
 

 

 
 

 
Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta 
 
Aika:  maanantai 18.1.2021, kello 10.00–11.53  
Paikka:  Teams-kokous 
 

Läsnä: 
Esko Hassinen, puheenjohtaja Pohjois-Pohjanmaan liikunta ja Urheilu ry 
Esa Aunola   Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry 
Pekka Härkönen   Raudaskylän Kristillinen Opisto ry.  
Heli Hietala 4H-liitto, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa-Kainuu  
Anna Katajala Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry  
Anne Mustakangas-Mäkelä Vuolle Setlementti ry  
Timo Nevanperä   Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen Liitto 
Arja Sutela   Nuorten Ystävät ry  
Risto Örling   Pohjois-Pohjanmaan EETU ry  
Kukka Kukkonen   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Marko Miesmaa   Pohjanmaan Partiolaiset 
Ilpo Tapaninen   Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Marja Malmi   Suomi-Venäjä-Seura 
Pasi Laukka    Oulun kaupunki 
Tiina Peltola   POPsote-hanke 
Liisa Jurmu   POPsote-hanke 
Anu Vuorinen   POPsote-hanke 
Jouko Luukkonen   POPsote-hanke 

 
1. Avaus ja läsnäolijat 

 
Puheenjohtaja Esko Hassinen avasi kokouksen klo 10. Kokous todettiin viralliseksi, 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat. 

  

2. POPsoten palvelustrategia, projektipäällikkö Anu Vuorinen 
 
Hankehenkilöstö esittäytyi. Anu on POPsote-hankkeen projektipäällikkö ja 
palvelustrategiatyön vetäjä. Liisa on hankkeen osallisuusasiantuntoja ja Tiina Lakeuden 
alueen aluekoordinaattori. 
 
Anu kertoi, että www.popsote.fi sivuilta saa tietoa hankkeesta. Anu esitteli 
hankekokonaisuuden, jonka resurssit ovat noin 16 M€. Maakunnan yhteisiä 
kehittämisohjelmia on neljä: 1. lapset, nuoret ja perheet, 2. mielenterveys- ja 
päihdepalvelut, 3. ikääntyvien palvelut sekä 4. hoitotakuu. Työtä tehdään kuudella 
alueella. Operointi työpakettien kautta. 

 
Palvelustrategiatyö on valmistelevaa työtä hyvinvointialueen palvelustrategialle. 
Oulunkaari koordinoi työtä. Esiteltiin sote-palvelustrategian kokonaisuudet. Sisällöt ja 
vaiheistus tarkentuvat mm. sparrausryhmän, työvaliokunnan ja poliittisten 
ohjausryhmien käsittelyssä. Anu toi esille esimerkkejä sote-palvelustrategian sisällön 
valmistelusta keväällä 2021. Eri toimijat mukaan palvelustrategiatyöhön. 
 

http://www.popsote.fi/


 

 

Liisa kertoi osallisuustyöstä sote-palvelustrategiahankkeessa. Osallissuusuunnitelma 
sisältää kuvauksen eri tahojen osallisuudesta palvelustrategiatyössä. Sote-
palvelustrategia sisältää suunnitelman siitä, miten asukkaat ja asiakkaat ovat osallisina 
hyvinvointialueen sote-palvelujen kehittämisessä. Palvelustrategia laaditaan 
yhteistyöllä kumppaneiden kanssa. 
 
Miten järjestöt voivat olla mukana uudella hyvinvointialueella julkisten sote-
palveluiden kumppanina? Työskentely toteutettiin sähköisellä Innoduel-työkalulla. 
Järjestöneuvottelukunnan yhteisen työskentelyn 10 tärkeimmäksi noussutta 
näkökulmaa: 
 

 
 
 
 
Kaikki tulokset löytyvät: https://app.innoduel.com/admin-
app/#/report/public?id=207b1feb-521d-4088-bf1f-6193cd67199b 
Lisätiedot:  
liisa.jurmu@oulunkaari.com tai 040 527 2578 
 
Anun ja Liisan esittelydiat ovat pöytäkirjan liitteenä. 
 
Keskustelu: 
- maakuntaohjelman valmistelu syytä ottaa huomioon palvelustrategiaa laadittaessa 
- maakunnan nuorisovaltuustoon esittely kuntien nuvien kuulemisesta 
- ikäihmiset huomioitu mm. yleisin järjestötilaisuuksin sekä vanhusneuvostojen 

työpajoin 
- järjestörakennehankkeen puitteissa perustettu maakunnalliset järjestöverkostot, 

joista yksi verkosto ikäihmisille (kehittämishankkeen puolelta koordinaattori) 
- hyte-osahankkeen kanssa tehtävä yhteistyö nostettiin esille 
- edellinen lista osoittaa hyvällä tavalla järjestöjen tekemisen laajan kirjon 
- listasta puuttuu ”ihmisten kielelle” tehtävä viestintä 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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3. POP-sote-hankkeen tilannekatsaus, hankejohtaja Jouko Luukkonen 
 

Jouko kertoi hankevalmistelun lähteneen liikkeelle noin vuosi sitten. 
Hankekokonaisuus on rakennettu siten, että se palvelee ensisijaisesti nykyisten 
organisaatioiden kehittämistyötä. Järjestämisen rakenteeseen asti ei olla edetty. 
Tavoitteena on, että lait olisivay  voimassa heinäkuussa 2021. Väliaikaishalllinnon aika 
olisi noin kahdeksan kuukautta. Sinä aikana paljon valmistelua aluevaltuustolle. 
 
POPsote-hanke pitää sisällään lukuisia kehittämishankkeita. Jouko esitteli hankkeen 
ohjausjärjestelmän. Sote-johto ohjaa sisällöllisesti. Paikallistason yhteistyö ei saa 
rapautua. Kahdeksan yhteistä tavoitetta, teemoja nostettiin aiemmasta valmistelusta. 
Maakunnalla yhteisiä kehittämisohjelmia. Yleiskattellisen rahoituksen osalta 
ennakoimattomuutta. Nyt ryhdytään tekemään koetalousarviotyötä ja tarkastelemaan 
uudistettuja rahoituskriteereitä. 
 

 
Keskustelussa nostettiin esille uhka että kunnat ryhtyvät säästämään hyvinvoinnista. 
Yhdyspintatyötä korostettiin. Tuotiin esille myös suunnitteilla oleva kuntien hyte-
kerroin. Joukon esittelydiat ovat pöytäkirjan liitteenä. 

 
Päätös: Merkittiin esittely ja käyty keskustelu tiedoksi. 

 
 

4. Puheenjohtajiston esitys vuoden 2021 toiminnan painopisteistä 
 

                                 
 



 

 

 
 

Päätös: Hyväksyttiin. 
 

5. Muut asiat ja seuraava kokous 
 

Päätös: Seuraavat kokoukset: 15.4.2021 klo 9–11 ja 10.6.2021 klo 9–11 
 

 
6. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.53. 


