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• Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 

pelastustoimen henkilöstö siirtyy uudistuksen yhteydessä tehtäviensä mukana 

hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien palvelukseen.

• Lisäksi opiskeluhuollon kuraattorit ja koulupsykologit siirtyvät hyvinvointialueiden ja 

hyvinvointiyhtymien palvelukseen.

• Kuntien palveluksessa olevat sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalvelutehtävissä 

työskentelevät siirtyvät hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien palvelukseen, jos 

heidän työtehtävistään vähintään puolet on kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon 

tukitehtäviä

• Mm. keskitetty ruokahuolto, siivous, laitehuolto, toimisto- ja hallintopalvelut, 

palkanlaskenta, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, ICT-palvelut, kiinteistötoimi, 

laboratoriot ja kuvantamispalvelut

Henkilöstö siirtyy tehtäviensä mukana



• Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien kuntayhtymät siirtyvät hyvinvointialueille 

varoineen ja velkoineen.

• Kuntien ja muiden kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 

käytössä oleva irtain omaisuus, sopimukset ja siirtyvän henkilöstön lomapalkkavelka 

siirtyvät hyvinvointialueille ilman korvausta.

• Siirroilla oikaistaan peruspääomaa, jolloin ne eivät ole tulosvaikutteisia.

• Hyvinvointialue vuokraa kunnilta niiden omistukseen jäävät sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitilat siirtymäajaksi (3 vuotta ja yhden

vuoden optio).

• Sairaanhoitopiireiltä ja erityishuoltopiireiltä hyvinvointialueille siirtyville lainoille 

myönnetään valtiontakaus, jolla turvataan velkojien asema ja säilytetään lainat 

nollariskiluokassa.

• Siirrot toteutetaan kuntien ja kuntayhtymien laatimien selvitysten pohjalta.

Omaisuus- ja velkaerien siirrot



Kunnista siirretään hyvinvointialueille koko 

maan tasolla yhtä paljon kustannuksia ja tuloja

Siirtyvät sote-palvelujen ja pelastustoimen 

kustannukset 20,63 mrd. euroa

Siirrettävät valtionosuudet 
7,16 mrd. euroa

• Soten osuus laskennallisista 

kustannuksista ja lisäosista, 

yht. 5,34 mrd. euroa

• Lisäksi 70 % veromenetysten 

korvauksista, yht. 1,84 mrd. euroa

Siirrettävät verotulot 
13,5 mrd. euroa

• Yhteisöverosta siirretään 

n. 0,63 mrd. euroa

• Kunnallisveron tuottoa alennetaan 

12,8 mrd. euroa; kaikkien kuntien 

kunnallisveroprosentteja 

alennetaan 12,39 %-yksiköllä

PERIAATE:

Kuntien väliset 

kunnallisveroprosenttien 

vaihteluvälit ja kuntalaisten 

veroasteet pysyvät 

ennallaan 12,39 %-yksikön

(arvio) siirron jälkeen.

Arvio vuoden 2022 tasossa. Laskelmat tarkentuvat myöhemmin.



Toimintakate (nettokustannukset) ennen ja 

jälkeen sote-uudistuksen, mrd. €, arvio vuoden 2022 tasossa
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Ennen sote-uudistusta Sote-uudistuksen jälkeen

Siirtyy

20,6 mrd. €
(n. 59 %)

• Sote-palveluihin 

liittyvät kustannusten 

kasvupaineet 

poistuvat kunnilta.

• Toisaalta esim. 

talouden 

tasapainottamiskeinot 

rajallisemmat kuin 

nykyisin. 

Toimintakate (+ poistot) ennen ja jälkeen 
sote-uudistuksen, mrd. euroa



• Kustannuksia ja tuloja siirtyy kunnilta koko maan tasolla yhtä paljon, mutta 
kuntakohtaisesti siirtymät voivat poiketa merkittävästi edellyttää 

tasausjärjestelyjä 

• Uudistuksen voimaantulovuonna kuntien käyttötalouden tasapainon muutos 

rajataan nollaksi suhteessa edellisen vuoden tilanteeseen.

• Kuntakohtaisia muutoksia rajoitetaan viiden vuoden porrastetulla 

(+/- 15 €/asukas/vuosi) siirtymätasauksella ja toistaiseksi pysyvällä 
+/- 60 euron asukaskohtaisella enimmäismuutosrajoittimella 

 laskennallinen muutospaine tulovero-%:iin suhteutettuna enintään n. 0,6 

prosenttiyksikköä

• Muutoksia kohtuullistetaan myös ns. muutosrajoittimella, jonka perusteella siirtyvien 

kustannusten ja tulojen erotusta tasataan +/- 60 %:lla erotuksesta

• Verotulojen tasausjärjestelmään esitettävät muutokset tasaavat osaltaan kuntakohtaisia 

muutoksia.

Kuntien rahoituksen tasausjärjestelyt



• Rakenne sama kuin nykyisin (tarve-erojen ja tulojen tasaus)

• Tarveperustaisesta osasta poistettu ns. sote-osat (mm. sairastavuus ja aikuis- ja vanhusväestö 

sekä osa muista kriteereistä)

• Kriteerit muutoin samat kuin nykyisin, mutta uusina kriteereinä: 

• hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosa 

• asukasmäärän kasvuun perustuva lisä, jolla vastataan väestömäärän kasvun aiheuttamaan 

palvelutarpeen lisäykseen 

• Eräiden nykyisten kriteereiden laskentatapaa tarkistetaan hieman sekä yhtenäistetään sekä 

poistetaan eräitä aiempia tasausjärjestelyjä

• Suurimmat muutokset tulojen tasausjärjestelmään:

• tasauslisä-% nostetaan 80:stä 90 %:iin sekä 

• tasausvähennys-% lasketaan vähintään 30:stä kiinteään 10 %:iin. 

• Lisäksi kiinteistövero sisällytetään 50 %:n osuudella tulojen tasauksessa huomioitaviin verotuloihin. 

• Voimalaitosten osalta tasauksessa huomioidaan vain ydinvoimalaitokset ja niiden veroprosentteina käytetään 

tasauksen laskennassa yleistä (keskimääräistä) kiinteistöveroprosenttia.

Uusi valtionosuusjärjestelmä 



• Yksittäisen hyvinvointialueen rahoituksen määräytyminen:

• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien palvelutarvetta (n. 80 %) ja 

olosuhteita kuvaavien tekijöiden (n. 4 %) perusteella.

• Lisäksi rahoitusta kohdentuu asukasperusteisesti (n. 15 %) sekä hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen kertoimen mukaisesti (1 %).

• Hyvinvointialueella on oikeus lisärahoitukseen, jos myönnetyn rahoituksen 

taso vaarantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelujen 
järjestämisen.

• Hyvinvointialueen siirtymistä laskennalliseen rahoitusmalliin helpotetaan 

7 vuoden siirtymäkaudella, jonka jälkeen -100/+200 euroa/asukas ylittävä 

muutos laskennallisen ja siirtyvän rahoituksen välillä tasataan toistaiseksi 
pysyvällä siirtymätasauksella.

Yksittäisen hyvinvointialueen rahoitus



Hyvinvointialueiden laskennallinen rahoitusmalli

98% 2%

Sote-tehtävien rahoitus Pelastustoimen rahoitus

13,424 %

81,45%

2,0 %

0,5 %
1,5 %

0,113 %

1,0 %

0,013 %

Sote-rahoituksen määräytymistekijät

Asukasperusteinen

Sote-palvelutarvekerroin

Vieraskielisyys

Kaksikielisyys

Asukastiheyskerroin

Saaristoisuus

Hyte-kerroin

Saamenkielisyys

65 %
5 %

30 %

Pelastustoimen rahoituksen 
määräytymistekijät

Asukasperusteisuus

Asukastiheys

Pelastustoimen
riskitekijät

*Pelastustoimen asukastiheyskertoimen määrittelyssä käytetään 
hyvinvointialueen kokonaispinta-alaa.



Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialue

Vuosibudjetilla mitaten 3. suurin

Pinta-alalla mitaten 2. suurin

Alueelle sijoittuvien kuntien (30)  ja yhteen liittyvien sote-
ja pela-organisaatioiden (19+2) määrällä mitaten suurin

Toiminnallinen ja hallinnollinen muutos on valtava! On oltava ajoissa 
liikkeellä, jotta palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuun siirto 1.1.2023 

onnistuu mahdollisimman häiriöttömästi



Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Palvelee noin

413 000 asukasta

Työllistää 

17 000–18 000 

työntekijää

Oma budjetti yli 

1,5 miljardia 

vuonna 2023, 

rahoitus pääosin 

valtiolta

Ylimmässä 

johdossa vaaleilla 

valittava 

aluevaltuusto

Vastaa alueen 

sote- ja pelastus-

palveluiden 

järjestämisestä

Yhdistää alueen nykyiset 

19 sote-organisaatiota ja 

kaksi pelastuslaitosta 

yhdeksi kokonaisuudeksi

Asukasosallisuus 

aluevaalien ja 

osallisuus-

toiminnan kautta
Aloittaa 

toimintansa 

1.1.2023
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VATEn alainen valmisteluorganisaatio

Muutosjohtaja

Konsernipalv. organis. 
ja omistajaohjaus

Palvelutuotannon 
organisoituminen 

sote
Järjestämistoiminta

Talous ja hankinnatHenkilöstö/HR
Hallintosääntö, muu 

juridiikka ja vaalit
Sopimusten hallinta

InfrapalvelutICT/tietohallinto Siivous ja ruokahuolto Osallisuus

YTA-alue

Palvelutuotannon 
organisoituminen pela

Yhdyspinnat HYTE TKIO

Viestintä



Konsernipalv. organis. 
ja omistajaohjaus
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VATEn alainen valmisteluorganisaatio
Muutosjohtaja

Palvelutuotannon 
organisoituminen 

sote

Järjestämistoiminta

Talous ja hankinnatHenkilöstö/HR Sopimusten hallinta

InfrapalvelutICT/tietohallinto Siivous ja ruokahuolto Osallisuus

YTA-alue

Palvelutuotannon 
organisoituminen 

pela

Yhdyspinnat HYTE TKIO

Ilkka Luoma
Johanna Patanen, Leena 
Pimperi-Koivisto, Jorma 
Mäkitalo, Eliisa Tornberg, 

Anne Mäki-Leppilampi, Päivi 
Lauri

Kirsti Ylitalo-Katajisto
Anu Vuorinen, Arja Heikkinen, 
Jouni Wikstedt, Marja-Leena 

Meriläinen, Anu Tuominen

Petteri Helisten
Jarmo Haapanen

Juha Jääskeläinen Jarkko RaatikainenJuha Torvinen

Ilkka Haataja Ollipekka HuotariMarjukka ManninenJari Karsikko

Ilkka Luoma Miia TurpeinenSanna SalmelaMarjukka Manninen

Viestintä

Laura Paloheimo

Jouko Luukkonen

Hallintosääntö, muu 
juridiikka ja vaalit

Sari Haataja



Sote-uudistuksen aikataulu 2020–2022
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2020 2021 2022 2023

HE-luonnos
lausunnoilla

15.6.–25.9.2020

HE
eduskuntaan

12/2020

Lakien 
voimaan 

tulo

Väliaikais-
hallinto 

Aluevaalit
23.1 2022

Alue-
valtuustojen

toimikausi

alkaa 3/2022

Hyvinvointi-
alueille 

siirtyvät 

tehtävät

1.1.2023

HE-valmistelu
Lausunto-

kierros

Eduskunta-
käsittely

Väliaikaishallinto Aluevaltuusto
HUS-yhtymä

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman kehittämishankkeet 2020–2022

Rakenneuudistusta koskevat kehittämishankkeet 2020–2021

Muut kehittämishankkeet 2020–2022

Sote-100



Toimeenpano käynnistyy,
budjettivalmistelu

Mitä palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuun siirtäminen 
hyvinvointialueelle mahdollisimman häiriöttömäksi edellyttää?
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Palvelutuotanto 
käynnistyy

1.7.2021 1.3.2022 1.7.2022 1.1.2023

Päätöksenteko käynnistyy, toimeenpanovaihe edellyttää keskeisten asioiden 
linjaamista 1.3.-30.6.2022 välisenä aikana

VATEn lakisääteinen rooli

Aluevaltuuston ja –hallituksen 
päätöksenteon valmistelu käynnistyy

Poliittinen ohjaus VATE-vaiheessa 
kriittinen menestystekijä – poliittisten 
seurantaryhmien rooli keskeinen ja 
tulevien aluevaltuutettujen 
informointi tärkeää

Aluevaltuustolla 
ja – hallituksella 
hyvin vaativa ja 
intensiivinen 
jakso

23.1.2022



KOKOUS 1
1.3.2022

KOKOUS 2
21.3.2022

KOKOUS 3
2.5.2022

KOKOUS 4
30.5.2022

MYÖHEMMIN

Organisaatio ja hallintosääntö

Valtuuston järjestäytyminen

Aluehallituksen asettaminen

Aluehallituksen väliaikaisen 
esittelijän nimeäminen

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 

Hyvinvointialueen johtajan valinta

Hyvinvointialue-strategian 1. 
käsittely (Hyvinvointialueen visio, 
arvot ja brändi; sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelustrategia 
osana hyvinvointialuestrategiaa)

Selvitys siirtyvästä omaisuudesta, 
sopimuksista, vastuista ja kunnalta 
vuokrattavista toimitiloista 
(voimaanpanoL 28 §)

Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä, 
palkkakuluista ja lomapalkkavelasta

TAHE- ja ICT-palvelutuotannon 
organisointi ja kumppanuudesta 
päättäminen

APTJ-strategian hyväksyntä

Toimialariippumattomia 
järjestelmiä koskevan strategian 
hyväksyminen (strategian 
toimeenpano hallituksen toimesta)

Hankintaohjeen hyväksyntä

Ateria- ja puhtauspalveluiden 
tuotanto ja organisointi 
hyvinvointialueella

Valtuuston valitsemien muiden 
ylimpien viranhaltijoiden valinta

Hyvinvointialue-strategian 2. 
käsittely ja hyväksyntä

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelustrategia osana 
hyvinvointialuestrategiaa

Ehdotus henkilöstön 
siirtosuunnitelmaksi ja -
sopimukseksi

Kunnilta vuokrattavien kiinteistöjen 
vuokranmääräytymisperusteet

Omistajaohjauksen periaatteet ja 
konserniohje

Nordlabin, Pohjois-Suomen sosiaali-
ja terveydenhuollon osuuskunnan 
integrointi osaksi Pohjois-
Pohjanmaan hyvinvointialueen 
konsernia ja osaksi Pohjois-Suomen 
yhteistyöaluetta

Hyvinvointialueen vuoden 2023 
talousarvion laadinnan perusteet 
strategian pohjalta

Varallisuuden hoidon sekä 
sijoitustoiminnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan perusteet

Tilivelvollisten nimeäminen

Maksujen yleiset perusteet sekä 
asiakasmaksut

Muilta hyvinvointialueilta 
laskutettavien tuotettavien 
palveluiden hinnoittelu- ja 
laskutusperusteet

Takaussitoumuksen tai muun 
vakuuden antaminen toisen velasta 
(?)

Hyvinvointiohjelma ja alueellinen 
hyvinvointikertomus

Yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen 
hyväksyminen

Pelastustoimen ”kevyt” 
palvelutasopäätös (8/2022)

Sote-järjestämissuunnitelma (8/2022) 

Lopullinen selvitys siirtyvästä 
omaisuudesta, sopimuksista, 
vastuista ja kunnalta vuokrattavista 
toimitiloista

Vaten loppuselvitys

Vuoden 2023 hyvinvointialueen 
talousarvio

Aluevaltuuston strategiaseminaarit 27.1. ja 14.2.
=> Tavoite on, että organisaation, hallintosäännön ja johtamisjärjestelmän 

pohjaehdotus on valmis ensimmäiseen strategiaseminaariin mennessä
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• Väliaikainen valmistelutoimielin on järjestäytynyt ja kokoontunut lukuisia kertoja

• Valmisteluorganisaatio on järjestäytynyt kesäkuussa, valmisteluosioiden työsuunnitelmat on hyväksytty 
elokuussa ja valmisteluorganisaation rekrytoinnit on suoritettu elo-syyskuussa

• Työ valmistelun eri osa-alueilla etenee vauhdikkaasti ja suunnitelmien mukaisesti

• Väliaikaista valmistelutoimielintä ohjaavat suppea ja laaja poliittinen seurantaryhmä kokoontuvat 
säännöllisesti

• Poliittinen tuki virkahenkilöiden työlle ja halu edetä uudistuksessa on vahva !
• Poliittisten seurantaryhmien työskentely on jopa tärkeämpi menestystekijä kuin osaava ja riittävästi 

resursoitu virkahenkilövalmistelu – ja Pohjois-Pohjanmaalla se toimii erinomaisesti!

• Palvelustrategiatyö etenee hyvin

• TAHE-palvelutuottaja on valittu

• ICT-palvelutuotannon organisoitumisvaihtoehtojen selvittely etenee

• APTJ-strategia on linjattu ja toimeenpano etenee

• Vuokrattavien kiinteistöjen tiedot kohta saatu 

Missä menemme Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen valmistelussa 14.12.2021?
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• Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen organisaatiorakenteen valmistelu on pitkällä ja esitykset 
aluevaltuustolle ovat täsmentymässä; tähän mennessä on linjattu

• Poliittinen ohjausjärjestelmä
• Sote-järjestämisen ylätaso (järjestämisen tarkempi organisoituminen 12/2021)
• Sote-palvelutuotannon ylätaso, keskitaso ja tarkempi tuotannon organisoituminen
• Pela-palvelutuotannon organisoitumisen ylätaso (organisoituminen tarkentuu 12/2021)
• Konsernipalveluiden organisaatio 

• Joulukuussa pääsemme hallintosäännön valmisteluun

• Henkilöstön liikkeenluovutuksen ja siirtosopimuksen valmistelu etenee, siirtyvän henkilöstön kysely 
kunnissa

• Sopimusten siirron valmistelu etenee, sopimusten hallintajärjestelmä on valittu

• Ateria- ja puhtauspalveluiden organisoitumisen selvitys etenee

• Osallisuus- ja yhdyspintatyö on käynnistynyt, alueellisia tilaisuuksia on pidetty

• HYTE-työ on organisoitu ja käynnistynyt

• Jne. jne. 25

Missä menemme Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen valmistelussa 14.12.2021?



Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen 
sisäinen aluejako

Koillismaa
Kuusamo, Taivalkoski

Oulunkaari
Ii, Pudasjärvi, Simo (kuuluu 
Lappiin), Utajärvi, Vaala

Oulun eteläinen
Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, 
Kärsämäki, Nivala, Oulainen, 
Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, 
Sievi, Siikalatva, Ylivieska

Rannikko-seutu
Kalajoki, Merijärvi, Pyhäjoki, 
Raahe, Siikajoki

Oulu

Lakeus
Hailuoto, Kempele, Liminka, 
Lumijoki, Muhos, Tyrnävä
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19 sote-organisaatiota ja 2 pelastuslaitosta

1 hyvinvointialue

Uudistuksen tavoitteet, raamibudjetti sekä 
toimintaympäristön muutokset edellyttävät merkittävää 

uudelleenorganisoitumista nykyiseen verrattuna

Toimeenpano 6/2022 alkaen edellyttää uuden 
organisaation mukaista johtamisjärjestelmää

Valmistelu 2022 aiheuttaa kustannuksia, mutta mahdollistaa toiminnan häiriöttömän siirron ja 
toiminnallisen uudistumisen sekä talousraamiin sopeutumisen
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Konsernipalvelut

Yliopistollinen sairaala

Sosiaalityö

Hoitotiede/-työ

Lääketiede

Aluevaltuusto

Järjestämistoiminnot

Sote-
toimialue 1

Hallitus

Hyvinvointialueen johtaja

Sote-
toimialue 2

Sote-
toimialue 3

Sote-
toimialue 4

Sote-
toimialue 5

Muu toimielin

Eteläinen

Rannikko

Oulunkaari

Oulu

Lakeus

Koillismaa

Muu toimielin

Muu toimielin

Kuntoutus

Laboratorio

Kuvantaminen

Välinehuolto

Sairaala-apteekki

Pelastus-
toimi

Tarkastuslautakunta

Yksilöasiain jaosto

Järjestämisen ylätaso sovittu, 
alempi taso 12/2021

Poliittinen rakenne sovittu

Konsernipalvelut sovittu

Sote-tuotannon rakenne ja tasot sovittu

Pelastustoimen ylätaso 
sovittu, alempi taso 12/2021



Konsernipalvelut

Yliopistollinen sairaala

Sosiaalityö

Hoitotiede/-työ

Lääketiede

Aluevaltuusto

Järjestämistoiminnot

Perhe-
ja psyko-

sosiaaliset 
palvelut

Pelastus-
toimi

Hallitus

Hyvinvointialueen johtaja

Terveyden 
ja sairaan-

hoidon 
palvelut

Ikäihmisten 
palvelut

Vammais-
palvelut

Yhteiset 
erityis-
tason 

palvelut

Muu toimielin

Eteläinen

Rannikko

Oulunkaari

Oulu

Lakeus

Koillismaa

Muu toimielin

Muu toimielin

Kuntoutus

Laboratorio

Kuvantaminen

Välinehuolto

Sairaala-apteekki

Tarkastuslautakunta

Yksilöasiain jaosto

Kokonaisrakenne



30

Hyvinvointialueen muu organisaatio

Aluevaalilautakunta
• Pj + vpj + 3 jäsentä

Alueelliset neuvottelukunnat
X jäsentä

Aluevaltuusto
• 79 jäsentä

Pelastustoimi

Hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus
• 13 jäsentä

Vaikuttamistoimielimet

• Nuorisovaltuusto
• Vanhusneuvosto

• Vammaisneuvosto

Tarkastuslautakunta

• 9 jäsentä
• Pj ja vpj valtuutettuja

Yksilöasiain jaosto
• 7 jäsentä

Tulevaisuuslautakunta
• 13 jäsentä

Turvallisuuslautakunta
• 13 jäsentä

Yhdyspintalautakunta
• 13 jäsentä

Konsernijaosto?
• X jäsentä



Siirtyy osaksi järjestämisen 

kokonaisuutta



Järjestäminen
• Suunnittelu ja seuranta
• Strateginen talous ja resurssiohjaus
• Tiedolla johtaminen 
• Tutkimus, opetus ja koulutus
• Kehittäminen
• Ohjaus ja valvonta
• Palvelujen hankinta ja hallinta
• Yhteistyö, kumppanuus ja osallisuus
• Viestintä

Järjestäjän alueellinen ohjaus 
(kuusi aluetta)

Professio-ohjaus
• Yliopistollinen sairaala
• Lääketiede
• Hoitotiede/-työ
• Sosiaalityö

Terveyden-
ja sairaan-

hoidon 
palvelut

Ikäihmisten 
palvelut

Kehitysvam
maisten ja 

vammaisten
palvelut

Yhteiset 
erityistason 

palvelut

Hyvinvointialuejohtaja

Järjestämisjohto Toimialueet

Perheiden 
palvelut

Palvelutuotannon alueellinen ohjaus 
(kuusi aluetta)

Kliiniset tukipalvelut ja kuntoutus

Aluevaltuusto, -hallitus ja muut toimielimet

Järjestämistoiminta



Järjestämisen kokonaisuudet

• Resurssien strat. kohdentaminen ja ohjaus

• Palvelutarpeiden ja resurssien 

yhteensovittaminen 

• Rahoituksen analyysit

• Talouden skenaariot

• Strategiset investoinnit

• Taloudellisen kyvykkyyden kasvattaminen

Suunnittelu ja seuranta

• Tietoon perustuvan johtamisen ja 

päätöksenteon tuki

• Tiedolla johtamisen kehittämissuunnitelma

• Järjestäjän tietomallin määrittely

• Strategisten mittareiden ja tunnuslukujen 

määrittely

• Analyysit ja skenaariot

• Tiedolla johtamisen työkalujen määrittelyn tuki

• Kansallisiin tietotarpeisiin vastaaminen 

toimialueiden vastuuhenkilöiden kanssa

• Yhdyspinnat tietohallintoon

Tiedolla johtaminen

• Koulutus- ja tutkimustoiminnan ohjaus, 

koordinaatio ja kehittäminen

• Tutkimustoiminnan rahoitus ja lupaprosessit, 

tutkimustoimikunnat

• Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 

yhteistyössä kuntien sekä koulutus- ja 

tutkimustoimintaa harjoittavien 

organisaatioiden kanssa

• Näyttö- ja vaikuttavuusperusteinen 

menetelmien arviointi ja käyttöönotto

• Palvelujen strateginen hankinta

• Markkinoiden kartoitus ja ohjaus 

• Sopimusohjaus ja -seuranta

• Monituottajuus

• Viranomaistoiminta

• Sote-palvelutuotannon ohjaus

• Valvonta ja omavalvonta

• Palvelukriteerit

• Harkinnanvaraiset asiakasmaksut, 

palvelusetelien arvot

Palvelujen hankinta, ohjaus ja valvonta

Tutkimus, opetus ja koulutus

• Hyvinvointialueen yhteistyömuodot, 

kumppanuudet ja vuoropuhelu eri toimijoiden 

kanssa (kunnat, yritykset, järjestöt, muut 

sidosryhmät)

• Eri toimijoiden osallisuus- ja 

vaikuttamismahdollisuudet

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Yhteistyö ja osallisuus

• Hyvinvointialuetasoisen innovaatio- ja 

kehittämistoiminnan koordinointi

• Integroidun kehittämisrakenteen 

varmistaminen (ml. innovaatioalusta(t), 

testaustoiminta ja yritysyhteistyö)

• Keksintöjen hallinta (prosessi)

• Kehittämiseen liittyvä YTA-yhteistyö

• Muu kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö 

• Kehittämistoiminnan rahoitus (EU-kanavat, 

kansallinen rahoitus)

Kehittäminen

• Väestön palvelutarpeiden arviointi 

• Palvelustrategia osana 

hyvinvointialuestrategiaa

• Järjestämissuunnitelma, muut 

suunnitelmat/ohjelmat

• Asiakaslähtöinen palveluintegraatio

• Ohjausjärjestelmät

• Palveluverkon suunnittelu ja hallinta

• Laatu- ja asiakaspalautejärjestelmät

Strateginen talous ja resurssiohjaus

• Yhteistyöalueen asiat (mm. YTA-sopimus)

• OT-keskus

• Valmius ja varautuminen

YTA-yhteistyö ja varautuminen

Luonnos 

26.11.2021

Luonnos
Suppea hyväksynyt 10.12., 

laajan käsittely 20.12.



Strategia- ja 
resurssijohtaja

Tiedolla 
johtamisen 
päällikkö

Laatupäällikkö

Hankinta- ja 
valvontajohtaja

Valvontapäällikkö

Kehitysjohtaja

Kehittämis-
päällikkö           

(testaus- ja 
innovaatio-
toiminta) 

Kehittämis-
päällikkö 

(palvelutuotanto)

Kehittämis-
päällikkö             

(digi)

Yhteistyöjohtaja

Hyvinvointi-
päällikkö

Osallisuus-
päällikkö (?)

Tutkimus- ja 
opetusjohtaja

Tutkimuspalvelut 
konserni-

palveluiden 
yksikössä

Järjestämisjohtaja

Luonnos järjestämistoiminnon johtamis- ja päällikkörakenteesta

Strategiatyö ja 

resurssiohjaus

Toimialue

Palvelu-

alue

Toteutettu nimikkeittäin kysely kunnille           

ja kuntayhtymille 10/2021. 

Henkilömäärästä poistettu substanssijohtajat. 

Vastuualue

Strategiset 

hankinnat, ohjaus       

ja valvonta

Kehittämis-

toiminta

Yhteistyö, osallisuus 

ja hyvinvointi

Tutkimus- ja 

opetustoiminta

Arvio nykyresurssista:

18 hlö, sis. 6 hlö 

johto/esihenkilöt

Arvio nykyresurssista:

18 hlö, sis. 1 hlö 

johto/esihenkilö

Arvio nykyresurssista:

32 hlö, sis. 10 hlö 

johto/esihenkilöt

Arvio nykyresurssista:

4 hlö, sis. 0 hlö 

johto/esihenkilöt

Arvioidaan 

konserninpalveluissa

Yhteensä

arvio nykyresurssista:

72 hlö, sis. 17 hlö 

johto/esihenkilöt

Luonnos
Suppea hyväksynyt 10.12., 

laajan käsittely 20.12.



Konsernipalvelut

Yliopistollinen sairaala

Digitaaliset palvelut

Sosiaalityö

Hoitotiede/-työ

Lääketiede

Aluevaltuusto

Järjestämistoiminnot

Perhe-
ja psyko-

sosiaaliset 
palvelut

Pelastus-
toimi

Hallitus

Hyvinvointialueen johtaja

Terveyden 
ja sairaan-

hoidon 
palvelut

Ikäihmisten 
palvelut

Kehitys-
vamma-

huollon ja 
vammais-
palvelut

Yhteiset 
erityis-
tason 

palvelut

Muu toimielin

Eteläinen

Rannikko

Oulunkaari

Oulu

Lakeus

Koillismaa

Muu toimielin

Muu toimielin

Kuntoutus

Laboratorio

Kuvantaminen

Välinehuolto

Sairaala-apteekki

Tarkastuslautakunta

Yksilöasiain jaosto

Kokonaisrakenne



Konsernipalvelujen perusrakenne (päivitetty 8.12.2021)

Konsernipalvelut
Konsernijohtaja

Hallinto-
palvelut

• Yleishallinto

• Tiedonhallinta 
ja tietosuoja

• Oikeudelliset 
palvelut

Tekniset 
palvelut

• Omaisuuden 
hallinta

• Tilahallinta

• Rakennutta-
minen ja 
rakentaminen

• Ylläpito

• Lääkintä-
tekniikka

Tieto-
hallinto

• ICT-palvelut ja 
tietoturva

• Tieto-
järjestelmät

• Tietopalvelut

• Digipalvelut ja 
projektit

Talous- ja 
hankinta-
palvelut

• Laskenta-
palvelut

• Rahoitus ja 
vakuuttaminen

• Asiakasmaksut

• Talous-
suunnittelu

• Hankinnat ja 
tavara-
logistiikka

Henkilöstö-
palvelut

• Työmarkkina-
ja palvelus-
suhdeasiat, 
henkilöstö-
suunnittelu, 
HR-tieto-
järjestelmät

• Henkilöstön 
työhyvinvoinnin 
ja osaamisen 
kehittäminen 
sekä 
kyvykkyyksien 
johtaminen ja 
rekrytointi

Ateria- ja 
puhtaus-
palvelut

• Ateria- ja 
puhtauspalvelut

• (osan kohteista 
puhtaus 
hoidollisissa 
prosesseissa)

Monetra Oulu Oy In-house-yhtiöt

Viestintä

• Asukas- ja 
asiakasviestintä

• Brändi ja 
markkinointi

• Henkilöstö-
viestintä

• Johtamisen tuki

• Viestinnän ICT-
järjestelmät

Kiint Oy:t In-house-yhtiöt

• Omistajaohjauksen tuki
• Turvallisuus

Tutkimus- ja 
koulutus

• Tutkimus-
palvelut

• Opetuspalvelut 

• FinCCHTA

Johto 
järjestämis-
toiminnosta

Luonnos
Suppea hyväksynyt 10.12., 

laajan käsittely 20.12.



Hallintopalvelut n. 50 htv
Hallintojohtaja

Tiedonhallinta ja 
tietosuoja

Arkistopäällikkö/arkistojohtaja

Yleinen hallinnollinen ohjaus 
• Toiminnan hallinto-

menettelyn mukaisuus
• Säännöt, määräykset, ohjeet

Toimielinpalvelut 
• Esityslistat, pöytäkirjat,  

palkkiot,  laitteet, 
järjestelmät, tilat, 
kokousjärjestely

Sihteeripalvelut
• Sihteeripalvelut erikseen 

määritellyille tahoille

Kirjaamopalvelut 
• Yleis- ja potilashallinnon 

kirjaamopalvelut 

Asiakirjahallinto     
• Asiakirjahallinnon ohjaus, 

koulutus ja johtaminen sekä 
järjestelmien kehittäminen

Arkisto
• Yleiset ja potilasarkistoa 

koskevat viranomais-
tehtävät

Tietosuoja
• Tietosuojavastaavat

Lakimiespalvelut 
• Edunvalvonta
• Asiantuntija- ja ostopalvelut
• Koulutus

Sopimusohjaus
• Sopimushallinnan 

prosessiohjaus ja 
järjestelmävastuu

Vaalit
• Aluevaalien järjestäminen

Luonnos

Yleishallinto
Hallintopäällikkö

Oikeudelliset palvelut
Johtava lakimies

Luonnos
Suppea hyväksynyt 10.12., 

laajan käsittely 20.12.



HR-tiedontuottaminen
raportointi, analysointi
HR-viestintä

Henkilöstöpalvelut n. 60 htv
Henkilöstöjohtaja

Työmarkkina- ja palvelussuhdeasiat,
henkilöstösuunnittelu, HR-tietojärjestelmät

Palvelussuhdepäällikkö/-johtaja

• Neuvottelutoiminta
• Palkkaus ja palkitseminen
• Palkkausjärjestelmän 

ylläpito ja kehittäminen
• Henkilöstö- ja 

luontaisetujen hallinta
• Palvelussuhdeasiat ja

-neuvonta
• Ohjeet, HR-käsikirja, 

lomakkeet
• Johtamisen ja 

esihenkilötyön tuki ja 
koulutus

• Henkilöstöjuridiikan 
konsultointi

• mm. työnjohto-oikeus, 
yt-menettelyt, sopimus-
ja ohjeiden tulkinta, 
työehtosopimusten
soveltaminen,
esihenkilötuki

Henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen 
sekä kyvykkyyksien johtaminen ja rekrytointi

Henkilöstön kehittämisjohtaja/päällikkö

• Työvoiman hallinta 
/työvuorosuunnittelun ja 
työajanlaskennan tuki

• Henkilöstöresurssi-
suunnittelun, kustannusten  
ja koordinoinnin tuki

• Henkilöstö- ja 
palkkabudjetin ohjauksen ja 
seurannan tuki

• Palvelussuhdetietojen 
hallinta

• HR-tietojärjestelmien 
kehittäminen

• mm. työajanhallinnan tuki, 
matkojen hallinta, 
osaamistarpeiden 
kartoittaminen, uudet

• Osaamisen kehittämisen 
tuki

• Perehdytyksen tuki
• Työssäoppimisen 

koordinointi, oppilaitos- ja 
koulutusyhteistyö

• mm. osaamiskartoitukset, 
kehityskeskustelukäytännöt, 
koulutus- ja 
kehittämissuunnitelmat, 
henkilöstökoulutukset, 
esimiesvalmennukset, 
verkko-oppimisen 
kehittäminen, 
asiakaspalvelu ja 
vuorovaikutustaidot

• Työnantajakuva ja 
henkilöstökokemus

• Työntekijäkokemus ja sen 
mittaaminen

• Rekrytointi
• KV-rekrytointi
• Osaajayksikkö
• Kyvykkyyksien sitouttaminen, 

kehittäminen, motivointi, 
urakehityspolut. 
Osaamisvaje/ylijäämän 
tunnistaminen

• Työntekijäkokemus ja sen 
mittaaminen

• Toimintakulttuuri, 
työilmapiiri

• Työhyvinvoinnin ja 
työkyvyn hallinnan tuki

• Työsuojelun ja 
työturvallisuuden hallinnan 
tuki

• Työterveyshuoltopalvelut
• mm. työterveyshuollon 

järjestäminen, 
työsuojelun 
neuvottelutoiminta, 
henkilöstökysely, 
sairauspoissaolot,
tapaturmatilastot, 
asiakaspalautteet ja 
asiakaskokemuksen 
huomioiminen

Luonnos

Luonnos
Suppea hyväksynyt 10.12., 

laajan käsittely 20.12.



ICT-palvelut & tietoturva

ICT-päällikkö

Tietojärjestelmät

Tietojärjestelmäpäällikkö

Tietopalvelut

Tietopalvelupäällikkö

Digipalvelut & projektit

Kehityspäällikkö

• Tietohallinto- ja ict-strategia sekä merkittävät ICT-linjaukset
• ICT-in-house-yhtiöiden omistajaohjauksen tukeminen
• Keskeisten toimittajien strateginen ja taktinen ohjaus
• Kyber- ja tietoturvan ohjaaminen ja toimintojen järjestäminen
• ICT-palveluiden (sis. tietojärjestelmät ja tietopalvelut) arkkitehtuuritason suunnittelu
• ICT-palveluiden kulujen budjetointi, kustannuslaskenta ja -seuranta sekä sisäinen 

laskutus
• ICT-palveluiden järjestäminen, ICT-toimintojen ohjaus ja asiakastarpeiden hallinta
• ICT-projektien suunnitteluvastuu ja projektisalkun hallinta

• Ict-arkkitehtuuri
• Ict-palveluiden järjestäminen
• Tietoturvavaatimukset ja -linjaukset
• Palveluiden ja asiakastarpeiden 

hallinta
• x

• Tietojärjestelmäarkkitehtuuri
• Tietojärjestelmäpalveluiden 

järjestäminen
• Palveluiden ja asiakastarpeiden 

hallinta
• x

• Tietoarkkitehtuuri
• Tietopalveluiden järjestäminen
• Palveluiden ja asiakastarpeiden 

hallinta
• x

• Digiarkkitehtuuri
• Digipalveluiden järjestäminen
• Toiminnan digitalisoinnin tuki
• Projektitoimisto
• Palveluiden ja asiakastarpeiden 

hallinta
• x

Tietohallinto n. 100
Tietohallintojohtaja

Luonnos
Suppea hyväksynyt 10.12., 

laajan käsittely 20.12.



Omaisuudenhallinta/
yhteiset palvelut

• Kiinteistöstrategia

• Kiinteistöjärjestelyt 
(Kiinteistökehitys, myynnit, 
ostot, luopumiset, maankäyttö, 
erillishankkeet)

• Käyttäjien palveluverkon
kehittäminen/strategiset
tilajärjestelyt

• Ympäristöpolitiikka ja ohjelma

• Yhteiset palvelut 
(sihteeripalvelut, 
asiakirjahallinto, 
sopimushallinta, intra,)

• Kiinteistöyhtiöt

Tekniset palvelut
(n. 150 henkilöä)

Teknisten palvelujen johtaja

Tilahallinta

Tilapalvelupäällikkö

• Tilojen sisäinen ja 
ulkoinen vuokraus

• Ulkopuolisille vuokraus

• Käyttäjien tilamuutokset

• Ulko- ja sisäopasteet

• Pysäköinti- ja 
liikenneasiat/
ulkoalueiden 
kehittäminen

• Väistötilajärjestelyt

• Kalusteiden hallinta

• Dokumenttien ja 
tilatiedon hallinta

Rakennuttaminen Ja 
rakentaminen

Rakennuttamispäällikkö

• Tarve- ja 
hankeselvitykset

• Hankkeiden ohjelmointi 
ja budjetointi

• Suunnitteluttaminen

• Rakennuttaminen 
(rakentaminen, 
purkaminen)

• Hankkeiden toteutuksen 
ohjaus ja valvonta

• Vuosikorjaushankkeiden 
toteutuksen ohjaus ja 
valvonta

• Erillishankkeet: Uusi 
sairaala 2030, muut

Lääkintätekniikka

Lääkintätekninen päällikkö

• Säteilytekniset ja 
suunterveyden laitteet, 
lääkintä-, laboratorio- ja 
kiinteät sairaalalaitteet 
sekä välinehuollon 
laitteet

• Laitehuollot

• Omistajahallinta

• Elinkaaren hallinta

Ylläpito

Ylläpitopäällikkö

• Tekninen isännöinti- ja 
asiantuntijatehtävät

• PTS-suunnittelu

• Kiinteistöjen ja 
ulkoalueiden ylläpito 
(kiinteistönhoito & 
kunnossapito)

• Energiatehokkuus

• Talo- ja turvatekniikka 
sekä sisäilma-asiat 
(LVIAS)

• Palveluiden 
kilpailuttaminen

• Ympäristö- ja 
jätehuolto

Luonnos
Suppea hyväksynyt 10.12., 

laajan käsittely 20.12.



Kehittäminen
Kehityspäällikkö

• Palvelusisällöt, laadun kehittäminen
• Asiakkuuksien hallinta
• Asiakaskokemuksen mittaus ja seuranta: on-line, paneelit,
• Osaamisen kehittäminen
• Varautuminen
• Tuotannonohjausjärjestelmät
• Tutkimus/tuotekehitys 

Organisaatiorakenne tarkistetaan 
in-house-konseptin vahvistuttua

In-house-yhtiöt In-house-yhtiöt In-house-yhtiöt
Yksityiset yhtiöt n kpl

mm. logistiikka

Tukitoiminnot (konsernipalveluista)

• Henkilöstöasiat: ohjaus HR-vastuualueelta

• Taloushallinto: ohjaus TALOUS JA HANKINNAT-vastuualueelta; 
asian- ja kokoushallinta, sihteeripalvelut; ohjaus HALLINTO-
vastuualueelta

• Hankinnat ja sopimukset: ohjaus TALOUS JA HANKINNAT -
vastuualueelta

• Tekniset palvelut: tilat, keittiölaitehuolto

• Viestintä: ohjaus VIESTINTÄ-vastuualue & toimialan johto

Ateria- ja puhtauspalvelut 
Yhteensä n. 650 hlöä sis. mahdolliset in-house-yhtiöt

Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja

Johtoryhmä ja kehittäminen
Johto ja johdon tuki

Kehittäminen
Palvelujohtaja (ateria), palvelujohtaja (puhtaus)

Ateria- ja puhtauspalvelut

● Puhtauspalvelut/laitoshuolto
● Ateriapalvelut
● Elintarvike-, aine-,  tarvike- ja laitehankinnat: yhteishankinta
● Tukitoiminto infralle: laadunvalvonta ja seuranta
● Tekstiili- ja vuodehuolto
● Välinehuollon osatehtäviä 
● Tilaajatoiminnot ja sopimusten hallinta
● Kotipalvelut

Tuotantoalue 1
Aluepäällikkö

Tuotantoalue 2
Aluepäällikkö

Tuotantoalue x
Aluepäällikkö

V 0.9 12.11.2021

Luonnos

Luonnos
Suppea hyväksynyt 10.12., 

laajan käsittely 20.12.



• Brändistrategian 
luominen ja johtaminen

• Brändistrategiaa tukevat
• tuotannot ja sisällöt
• visuaalinen viestintä
• työnantaja-

mielikuva
• Rekrytoinnin tuki
• Erillishankkeet ja 

hankerahoituksen 
hakeminen

• KV-viestintä: materiaalit 
ja verkostot

• Asiakaslähtöisen 
viestinnän suunnittelu

• Ohjeet ja opastukset
• Osallisuus
• Saavutettavuus
• Kielenhuolto
• Monikielinen viestintä
• Sosiaalinen media
• PR ja median palvelu

• Työyhteisöviestinnän 
strategia, kehittäminen ja 
sisällöt

• Hyvinvointialueen 
yhteisen identiteetin ja 
toimintakulttuurin 
luominen

• Henkilöstön 
tiedonsaantitarpeiden 
tunnistaminen ja niihin 
vastaaminen

• Muutosviestintä

Henkilöstöviestintä
Viestintäpäällikkö

Asiakas- ja 
asukasviestintä
Viestintäpäällikkö

Viestintä n. 20 htv
Viestintäjohtaja

Viestinnän ICT-
järjestelmät

Kehityspäällikkö

• Kohderyhmälähtöisen 
kanavastrategian 
luominen

• Kanavien ylösnosto, 
kehittäminen ja 
analytiikka (www, intra, 
muut alustat)

• Palvelutietovarannon ja 
koodistopalvelun 
hyödyntäminen

• Opastuksen järjestelmät
• Asiakasohjaus ja 

mahdollinen 
ammattilaisen 
työnohjaus (polut ja 
hoitoketjut)

Johtamisen tuki
Viestintäpäällikkö

• Hyvinvointialueen 
strategian kirkastaminen 
yhdessä 
henkilöstöviestinnän 
kanssa

• Päätöksenteon viestintä 
ja vaalit

• Luottamushenkilö-
viestintä

• Kriisiviestinnän 
kokonaisuus

• Informaatio-
vaikuttamisen torjunta 
ja ennakointi

Brändi ja markkinointi
Viestintäpäällikkö

• Palvelutuotannon tukeminen 
(soten viisi palvelualuetta ja pelastustoimi)

• Alueellisen viestinnän vastuut 
(kuusi aluetta)

• Arjen työn ja esihenkilöiden tuki

Luonnos
Luonnos

Suppea hyväksynyt 10.12., 
laajan käsittely 20.12.



Tutkimus- ja koulutus n. 40 htv
Tutkimusjohtaja (järjestämistoiminnoista)

Opetuspalvelut
Opetuspäällikkö

Tutkimuspalvelut

Biopankki

Koe-eläinkeskus

Opetuspalvelut FinnCCHTA

Cochrane Finland

Luonnos

Tutkimuspalvelut
Tutkimuspäällikkö

FinnCCHTA
Arviointiylilääkäri

Luonnos
Suppea hyväksynyt 10.12., 

laajan käsittely 20.12.
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Pelastustoimen organisointi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Aluevaltuusto

Aluehallitus

Hyvinvointialuejohtaja

Pelastuslaitos/pelastusjohtaja

TurvallisuuslautakuntaIstekki

Yta-alue

Onnettomuuksien
ehkäisy

Pelastustoiminta

Konserni-
palvelut

Monetra

Valtori

Tulosyksikkö A

Tulosyksikkö B

Tulosyksikkö C

Ohjaus ja neuvonta

Varautuminen

Paloasemia 5-9 Kpl/Tulosyksikkö

Tilannekeskus

Viestitekniikka

Pelastus-ict

Työryhmät/Tiimit

Tike-palvelut
Tulosyksikkö F

Tulosyksikkö E

Tulosyksikkö D

Palvelualue Palvelualue

Pel. toim. esikunta

Valvonta, Palontutkinta, Turvallisuusviestintä 

Johtoryhmä

Pohjoinen Eteläinen

Palvelualue
Palvelualue

Riskienhallinta ja valm. suunn.

Suunnittelu ja kehittäminen

Yhteiset Palvelut
• Hallinto
• HR
• Talous ja hankinnat
• Tietohallinto
• Tekniset palvelut
• Ateria- ja puhtaus
• Viestintä

Pelastustoiminta
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Luonnos
Suppea hyväksynyt 10.12., 

laajan käsittely 20.12.
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Luonnos
Suppea hyväksynyt 10.12., 

laajan käsittely 20.12.
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Luonnos
Suppea hyväksynyt 10.12., 

laajan käsittely 20.12.
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Luonnos
Suppea hyväksynyt 10.12., 

laajan käsittely 20.12.
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Luonnos
Suppea hyväksynyt 10.12., 

laajan käsittely 20.12.



Palvelutuotannon 
organisaatiotasot

50

1. Toimialue

2. Palvelualue

3. Vastuualue:

Erityispalvelut

Vastuuyksiköt

3. Vastuualue:

Yhteiset palvelut

Vastuuyksiköt

3. Vastuualue::

Alueellisesti 
organisoituvat alue- ja 

lähipalvelut

Vastuuyksiköt



Järjestäminen
• Suunnittelu ja seuranta

• Strateginen talous ja resurssiohjaus

• Tiedolla johtaminen 

• Tutkimus, opetus ja koulutus

• Kehittäminen

• Ohjaus ja valvonta

• Palvelujen hankinta ja hallinta

• Yhteistyö, kumppanuus ja osallisuus

• Viestintä

Järjestäjän alueellinen ohjaus 
(kuusi aluetta)

Hyvinvoint ia luejohtaja

Toimia lueetJärjestämisjohto

Professio-ohjaus
• Yliopistollinen sairaala

• Lääketiede

• Hoitotiede/-työ

• Sosiaalityö
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Palvelutuotannon alueellinen ohjaus 
(kuusi aluetta)

Kliiniset tukipalvelut ja kuntoutus

Sote-palveluiden 
organisoitumisen 
kokonaisuus

Sote-järjestämisen ja sote-tuotannon organisointi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella
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Erityistason palveluiden toimialue

Somatiikka Ensihoito Sote-valmiuskeskus

Pohjois-Pohjanmaan 
ensihoitokeskus

Vastuuvalmistelija:
Ilkka Luoma / 

Kati Ojala ja Juha Korpelainen

OYS-Erva ensihoito 
osaamiskeskus

Somatiikan palvelualueen 
sisältö seuraavalla dialla
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OYS somatiikan palvelualue

Tukielinkirurgian 
keskus

Sydänkeskus 

Neurokeskus

Päivystyskeskus

Aistinelinsairauksien 
keskus

Yleislääketieteen 
osaamiskeskus

Sisätautikeskus

Syöpähoitokeskus

Geriatrian 
osaamiskeskus

Vatsakeskus

Lasten ja naisten 
osaamiskeskus

Tehohoitokeskus

Leikkaus- ja 
anestesiakeskus

Oulaskankaan hoitotyö

PKL ja muu 
avaohoitotyö

Vuodeosastohoitotyö

Perioperatiivinen 
hoitotyö

Teho- ja 
valvontahoitotyö

Raahen hoitotyö

Kuusamon hoitotyö

OYS Oulaskangas

OYS Raahe

OYS Kuusamo 



Ikäihmisten palveluiden toimialue

Yhteinen osaamis-
keskus

Yhteiset palvelut
Alueellisesti organisoituvat lähi- ja aluepalvelut
Koillismaa, Oulunkaari, Oulu, Lakeus, Rannikko, Eteläinen

Resurssipooli Asiakasohjaus-yksikkö

Ikäkeskus

Vastuuvalmistelija: 
Mervi Koski

Tilannekeskus
Etälääketieteellinen tuki

Digitoimintakeskus

Toiminnanohjaus-keskus

Turvahälyytys -keskus

Omaishoidon keskus

Etäkotihoitokeskus

Kotiin annettavat palvelut

Kotisairaala

Arviointi- ja kuntoutusyksikkö

Hoiva-asuminen



Perhe- ja psykososiaalisten palveluiden 
toimialue

Sote/perhekeskus – vastuualuejako 
esitellään seuraavilla dioilla

Yhteiset palvelutOYS Psykiatria

Päihdepalvelut

Mielenterveyspalvelut

Perheoikeudelliset palvelut

Lastensuojelu

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Sosiaalityön yhteiset palvelut

Lasten-psykiatria

Psykoosit ja 
nuoriso-psykiatria

Mielialahäiriöt ja 
akuuttipsykiatria



Perhe- ja psykososiaalisten palveluiden toimialue

Päihdepalvelut

Mielenterveys-
palvelut

Perheoikeudelliset 
palvelut

Lastensuojelu

Sosiaali- ja 
kriisipäivystys

Sosiaalityön yhteiset 
palvelut

Oulu Oulun-
kaari

Koillis-
maa

Lakeus Rannikko Oulun 
eteläinen

Alueelliset          
osaamiskeskukset
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Yhteiset palvelut
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Sote/Perhe
keskus

Sote/Perhe
keskus

Sote/Perhe
keskus

Sote/Perhe
keskus

Sote/Perhe
keskus

N
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Sote/Perhe
keskus

Alueelliset          
osaamiskeskukset

Alueelliset          
osaamiskeskukset

Alueelliset          
osaamiskeskukset

LUONNOS 9.12.2021

OYS Psykiatria



Lasten palveluiden vastuuyksikkö Nuorten palveluiden
vastuuyksikkö

Aikuisten palveluiden vastuuyksikkö

Äitiys- ja lastenneuvola Opiskelijaterveydenhuolto, 
koulukuraattorit, koulupsykologit, 
"koulupsyykkarit"*

Kasvatus- ja perheneuvonta* (mm. parisuhteen 
tuki)

Kouluterveydenhuolto, koulukuraattorit, 
koulupsykologit, "koulupsyykkarit"*

Kasvatus- ja perheneuvonta* Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus (viranomaistyö, palv
elutarpeen arviointi, jälkihuolto)

Kasvatus- ja perheneuvonta + 
mielenterveyspalvelut

Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus 
(viranomaistyö, palvelutarpeen arviointi, 
jälkihuolto)*

Tuetun asumisen palvelut (sis. Sosiaaliohjaus, ml. 
kotipalvelu)

Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus 
(viranomaistyö, palvelutarpeen arviointi, 
päätöksenteko mm. ensikodit)*

Sosiaalinen kuntoutus Sosiaalinen kuntoutus

Lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja 
tehostettu perhetyö

Lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja 
tehostettu perhetyö

Kuntouttava työtoiminta, TYP

Taloudellisen tuen palvelut (raha-asioiden 
hoitaminen, tt-tuki, sosiaalinen luototus)

Taloudellisen tuen palvelut (raha-asioiden 
hoitaminen, tt-tuki, sosiaalinen luototus)

Taloudellisen tuen palvelut (raha-asioiden 
hoitaminen, tt-tuki, sosiaalinen luototus)

Tukisuhdetoiminta, lomanviettopalvelut Tukisuhdetoiminta, lomanviettopalvelut Tukisuhdetoiminta, lomanviettopalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelut* Mielenterveys- ja päihdepalvelut* (työ- ja 
päivätoiminta, psyk.sh:n palvelut..)

Alue X / alueella organisoitavat "pepsy toimialueen" sote/perhekeskuspalvelut
* kokonaisuuden sisällön kehittämistyöhön/yhdenmukaistamiseen resurssia Tulsotesta / päivitetty 9.12.21



Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden 
toimialue

TTH
Digitaalinen sote -

keskus

Vastaanottotoiminta
Infektioiden torjunta

Vastuuvalmistelija:
Päivi Peltokorpi

Ohjaus/neuvonta 
(chat yms.)

Hoitajien ja lääkäreiden 
vastaanottojen 

etäratkaisut

Konsultaatiot

Tehpa/
arviointiyksikköjen/

vuodeosastojen tuki

24/7/365

Suun terveydenhuolto

Vuodeosastot

Kokonaisulkoistus
(kilpailutus koko alueelle)

Kokonaisulkoistus ja 
kilpailu alueittain 

Hybridimalli (omaa 
toimintaa osittain ja 

osittain kilpailutettua)

Siirtymäaika nykyisellä 

sopimuksella



Vammaispalveluiden toimialue

OYS Konsti

Tutkimus ja 
arviointi

Yhteiset palvelut

Vammaispalveluiden 
osaamiskeskus

Vammaisten ohjauspalvelut

OT-
Kes
kus

Vastuuvalmistelija:
Päivi Lauri

Kuntoutus

Asumispalvelut

Henkilökohtaisen avun 
keskus

Matkakeskus

Apuvälineet ja asunnon 
muutostyöt

Asumisyksiköt

Päivä- ja työtoimintayksiköt



Matriisimaiset toiminnot
Kuntoutus
Diagnostiikka
Sairaala-apteekki
Välinehuolto
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Kuntoutus
Vastuuvalmistelija Kaj Sundqvist
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Diagnostiikka
Vastuuvalmistelija Jaakko Niinimäki

62



Sairaala-apteekki
Vastuuvalmistelija Sirpa Ämmälä
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Välinehuolto
Vastuuvalmistelija Sirpa Aittola
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Hyvinvointialuestrategian 

valmistelun ja päätöksenteon 

eteneminen 2021-2023

2021  2022 2023

12/2021-2/2022

Yhteistyökierros, 

työpajat ja uusien 

valtuutettujen 

perehdyttäminen

5/2022-syksy 2023 

Hyvinvointialuestrategiaan liittyvien ohjelmien 

ja suunnitelmien käsittely toimielimissä

Syksy 2021 

Hyvinvointialueen 

strategiakartta 

ja ohjelma-

kokonaisuus

Syksy 2020-kevät 2021 

POPsoten sote 

palvelustrategiahanke

3-5/2022

Hyvinvointi-

aluestrat. 

käsittely 

toimielimissä

10/2020-5/2021

Yhteistyökierrokset,            

työpajat 

Syksy 2021-kevät 2022

Palvelulupausten, 

rakenteellisten ja toimin-

nallisten muutosten sekä 

strategisten periaatteiden 

työstäminen toimialueiden 

valmistelijoiden kanssa

Syksy 2021

Hyvinvoinnin 

alueellisten 

tilannekuvien 

laatiminen 

Luonnos



Säännöt ja ohjeet
(hallintosääntö, hankintaohje, luottamushenkilöiden palkkiosääntö jne.)

Hyvinvointialuestrategia

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strateginen kokonaisuus

Sote-palvelustrategia Pelastustoimen palvelutasopäätös     

Strategiaa toteuttavat ohjelmat 

ja suunnitelmat
ks. luonnos seuraavalta sivulta

Laki hyvinvointialueesta 41 §

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 11 § Laki pelastustoimen järjestämisestä 6 §

Luonnos



2022 2023-20242021

• Sote-palvelujen järjestämissuunnitelma /                             

sote-palvelustrategia (sote-järjestämislaki 11 §) 

• Valvontaohjelma (sote)

• Monituottajuusohjelma?

• Pelastustoimen palvelutasopäätös (pela-järjestämislaki 6 §)

• Talousarvio ja -suunnitelma (hva-laki 115 §)

• Investointisuunnitelma (hva-laki 16 §)

• Valmiussuunnitelma (hva-laki 150 §, sote-järjestämislaki 50 §)

• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma                             
(mm. yhdenvertaisuuslaki)

• Osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelma             
(huomioitava hva-strategiassa, hva-laki 41 §)

• Hyvinvointikertomus (sote-järjestämislaki 7 §)

• Osallisuussuunnitelma?

• Viestintäsuunnitelma

• Henkilöstöohjelma (huomioitava hva-strat., hva-laki 41 §)

• Omistajapoliittinen ohjelma (huom. hva-strategiassa, hva-laki 41 §)

• Riskienhallintaohjelma

• Ict-muutosohjelma

Hyvinvointialue-

strategiaan liittyvän 

ohjelmatyön 

vaiheistus
Valmistelu

• Hyvinvointialueiden yhteistyösopimus    
(sote-järjestämislaki 36 §)

• Hyvinvointisuunnitelma (sote-järjestämislaki 7 

§), sisältäen osan substanssilakien 

edellyttämät ohjelmat/suunnitelmat

• Muut substanssilakien edellyttämät 

ohjelmat/suunnitelmat

• Tiedolla johtamisen kehittämissuunnitelma

• Laatuohjelma

• Tutkimus- ja kehittämisohjelma

• Ict-ohjelma

• Monituottajuusohjelma?
Valmistelu

Sinisellä merkityt 

lain velvoittamia

Luonnos



1-6/2022 7-12/2022 1-6/2023 7-12/2023 1-6/2024

8-10/2022
Sote-järjestämissuunnitelma            

päätöksenteossa 

3/2022
Hyvinvointialuestrategia päätöksenteossa                      

(sisältäen sote-palvelustrategian)
Sis. painopisteet, palvelulupaukset ja strategiset periaatteet

12/2022
Pelastustoimen           

riskianalyysi valmis

12/2023
Varsinainen PTP valmis

8-10/2022
Kevyt-PTP eli pelastustoimen 

palvelutasopäätös valmis



Pohjois-Pohjanmaan 

hyvinvointialueen

palveluiden tavoitetila

”Pohjois-Pohjanmaa – lähellä sinua!”

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen 

palveluista muodostuu ihmislähtöinen, 

vaikuttava kokonaisuus, joka vastaa 

asukkaiden tarpeita sekä parantaa 

hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. 

Hyvinvointialueen kehittämistyö yhdistää            

eri toimijat, huomioi alueiden erityispiirteet          

ja pitää talouden tasapainossa. 

Yhteistyöalueen (YTA) toimijat tekevät 

vaikuttavaa yhteistyötä palvelujen 

kehittämiseksi.

Käynnistymisvaiheen 2022 - 2025          

tavoitteet strategiatyölle

”Mikä on kriittistä hyvinvointialueen käynnistyessä?”

1. Asiakkuudet, palvelut, henkilöstö ja siirtyvät hallitusti 

hyvinvointialueelle.

2. Palvelut ovat yhdenvertaisia, vaikuttavia ja ne vastaavat 

aiempaa paremmin asukkaiden palvelutarpeisiin        

alueelliset erityispiirteet huomioiden.

3. Resurssit kohdennetaan vaikuttavasti. Rakenteet ja 

toimintamallit uudistuvat.  

4. Toimintamallit, palvelukuvaukset, kriteerit ja asiakasmaksut 

on yhdenmukaistettu.

5. Kustannuskehitys vastaa hyvinvointialueen rahoitusta.

6. Hyvinvointialue on vetovoimainen työnantaja ja 

kehittämisen kumppani.

7. Eri toimijoiden kanssa rakentuu yhteinen, osallisuuteen ja 

tietoon pohjautuva toiminta- ja päätöksentekokulttuuri. 

Luonnos



Sote-rahoituksen kriteerit: 

eri tekijöiden osuudet 

kokonaisrahoituksesta

Tarvetekijät 81,5 %

Olosuhdetekijät 4,1 %

Muut tekijät 14,4 %

Ylemmät palkit = 
Pohjois-Pohjanmaa

Alemmat palkit = 
Koko maa

Lähde: VM



Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen rahoitus, 

7.10.2021 päivitetyt laskelmat
sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi

Arvioitu rahoitus on tässä vaiheessa 

suuntaa antava. 

Tiedot tarkentuvat useaan kertaan 

ennen vuotta 2023.

Lähde: VM, sis. hyte €/as.

Tilanne 30.4.2021
Siirtyvä 

kustannus, €

Siirtyvä 

kustannus, 

€/as.

Laskennallinen 

rahoitus, €

Laskennallinen 

rahoitus, €/as.
Muutos, €

Muutos, 

€/as.
Muutos%

Yleiskatteellinen rahoitus 1 545 640 191 3 735 1 541 756 396 3 726 -3 883 795 -9 -0,3 %

Sote-rahoitus 1 510 867 698 3 651 1 504 692 094 3 636 -6 175 604 -15 -0,4 %

Pelastustoimen rahoitus 34 772 493 84 37 064 303 90 2 291 809 6 6,6 %

Tilanne 7.10.2021
Siirtyvä 

kustannus, €

Siirtyvä 

kustannus, 

€/as.

Laskennallinen 

rahoitus, €

Laskennallinen 

rahoitus, €/as.
Muutos, €

Muutos, 

€/as.
Muutos%

Yleiskatteellinen rahoitus 1 545 640 191 3 735 1 556 889 764 3 762 11 249 573 27 0,7 %

Sote-rahoitus 1 510 867 698 3 651 1 519 825 461 3 673 8 957 764 22 0,6 %

Pelastustoimen rahoitus 34 772 493 84 37 064 303 90 2 291 809 6 6,6 %
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Lähde: VM, sis. hyte €/as.



Lähde: VM, sis. hyte- €/as.

Ero (€/asukas) siirtyvien kustannusten ja laskennallisen rahoituksen välillä



Talouden tilannekuvan keskeisiä kysymyksiä järjestämisen näkökulmasta

2021  2022 2023 2024 

Toimialueiden sisältöjen 

tarkentaminen budjetin 

määrittelemiseksi

Muutoskustannusten ja          

toimintaympäristön muutosten 

vaikutusten (esim. lainsäädäntö) arviointi

Budjetti vuodelle 2023:                                      

rahoituksen riittävyyden arviointi  
TP21 ja TA22 keskiarvo lakisääteisin korotuksin

Hyvinvointialueen käynnistyminen: 

Tasapainotustavoitteiden ja                        

-toimenpiteiden määrittely ja 

kehittämissuunnitelmien työstäminen
Hyvinvointialueen toiminta:

Hallittu kustannuskehitys ja tavoitteiden asettaminen

Strategisen talouden analyysit, mm.: 

Resurssien kohdentaminen, vaihtoehtoislaskelmat (esim. palveluverkko,  

kriteerit, järjestämistavat), palvelujen värikorimalli, AURA-luokituksen          

mukainen tarkastelu, ketjukustannukset

Keskeistä myös 

yhteistyö tietohallinnon 

tietopalveluiden 

kanssa mm. 

tietoaltaaseen ja 

johdon työpöytä-

ratkaisuihin liittyen



Lasten ja nuorten määrä vähenee        

vuoteen 2030 mennessä noin             

13 600 henkilöä eli noin -14 %.

Lasten ja nuorten perustason 

palveluiden kustannukset ovat 

olleet viime vuosina merkittävässä, 

n. 10 %:n vuosittaisessa kasvussa. 

Arvioidut muutokset 2030:

€/alle 18 v. täyttäneiden asukas-

kohtainen kustannus pysyy 

nykytasolla: -15,4 milj. €

€/alle 18 v. täyttäneiden asukas-

kohtainen kustannus kehittyy 

vuosien 2017-2019         

keskimääräisellä kasvulla:        

+140,1 milj. €

€/alle 18 v. täyttäneiden asukas-

kohtainen kustannus kasvaa 

hyvinvointialueindeksin      

mukaisesti: +11,5 milj. €

Lähde: Tilastokeskus 2021, arvioitu mukaan kuraattori- ja psykologipalvelut kunnille ja kuntayhtymille tehdyn kyselyn perusteella

Kustannukse

t

0-17-

vuotiaat



Ikäihmisten määrä kasvaa        

vuoteen 2030 mennessä noin             

18 600 henkilöä eli noin 52 %.

Näin ollen ikäihmisten       

kustannukset kasvavat       

merkittävästi tulevina vuosina, 

vaikka kustannukset €/75 vuotta        

täyttänyttä kohden laskettuna 

pysyisivät nykytasolla. 

Arvioidut muutokset 2030:

€/75 v. täyttäneiden asukas-

kohtainen kustannus pysyy 

nykytasolla: +140,3 milj. €

€/75 v. täyttäneiden asukas-

kohtainen kustannus kehittyy          

vuosien 2017-2019 

keskimääräisellä kasvulla:    

+213,5 milj. €

€/75 v. täyttäneiden asukas-

kohtainen kustannus kasvaa 

hyvinvointialueindeksin      

mukaisesti: +259,7 milj. €

Lähde: Tilastokeskus 2021

Kustannukset

75 v. 

täyttäneet



Miljoonaa 

euroa

Arvioitu kokonaisuuksien 

kehitystä vuosien  

2017-2019 keskimääräisellä 

kasvulla

Painotettu kokonaiskasvu 2020-2030 

keskimäärin

4,6 %

Perusterveydenhuollon avohoito          

ja vuodeosastohoito, €/as.

4,8 %

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, 

€/alle 18-v. 

10,4 %

Ikääntyneiden palvelut ja kotihoito. 

€/75 v. täyttänyt

1,7 %

Vammaisten palvelut, €/as. 

5,1 %

Muut sosiaali- ja terveyspalvelut, €/as.      

1,6 % 

Erikoissairaanhoito, €/as.

2,8 % 



Miljoonaa 

euroa
Väestökehityksen ja kokonaisuuksien 

suhteen painotettu kokonaiskasvu 

2020-2030 keskimäärin. 

3,2 %

Perusterveydenhuollon avohoito          

ja vuodeosastohoito, €/as.

4,8 %  2,6 %

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, 

€/alle 18-v. 

10,4 %  2,6 %

Ikääntyneiden palvelut ja kotihoito, 

€/75 v. täyttänyt

1,7 %

Vammaisten palvelut, €/as. 

5,1 %  2,6 %

Muut sosiaali- ja terveyspalvelut, €/as.      

1,6 %

Erikoissairaanhoito, €/as.

2,8 %  2,6 %



TP 

vuonna 2020 / 

sote

TP ennuste 

vuodelle 2021 /

sote

TA ennuste

vuodelle 2022 / 

sote

Ennuste 

vuoden 2023 

sote-

rahoituksesta

Soten nettokustannukset 

(ilman työmarkkinatukea, lisätty 

kuraattori- ja psykologipalvelut)

1,467 
mrd. euroa

1,525
mrd. euroa 

(+58,7 milj. euroa)

1,525
mrd. euroa

1,583
mrd. euroa

(+58 milj. euroa)

Todellisen 

toteuman mukaan

TP 2020 lisättynä 

4 %:n kasvulla

Arvioitu 

varovaisuusperiaatetta 

noudattaen, että TA 2022 

tehdään TP 2021 

ennusteen tasossa

Lisätty vuosien 2021 ja 2022 

ennusteiden keskiarvoon 

palvelutarpeiden kasvu (arvio +1 

%, tarkentuu), siirtymävaiheen 

kustannuskorvaus (+0,2 %) ja  

hyvinvointialueiden hintaindeksi 

(arvio +2,6 %, tarkentuu) 

Vuoden 2021 tilinpäätösennusteita ja 

talousarviotietoja vuodelle 2022 on 

pyydetty kunnista ja kuntayhtymistä

Alustavaa, karkeaa hahmottelua vuoden 2023 sote-rahoituksen tasosta

Karkea arvio tämän 

hetkisillä tiedoilla, 

tulee päivittymään
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Talousarvio 2022 (vate 16.11.2021)
Henkilöstömäärä Vate- Vate- Henkilöstö- Ostopalv ICT-

Vate Muu rahoitus rahoitus kulut ja muut Huom rahoitus

Ehdotus Päätös

Poliittiset toimielimet 524 617 524 617 382 950 141 667 Sis valtuustoryhmien tukea 4 kk (131.667) 70 000

Sote-tuotanto 2,50 17,80 1 155 400 900 000 860 000 40 000

Järjestämistoiminta 4,60 26,70 1 446 313 1 150 000 1 000 000 150 000 Mukana välttämätön tiedolla johtaminen (yritetään ICT-rah)

Pelastustoimi 1,00 3,00 183 439 170 000 170 000

Konsernipalvelut 2,20 151 725 140 000 110 000 30 000 Riskienhallinnan selvitys 20.000

HR 1,00 14,10 269 800 240 000 239 000 1 000 284 700

Hallinto 0,80 7,90 276 292 250 000 240 000 10 000 ICT lisäksi 528.500, jos ei saada ICT-rahoitukseen 10 000

Sopimukset 1,00 9,40 299 000 250 000 203 000 47 000 6 opiskelijaa

Talous ja hankinnat 0,60 6,50 482 200 420 000 280 000 140 000 Monetra-käyttöönottoprojekti 100.000

ICT ICT-rahoitukseen

Ateria- ja puhtauspalvelut 0,50 4,00 532 000 480 000 155 000 325 000 Sis. yhtiöiden perustamiseen 270.000

Infrapalvelut 1,25 89 550 89 000 61 000 28 000

Viestintä 7,50 250 980 230 000 130 000 100 000 262 100

Varaus 156 383 100 000 56 383

Yhteensä 12,00 100,35 5 661 316 5 000 000 3 930 950 1 069 050 626 800

Budjetti laskettuna koko vuodelle 11 322 633 10 000 000

Käytettävissä vuonna 2022 3 748 188 3 748 188

Budjetin alitus (+)/ ylitys (-) -7 574 445 -6 251 812

Valtion vuodelle antaman Pohjois-Pohjanmaan HVA budjetin ja valmistelun rahoitustarpeen välinen ero n. 6,2 m€. 



Vaten päätös 
16.11.2021

1. Merkitsee tiedoksi hyvinvointialueen vuoden 2021 talousarvion toteutumaennusteen; 

2. Hyväksyy hyvinvointialueen vuoden 2022 talousarvion liitteen mukaisesti niin, että 

ehdotusten mukainen loppusumma on kuuden ensimmäisen kuukauden osalta yhteensä 

5 milj. €. Hyväksymisen edellytyksenä on 3,75 miljoonan euron vahvistetun 

valmistelurahoituksen ylittävältä osalta, että valtiovarainministeriö hyväksyy Pohjois-

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelurahoitukseksi 10 miljoonaa euroa vuodelle 

2022.  

3. Ehdottaa valtiovarainministeriölle Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen 

valmistelurahoituksen korottamista vuoden 2022 osalta 10 milj. €:oon; 

4. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtiovarainministeriön vahvistama 

valmistelurahoitus on 3,75 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Vahvistetun 

valmistelurahoituksen puitteissa voidaan ryhtyä liitteenä olevan talousarvion (5 m€) 

mukaisiin  

a. rekrytointeihin siten, että väliaikaisen valmistelutoimielimen ja 

päävastuualueiden vastuuvalmistelijoiden sopimuksia voidaan jatkaa 30.4.2022 

saakka tai siihen saakka, kun ko. vastuutehtävää vastaava hyvinvointialueen 

viranhaltija aloittaa tehtävässään 

b. muiden valmistelijoiden sopimusten jatkamiseen 31.5.2022 saakka tai siihen 

saakka, kun ko. vastuutehtävää vastaava hyvinvointialueen viranhaltija aloittaa 

tehtävässään. Uusien tehtävien osalta järjestetään sisäinen 

ilmoittautumismenettely. 

c. uusiin rekrytointeihin aikaisintaan 1.12.2021 valtiovarainministeriön ja sosiaali- 

ja terveysministeriön kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.  

5. Kohdan 4 mukaisiin sopimuksiin tulee sisällyttää ehto: Hyvinvointialueella on oikeus 

keskeyttää sopimus, mikäli hyvinvointialueen valmisteluun ei tule täydentävää 

valmistelurahoitusta tai se ei mahdollista kaikkien sopimusten jatkamista. Ehdolla 

varmistetaan kohdan 2 talousarvion mukaisuus.  

6. Vie päätöksen tiedoksi suppealle poliittiselle seurantaryhmälle. 



Kiitos mielenkiinnosta!

Onnea ja menestystä meille kaikille
historiallisen suuren muutoksen toimeenpanossa!


