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Pohjois-Pohjanmaan hankekokonaisuus

4,9 
M€

10,9 
M€



Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

1 2 3 4

1,2 
M€

1,2 
M€

1,2 
M€

1,2 
M€

Budjetti

12/2021 saakka





Tavoitteena on, että Pohjois-

Pohjanmaan palvelut 

muodostavat ihmislähtöisen, 

integroidun kokonaisuuden, joka 

vastaa asukkaiden tarpeita, 

huomioi yhdyspinnat ja alueiden 

erityispiirteet sekä pitää sote-

kustannuskehityksen hallittuna. 

Sote-palvelustrategian laatiminen 

toimii valmistelevana työnä 

tulevan hyvinvointialueen 

strategiaprosessille.



Alueellinen

kehittämistyö

Koillismaa
Kuusamo, Taivalkoski

Oulunkaari
Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi, Vaala

Oulun eteläinen
Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, 

Nivala, Oulainen, Pyhäjärvi, Pyhäntä, 

Reisjärvi, Sievi, Siikalatva, Ylivieska

Rannikkoseutu
Kalajoki, Merijärvi, Pyhäjoki,   

Raahe, Siikajoki

OuluLakeus
Hailuoto, Kempele, Liminka, 

Lumijoki, Muhos, Tyrnävä

Alueiden 

yhteinen PPSHP



12/2021          
saakka

1,25 M€ 6 työpakettia

Oulunkaaren 
kuntayhtymä 

koordinoi

6 aluetta                  
ja PPSHP

Työpakettien 
asiantuntijat

Maakunnallisuus 
alueelliset 

erityispiirteet 
huomioiden

Yhdessä   
tekeminen

Kansallisen 
uudistuksen 

huomioiminen

8



Missä meidän 

on uudella 

hyvinvointialueella 

onnistuttava?

Miten sen 

teemme?



• Aluesimulaatiotyöskentely

• Tilanne- ja tulevaisuuskuvatyö

• Integraatio: Oulun kaupungin ja PPSHP:n 

integraatioselvitys sekä PPSHP:n 

koordinoima maakunnallinen kuntahanke

• Yhdyspintatyö mm. työllisyys- ja sivistys-

palveluiden kanssa

• Tiedolla johtamisen valmistelu

• Koetalousarvion valmistelu

• Kriteeristöjen valmistelu

• Asiakkaiden ja ammattilaisten sähköisiin 

palveluihin liittyvä valmistelu

• Konsulttiselvitykset

• Markkinaselvitys pohjoisen yhteistyöalueen 
maakuntien kesken (KPMG Oy) 

• Markkinavuoropuhelun ja kehittämis-
kumppanuuden selvitys (Owal Group Oy)

• Sote-kiinteistöselvitys

• Palveluverkkoselvitykset

• Osallisuuden ja viestinnän työmuodot 

• Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma ja 

hyvinvointisopimus

• Mitä muuta?

Hyödynnetään täysimääräisesti

aiempi maakunnallinen valmistelu



Ohjaus • Suppea ja laaja poliittinen ohjausryhmä: puheenjohtaja Jussi Ylitalo ja varapuheenjohtajat

• Työvaliokunta: puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma

• Sparrausryhmä: puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma

Hanke-

koordinaatio

• Projektipäällikkö Anu Vuorinen, 80% (kehitys- ja resurssijohtaja, Oulunkaari)

• Leena Pimperi-Koivisto, 20% (kuntayhtymän johtaja, Oulunkaari)

• Koordinaattori Heli Luukinen, 70% (talouden ja järjestämisen asiantuntija, Oulunkaari)

Alueelliset 

asiantuntijat

• Koillismaa: Kaisu Palosaari, 40% (hallinto- ja talouspäällikkö, Kuusamo)

• Oulu: 

• Mervi Koski, 20%, koordinaatio/yhteyshenkilö, valvonta ja kriteeristöt (vanhustyönjohtaja) 

• Kirsti Ylitalo-Katajisto, 10-20%, strategiaprosessi, luottamushenkilöt, johtoryhmä, verkostot, sidosryhmätyö, viestintä 

(hyvinvointijohtaja)

• Arja Heikkinen, 20%, ohjauksen ja järjestämisen mallit, monituottajuus (sosiaalijohtaja)

• Heidi Alatalo, 20%, ennakointi ja skenaariotyöskentely (talouspäällikkö)

• Oulunkaari: Heli Luukinen, 30% (talouden ja järjestämisen asiantuntija)

• Lakeus: Tiina Peltola, 50%

• Oulun eteläinen ja Rannikko: Päivi Peltokorpi, 50-60%, koordinaatio (Kallion terveyspalvelujohtaja), Johanna Patanen, 20% (Kallion 

kuntayhtymän johtaja), Tuomas Aikkila, 10% (Selänteen peruspalvelukuntayhtymän johtaja), Päivi Rautio, 10%, (perusturvajohtaja, 

Oulainen), Ritva Hantula, 10% (perusturvajohtaja, sosiaali- ja terveyspiiri Helmi), Marjukka Manninen, 10% (RASHKY:n johtaja), Anne 

Mäki-Leppilampi, 10% (hyvinvointipalvelujohtaja, Kalajoki)

• PPSHP: Pasi Parkkila, osatyöpanos (kehitysjohtaja), Juha Korpelainen, osatyöpanos (johtajaylilääkäri), Pia Peteri, 20%, 

(taloussuunnittelupäällikkö), Merja Meriläinen, osana omaa työtä (sairaalaylihoitaja)

Työpaketit • Osallisuus: Liisa Jurmu, 100%

• Ennakointi ja skenaariot: Heidi Alatalo (talouspäällikkö, Oulu), Pia Peteri (taloussuunnittelupäällikkö, PPSHP), Antti Lehtola 100%

• Valvonta ja palvelukriteerit: Leena Sikala, 50 % (sosiaaliohjaaja, Selänne), tiimi täydentyy



Syksy 2020 Kevät 2021 Syksy 2021 Kevät 2022

Sote-palvelustrategian 

perustan valmistelu

Sote-palvelustrategian                                

sisällön valmistelu

Sote-palvelustrategiatyön 

syventäminen osana 

hyvinvointialuestrategiaa

Päätökset            

sote-palvelu-

strategiasta

”Missä meidän 

on uudella 

hyvinvointialueella 

onnistuttava?”
”Miten sen 

teemme?” 

Eri toimijat mukaan sote-palvelustrategiatyöhön

Väliaikainen 

valmistelutoimielin

Alue-

valtuusto

Toimintaympäristön tilannekuva ja muutosten ennakointi

”Tavoitteena on, että Pohjois-Pohjanmaan 

palvelut muodostavat ihmislähtöisen, 

integroidun kokonaisuuden, joka vastaa 

asukkaiden tarpeita, huomioi yhdyspinnat 

ja alueiden erityispiirteet sekä pitää sote-

kustannuskehityksen hallittuna.”

HE 

8.12.
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Lähipalvelujen turvaaminen,
palveluiden yhdenvertainen saatavuus

Kustannuskehityksen hillitseminen ja
 tuottavuuden nostaminen

Integraation ja sujuvien palveluketjujen toteutuminen

Matalan kynnyksen palvelut,
ennaltaehkäisy, varhainen tuki

Sähköisten palvelujen ja teknologian hyödyntäminen

Ikäihmisten palvelujen uudistaminen ja
ikäihmisten hyvinvointi

Osaavan henkilöstön saatavuus ja työhyvinvointi

Tietojärjestelmien integraatio,
yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä

Erikoissairaanhoidon jalkauttaminen alueille

Maakuntatasoinen yhteistyö ja päätöksenteko

Taustakyselyt: 

Missä meidän on 

uudella hyvinvointi-

alueella onnistuttava? 

10:n kärki
Vastauksia annettiin 140 kpl



Sote-palvelustrategian kokonaisuudet

1. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämisen ja tuottamisen kokonaisuus

2. Tilanne- ja tulevaisuuskuva Pohjois-Pohjanmaalla

3. Sote-palvelustrategian painopisteet ja strategiset tavoitteet

4. Sote-palveluiden budjetointi ja rahoitus

5. Hyvinvointialueen integroidut palveluprosessit, -rakenteet, ja -verkosto

a) Hyvinvointialueen integroidun palvelukokonaisuuden määrittely ja kuvaaminen 

b) Palvelujen verkoston määrittely ja kuvaaminen

c) Palvelukriteeristöjen yhtenäistäminen

6. Monituottajuus ja markkinavuoropuhelu

7. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen hyvinvointialueella

8. Asukkaiden ja asiakkaiden osallisuus

9. Muiden hyvinvointialueiden kanssa tehtävä yhteistyö 

10. Sote-palvelustrategian tietoperusta ja tiedolla johtamisen periaatteet 

11. Sote-palveluihin liittyvät tietojärjestelmäratkaisut

12. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden arviointi hyvinvointialueella

13. Sote-palveluihin liittyvät tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorakenteet

14. Hyvinvointialueen sote-palveluihin liittyvä varautuminen ja valmiussuunnittelu 

Sisällöt ja vaiheistus 

tarkentuvat mm. 

sparrausryhmän, 

työvaliokunnan ja poliittisten 

ohjausryhmien käsittelyssä

Luonnos



Taustaa 
palvelurakenteille   

ja palvelujen 
peittävyyksille 

Taustaa lähi- ja 
yhteisten palvelujen  

määrittelylle

Lähipalveluiden 
uudistamisen 

periaatteet (mm. digi 
ja liikkuvat palvelut)

Taustaa jalkautuvan 
erikoisairaanhoidon 

palveluille

Kriteeristöjen 
yhtenäistämisen 

valmistelu

Taustaa 
monituottajuuden ja 

kumppanuuksien 
periaatteille

Koetalousarvion 
valmistelu

Tulevaisuuden 
sairaalan 

kehittäjäryhmien 
kanssa tehtävä 

yhteistyö

Sote-
kiinteistöselvityksen 

päivittäminen ja 
täydentäminen

Esimerkkejä sote-

palvelustrategian 

sisällön valmistelusta 

keväällä 2021

Edellyttää keskustelua ja 

linjauksia mm. painopisteistä, 

aikataulusta suhteessa 

kansalliseen uudistukseen, 

priorisoinnista sekä 

alueellisuuden huomioimisesta



Syksy 2020
Perustan valmistelu
”Missä on onnistuttava”

Kevät 2021
Sisällön valmistelu

”Miten sen teemme”

Syksy 2021

Valmistelun syventäminen

Työpajavaihe 1 Työpajavaiheet 2 ja 3 Työpajavaiheet XX

Vuorovaikutteinen viestintä, infot, säännöllinen käsittely kokouksissa, yhteistyökeskustelut

Teemaryhmätyöskentely

Työskentely sähköisellä verkkoalustalla

Kenttäkierros Kenttäkierros Kenttäkierros

Linkit POPsoten muiden osahankkeiden valmisteluun

Sähköiset kyselyt Sähköiset kyselyt Sähköiset kyselyt

Kuntalaiset ja asiakkaat, poliittinen ohjaus, työvaliokunta, sote-ryhmä, 

sparrausryhmä, kuntien ja sote-organisaatioiden johtoryhmät ja 

toimielimet, POPsoten osahankkeet, sidosryhmät (esim. yrittäjä- ja 

sote-järjestöt), muut hyvinvointialueet

Eri toimijat mukaan 

palvelustrategiatyöhön


