastenneuvolat
• aikuissosiaalityö
• lastensuojelu
• vammaispalvelut
• ikääntyneiden asumispalvelut
• kotihoito
• kuntoutus
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Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
hallinnollisesti yhdessä – palvelut ihmisten keskellä
• Aloittaa toimintansa 1.1.2023
• Ylimmässä johdossa toimii hyvinvointialueen
aluevaltuusto, jonka toiminta käynnistyy 1.3.2022
• Yhdistää alueen nykyiset 11 sote-organisaatiota ja
pelastuslaitoksen yhdeksi kokonaisuudeksi
• Vastaa alueen sosiaali-ja terveydenhuollon sekä
pelastuspalveluiden järjestämisestä

• Palvelee noin 192 150 asukasta
• Työllistää noin 9 000 työntekijää
• Laskennallinen budjetti on noin 791,3 milj. euroa
• Vahva asukasosallisuus ja yhdyspinnat alueen
toimijoihin
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Osallistamisen ja viestinnän huomioiminen valmistelun aikana
Osallistamisessa ja viestinnässä huomioidaan
• Asukkaat, asiakkaat ja potilaat
• Henkilöstö
• Kuntien viranhaltijat, päättäjät ja poliitikot
• Sidosryhmät
•
•
•
•
•
•
•

Henkilöstöinfot kerran kuukaudessa
Esihenkilöinfot kerran kuukaudessa
• Lisäksi muutoksessa johtamisen koulutus
Poliitikoille suunnatut infotilaisuudet
Kuntalaisille suunnatut infotilaisuudet
Mediatiedotustilaisuudet
Uutiskirjeet kerran kuukaudessa
Henkilöstölle suunnattavat kyselyt, esim.
• Strategia ja arvotyöskentelyyn osallistaminen
• Mitä tulisi huomioida hyvinvointialueen
valmistelussa

Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen ajankohtaiskirje 3/2021 E-P soteuudistus (epsoteuudistus.fi)
Etelä-Pohjanmaa

Organisaatio-ja johtamisrakenteen suunnitteluun osallistaminen
Foorumi, jossa asiaa on käsitelty/
suunniteltu

Ajankohdat

VATE

14.9.2021

Poliittinen seurantaryhmä

29.10.2021

26.11.2021

Poliitikkojen ja valmistelijoiden tapaaminen

15.10.2021

8.12.2021

VATEn iltakoulu

6.10.2021

23.11.2021

Jaostojen puheenjohtajien ohjausryhmä

2.11.2021

2.12.2021

Perustason sote-johtajien tapaaminen

3.11.2021

2.12.2021

Esihenkilöinfo (n. 200 osallistujaa)

3.12.2021

Valmistelijoiden ja jaostojen edustajien
työpaja

14.12.2021

28.9.2021

12.10.2021

26.10.2021

9.11.2021

7.12.2021

Lisäksi organisaatio- ja johtamisjärjestelmäluonnosta on tarkastelut EPSHP:n valtuuston,
hallituksen ja johtoryhmän kokouksissa
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Aluevaltuuston tehtävät
• Aluevaltuusto on ylimmän päätösvallan käyttäjä
hyvinvointialueella
• Aluevaltuusto vastaa alueen toiminnasta ja taloudesta ja
palveluiden järjestämisestä asukkaille
• Lisäksi oltava hallitus, tarkastuslautakunta ja muut tarvittavat
toimielimet

Etelä-Pohjanmaa

Aluevaltuusto päättää muun muassa
• hyvinvointialuestrategiasta
• sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelustrategiasta
• pelastustoimen palvelutasosta
• hyvinvointialueen hallintosäännöstä
• hyvinvointialueen talousarviosta ja
taloussuunnitelmasta
• omistajaohjauksen periaatteista ja
konserniohjeesta
• liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja
talouden tavoitteista
• varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja
sijoitustoiminnan perusteista

• sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
perusteista
• palveluista ja muista suoritteista
perittävien maksujen yleisistä perusteista
sekä hyvinvointialueen
järjestämisvastuulle kuuluvista
palveluista perittävistä asiakasmaksuista
• jäsenten valitsemisesta toimielimiin
• taloudellisten etuuksien perusteista
• hyvinvointialueen tilintarkastajien
valitsemisesta
• hyvinvointialueen tilinpäätöksen
hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
• muista aluevaltuuston päätettäviksi
säädetyistä ja määrätyistä asioista
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Aluevaalit
• Aluevaltuuston valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan
hyvinvointialueella toimitettavissa aluevaaleissa.
• Ensimmäiset vaalit 23.1.2022. Toimikausi alkaa 1.3.2022.
• Seuraavat vaalit ovat kunnallisvaalien yhteydessä huhtikuussa
2025.
• Jatkossa aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta ja se alkaa
vaalivuoden kesäkuun alusta.
• Aluevaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset.
• Kaikilla äänioikeutetuilla on yhtäläinen äänioikeus.

Etelä-Pohjanmaa

Aluevaltuutettujen määrä
• Valtuutettujen lukumäärästä
päättää aluevaltuusto

• Valtuutettuja valitaan pariton
lukumäärä hyvinvointialueen
asukasluvun perusteella
• Aluevaltuutetun opas
(soteuudistus.fi)

Etelä-Pohjanmaa

Kolme tärkeintä asiaa
Väestökehitys
Henkilöstön saatavuus
Rahoituksen riittävyys

Etelä-Pohjanmaa

Muutoksen onnistumisen edellytyksiä
julkisella sektorilla
Poliittisen johdon sitoutuminen
Operatiivisen johdon sitoutuminen
Eri toimijoiden välinen luottamus
Avoin tiedonkulku, vuorovaikutus
ja verkostojen hallinta
• Muutoksen perustelut, suunnittelu
ja realistiset tavoitteet
• Muutoksen toimeenpanon riittävä
resurssointi ja seuranta
• Muutoksen vakiinnuttaminen
•
•
•
•

Etelä-Pohjanmaa

Hallinnollisesti yhdessä, palvelut ihmisten keskellä
Poliittinen päätös 1 + 7
sotekeskusten päätoimipisteet

Sote-uudistuksen tavoitteet
• Kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
• Turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja
terveyspalvelut kaikille suomalaisille
• parantaa palveluiden saatavuutta ja
saavutettavuutta erityisesti perustasolla

• turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti
• vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan
tuomiin haasteisiin
• hillitä kustannusten kasvua

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelun
eli VATE:n tehtävät
• Lähtokohtana VATE:lle annetut tehtävät
• Voimaanpanolain10 §:ssä määritellään väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta:

”VATE johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa
päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun
asti.
VATE voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtää näitä tehtäviä
koskevaa päätösvaltaa jaostolle.”

10.8.2021- 28.2.2022

1.3.2022 -

Asiat, jotka tulee olla
valmisteltuna ja sote-poliittisen
ohjausryhmän linjattuna/ VATE:n
toimivallalla päätettynä, jotta…

Aluevaltuusto voi ottaa kantaa
mm. valmisteltuun
organisaatioehdotukseen ja
hallintosääntöön, jotta…

- 31.12.2022

1.1.2023

Avainhenkilöt voivat aloittaa
esimiestehtävissään, jotta…

Hyvinvointialue voi aloittaa
toimintansa

Etelä-Pohjanmaa

VATE:n tehtävät
• VATE:n tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy
hyvinvointialueelle:
1) selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja sopimuksiksi;
2) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen;
3) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen;
4) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten
järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen;
5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa;
6) päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta;
7) osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen;
8) valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.
• VATE:n toimivalta on rajoitettu siten, että se voi:
1) ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen hyvinvointialueeseen siten, että määräaika päättyy
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023;
2) tehdä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, että määräaika päättyy viimeistään 31
päivänä joulukuuta 2023.”
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Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen valmisteluorganisaatio
SOTE poliittinen
seurantaryhmä

Väliaikainen
valmistelutoimielin

Kuntajohtajafoorumi

Yhteistoimintaelin

Valmisteluorganisaatio

VATE:n puheenjohtaja Tero Järvinen

VATE:n muutosjohtaja Tanja Penninkangas

Henkilöstöjaosto

TalousJaosto

Hankintaja sopimusjaosto

3 alajaostoa

1 alajaosto

2 alajaostoa

Omaisuus- ja
kiinteistöjaosto

Palvelujaosto

ICTjaosto

Tukipalvelujaosto

5 alajaostoa

10 alajaostoa

5 alajaostoa

6 alajaostoa

Etelä-Pohjanmaa

Yhdyspintajaosto

Viestintäjaosto

2 alajaostoa

Vaalijaosto

Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen valmisteluorganisaatio
SOTE Poliittinen seurantaryhmä
Puheenjohtaja Esko Lehtimäki

Kuntajohtajafoorumi

Yhteistoimintaelin

Väliaikainen valmistelutoimielin

VATE:n puheenjohtaja Tero Järvinen

VATE:n muutosjohtaja Tanja Penninkangas

Palvelujaosto

Carita Liljamo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
24/7 palvelut ja
•
sitä tukevat
palvelut
Ikäihmisten
palvelut
Kuntoutus
Lasten, nuorten ja
perheiden
palvelut
Lääkinnälliset
tukipalvelut ja
varautuminen
Mielenterveys- ja
päihdepalvelut
Monialaiset
vastaanottopalvel
ut
Sairaalapalvelut
Vammaispalvelut

Talousjaosto

Henkilöstöjaosto

Kari Jokinen

Heli Hämeenniemi

Maksut ja taksat
Hyvinvointialuee
n taksojen
yhtenäistäminen

•
•

•

Henkilöstötied
ot ja
sopimukset
HRjärjestelmät
hyvinvointialu
eella
HR-johtamisen
kokonaisuus

Hankinta- ja
sopimusjaosto

Tukipalvelujaosto

Jari Hakala

•

Potilashoidon
tuki- ja
huoltopalvelut

• Tekniikka
•
•
•
•

Tilahallinta
Rakentaminen
Turvallisuus- ja
varautuminen
Pelastuslaitoks
en tukioalvelut

ICT-jaosto

Tommi Niemi

•
•

Materiaalihan
kinnat
Kuusiokuntien
ulkoistussopi
mus

Juha Tiainen

Ari Pätsi

•
•

•
•
•

ICT-infra
Toimialasidon
naiset
sotetietojärjes
telmät
Tietohallinnon
palvelut
Toimialariippu
mattomat
Asianhallinta
ICT

Omaisuus- ja
kiinteistöjaosto

Yhdyspintajaosto

•
•
•

TKIO
HYTE
Yrittäjät

Anna-Kaisa Pusa
•

•
•

•

Pelastustoimen valmistelutehtävät ja siihen liittyvät yhdyspinnat
Harri Setälä

Vaalijaosto

•

Sairaanhoitopiirin,
Eskoon palvelukeskuksen ja Pelan
oman taseen
omaisuus
Perusturvan oman
taseen omaisuus,
siirtyvä irtaimisto
Perusturvan
käytössä olevat
toimitilat (tilojen
päivitys,
vuokrasopimukset)
Palvelusopimusten
vuokrasopimukset
Ikäihmisten ja
sosiaalihuollon
palvelutuotannon
sopimukset ja
asumisjärjestelyt

Viestintäjaosto
Anna Lindholm

Niku Latva-Pukkila

•

Ei alajaostoja

•
•
•

Verkkosivut
Intra
Brändi

Valmistelutyö on edennyt vauhdikkaasti
• VATE toimii ns. hybridimallilla ja
kokoontuu kahden viikon välein
• VATE:n pöytäkirjat ovat nähtävillä
osoitteessa
https://www.epshp.fi/sairaanhoitopiiri
/ajankohtaista/viralliset_ilmoitukset

• Valmistelutyötä tehdään useissa
jaostoissa ja työryhmissä, joissa on
mukana sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä
pelastustoimen asiantuntijoita
alueeltamme.

• Tavoitteena on varmistaa, että
asukkaat saavat tarvitsemansa
palvelut sujuvasti ja työntekijät
voivat siirtyä turvallisin mielin
uuden organisaation palvelukseen.
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Vaten työryhmien
lukumäärä

Vaten
alatyöryhmien
määrä

Vaten muoto

Poliittiset seurantaryhmät
(edustajien määrä)

Organisaatio nyt
(vakinaiset, osaaikaiset)

Organisaatio suunniteltu
(vakinaiset, osa-aikaiset)

Etelä-Karjala

5

2

Hybridi

16

1,75 + 10

1-2 + 10-15

Etelä-Pohjanmaa

10

Jaostojen alla 2-10
alajaostoa

Hybridi

16

5+10

10 + 45

Etelä-Savo

0

Tulossa

Kokoustava

15 + laajempi

7+5

7 + 10-20

Itä-Uusimaa

8

-

Työtä tekevä

3/kunta + pela

0 + 16 (+jaostot)

0 + 24 (+jaostot)

Tulossa

-

Hybridi

45 virallista edustajaa

1+6

-

1-7

-

Hybridi

”selviää 4.10.”

0+10

0+15

6

0-4

Työtä tekevä

14+varajäsenet

3+6

3+8htv rekry + 9

Kymenlaakso

8

13

Hybridi

Kymsoten hall.+ 6
kunta+pela

3+11

3+11-20

Lappi

5

0-6

Työtä tekevä

25

2+13+2x50%
asiantuntijaa

Ei vielä suunniteltu

Ks.
organisaatiokaavio

-

Hybridi

44+vate

20+60-80

50+150-250

Pirkanmaa

5 jaostoa, 3
työryhmää

Jokaisessa
jaostossa

Kokoustava

14

18+19

40 kokoaikaista

Pohjanmaa

Vatella ei erillisiä

-

Kokoustava

59+valm.virkamiehet

3+9

Kansalliseen valmisteluun ei rekryjä
erikseen

Pohjois-Karjala

0

-

Kokoustava

15

7 kokoaikaista

8+1

Pohjois-Pohjanmaa

17

1-5

Työtä tekevä

12 suppea, 51 laaja

16+75

Ei muutu merkittävästi nykyisestä

Pohjois-Savo

4+6

30+

Hybridi

Kuntavaalien -21 mukainen

11+37

20-30+50-60

Päijät-Häme

6

3

Kokoustava

16+16

1+20

1+20 (vate-aika)

Satakunta

7

1-6

Hybridi

16

2+8

40+70

Vantaa-Kerava

1

-

Kokoustava

14

12+6

30+10

5 hanketta

25 projektia

Kokoustava

19+17 vara

5 osa-aikaista

20+50

e

Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Keski-Uusimaa

Länsi-Uusimaa

Varsinais-Suomi

Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukainen eteneminen 11/21
Tarkasteltavana tehtävät Q4/2021 asti
Hallinto, talous ja tukipalvelut

Johtaminen ja osaaminen

Palveluiden järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

69

30

17

20

55

Etelä-Karjala

99 %

100 %

100 %

100 %

91 %

Etelä-Pohjanmaa

96 %

100 %

76 %

70 %

98 %

Etelä-Savo

84 %

87 %

94 %

80 %

89 %

Helsinki

78 %

93 %

88 %

100 %

71 %

HUS

32 %

4%

20 %

-

100 %

Itä-Uusimaa

78 %

90 %

82 %

100 %

36 %

Kainuu

62 %

60 %

47 %

75 %

76 %

Kanta-Häme

94 %

30 %

100 %

35 %

65 %

Keski-Pohjanmaa

100 %

100 %

100 %

100 %

91 %

Keski-Suomi

90 %

93 %

82 %

100 %

100 %

Keski-Uusimaa

100 %

100 %

100 %

100 %

71 %

Kymenlaakso

93 %

97 %

100 %

90 %

100 %

Lappi

67 %

83 %

47 %

95 %

73 %

Länsi-Uusimaa

65 %

73 %

41 %

40 %

38 %

Pirkanmaa

91 %

97 %

88 %

65 %

91 %

Pohjanmaa

100 %

97 %

76 %

70 %

78 %

Pohjois-Karjala

99 %

97 %

100 %

100 %

84 %

Pohjois-Pohjanmaa

55 %

77 %

82 %

100 %

89 %

Pohjois-Savo

78 %

60 %

82 %

100 %

84 %

Päijät-Häme

80 %

80 %

88 %

100 %

67 %

Satakunta

78 %

90 %

47 %

60 %

40 %

Vantaa-Kerava

58 %

70 %

59 %

60 %

25 %

Varsinais-Suomi

67 %

77 %

29 %

40 %

35 %

Tehtävien lkm yht.

Alle 25% tehtävistä käynnissä / valmiita

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

50-75% tehtävistä käynnissä / valmiita

Yli 75% tehtävistä käynnissä / valmiita

Etelä-Pohjanmaa
Marraskuun 2021 tilannekuva
Hallinto, talous ja tukipalvelut
Kokonaisuus etenee
suunnitellusti, mutta muutama
osatehtävä on myöhässä
(aikataulutettu päättyviksi Q3)
kuten kuntien tietopohjan koonti
sekä nykyisten tukiapalveluiden
palvelutuottajien sopimusten
kerääminen

Johtaminen ja osaaminen
Kaikki osatehtävät etenevät
suunnitellusti ja aikataulun
mukaisesti.

Palveluiden järjestäminen
Kokonaisuus etenee pääosin
suunnitellusti ja aikataulun
mukaisesti.
Asiakaspalveluhankintojen ja
kliinisten tukipalveluhankintojen
kartoittaminen ja uudet
hankinnat osittain aloittamatta.

Kokonaisuus etenee
suunnitellusti ja aikataulun
mukaisesti, vaikka yksittäisiä
osatehtäviä on vielä aloittamatta
kuten osaamisen siirtymisen
selvitykset. Näiden toteutus voi
kuitenkin jatkua vuodelle 2022.

ICT
Kokonaisuus etenee
suunnitellusti ja aikataulun
mukaisesti.
Tilannekuvakeskusteluissa tuli
esille, että aiemman keskustelun
ICT-rahoituksen huoli lieventynyt
pikahaun/lisärahoituksen myötä.

Tilannekuvakeskusteluissa tuli
esille, että alueen
yhdyspintajaoston työ on
lähtenyt käyntiin.
Hyte-mallista on tehty
suunnitelmaa yhdessä
toimijoiden kanssa.
Vaikka sidosryhmiä on paljon,
yhdyspintatyöstä ollaan
luottavaisin mielin.

Tilannekuvakeskusteluissa tuli
esille, että henkilöstön siirtojen
käynnistämisen osalta alue on
edennyt suunnitelmien mukaan
(huolimatta aiemman
tilannekuvakierroksen
huutomerkistä).

Alle 25% tehtävistä käynnissä / valmiita

Yhdyspinnat

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

50-75% tehtävistä käynnissä / valmiita

Yli 75% tehtävistä käynnissä / valmiita

THL:n arviointikertomus Sote-arviointi ja tietopohja - THL

Etelä-Pohjanmaa

Tietoa kustannus- ja
rahoituslaskelmista

Etelä-Pohjanmaa

KuTaulukosta puuttuu Kuusiokuntien ja pelastuslaitoksen kustannukset

Hyvinvointialueen
organisaatio- ja johtamisrakenteista

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen organisaatiokaavio
Aluevaltuusto (59)
Vammaisneuvosto

Tarkastuslautakunta
Aluevaalilautakunta

Hallitus (11-13)

Vanhusneuvosto

Hyvinvointialuejohtaja

Nuorisovaltuusto

Johtoryhmä

Lääketieteen professiojohtaja

VIestintä

Hoitotieteen professiojohtaja

Sisäinen tarkastus

Sosiaalityön professiojohtaja

Yksilöjaosto

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen lautakunta (13)
Henkilöstö-, tutkimus- ja kehittämislautakunta (13)
Talous- ja investointilautakunta (13)
Turvallisuuslautakunta (13)

Hallinto- ja
strategiapalvelut
Toimialajohtaja

Terveys- ja
sairaanhoitopalvelut

Perhe- ja
sosiaalipalvelut

Toimialajohtaja

Toimialajohtaja

Ikäihmisten
palvelut

Toimialajohtaja

Toimialajohtaja

Palvelutuotantoalueet
Suupohjan sote-keskus, Kurikan sote-keskus, llmajoen sote-keskus, Seinäjoen sote-keskus, Lapuan sotekeskus, Kaksineuvoisen sote-keskus, Järvi-Pohjanmaan sote-keskus, KuusSoTen sote-keskus

Digitaaliset palvelut

Pelastustoimi

Etelä-Pohjanmaa

Luonnosversio 10.

Terveys- ja sairaanhoidon palvelut
Toimialajohtaja

Monialaiset

vastaanottopalvelut
Palvelujohtaja

Sairaalapalvelut
Palvelujohtaja

24 /7 –palvelut ja

sitä tukevat palvelut
Palvelujohtaja

Etelä-Pohjanmaa

Kuntoutus
Palvelujohtaja

Lääkinnälliset
tukipalvelut ja
varautuminen
Palvelujohtaja

Läpileikkaavana
psykososiaaliset ja
mielenterveys- ja
päihdepalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Toimialajohtaja
Työikäisten palvelut ovat
osana monialaisia
vastaanottopalveluja
• Aikuisten
sosiaalipalvelut
(sosiaaliohjaus,
päivätoiminta,
asumispalvelut,
kuntouttava
työtoiminta,
toimeentulotuki)
• Työllisyyspalvelut
(jäävät osittain
kuntiin)

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Vammaispalvelut

Palvelujohtaja

Palvelujohtaja

Etelä-Pohjanmaa

Ikäihmisten palvelut

Toimialajohtaja

Asiakasohjaus palvelujohtaja

Kotona asumista tukevat palvelut

Asumispalvelut

Palvelujohtaja

Palvelujohtaja

Etelä-Pohjanmaa

Hallinto- ja strategiapalvelut
Toimialajohtaja

Hallintopalvelut

Henkilöstö-

Hallintojohtaja /
Johtava lakimies

palvelut
Henkilöstöjohtaja

Kehitys-

Talouspalvelut
Talousjohtaja

palvelut
Kehitysjohtaja
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Tietohallintopalvelut
Tietohallintojohtaja

Tukipalvelut
Tukipalvelujohtaja

Pelastustoimi
Pelastusjohtaja

Riskienhallinta

Pelastustoiminta

Resurssienhallinta

Pelastuspäällikkö

Pelastuspäällikkö

Pelastuspäällikkö
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Tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiotoiminta / Ensivaste
Pelastuspäällikkö

Tulevaa
Aluevaltuutettujen seminaarit järjestetään tammi- ja
helmikuussa 2022
Saattaen vaihtaen
väliaikaisesta valmistelusta valtuustotyöskentelyyn

Etelä-Pohjanmaa

Aluevaltuuston 1. ja 2. kokoukseen mm.
Organisaatio ja hallintosääntö
Valtuuston järjestäytyminen
Aluehallituksen asettaminen
Aluehallituksen esittelystä päättäminen
Tarkastuslautakunnan asettaminen
Muiden toimielimien asettaminen
Hyvinvointialuejohtajan viran perustaminen
Kelpoisuusehtojen määrittäminen ja muut hakuun liittyvät ratkaisut
Muun henkilöstön rekrytointiperiaatteet johtajien, päälliköiden ja
esihenkilöiden valintoihin
• Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet
• Tilintarkastajan valinta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kiitos!

Etelä-Pohjanmaa

