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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 



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 

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 
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Väliaikaisen valmistelutoimielin-vaiheen 
valmisteluorganisaatio 

Laaja poliittinen 
seurantaryhmä 

Väliaikainen 
valmistelutoimielin 

Suppea poliittinen 
seurantaryhmä 

Kuntajohtajafoorumi 
Yhteistoimintaelin 

4+4+4 

Valmisteluorganisaatio POPsote 
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Väliaikaisen valmistelutoimielin-vaiheen 
valmisteluorganisaatio 

Laaja poliittinen 
seurantaryhmä 

Väliaikainen 
valmistelutoimielin 

Suppea poliittinen 
seurantaryhmä 

Kuntajohtajafoorumi 
Yhteistoimintaelin 

4+4+4 

Valmisteluorganisaatio POPsote 

Poliittinen ohjaus 
hyvinvointialueen 

näkökulmasta 

Yhdyspinta- ja 
kuntanäkökulma 

”Aluehallitus” 

”Aluevaltuusto” 

Kiinteistöt 

Henkilöstö 

Tukipalvelut 

Edunvalvonta 

Esim: 

Hyvinvointialueen rakentamisen poliittisen ohjauksen ja kuntanäkökulman erottaminen tärkeää ja haastavaa 
 Miten varmistamme, että käsittelemme oikeat asiat oikeilla foorumeilla? 

 Tiedon tarve valtava ja avoin tiedottaminen sekä osallistaminen on nyt kriittisen tärkeää 



Kuntanäkökulma 

Poliittinen 
ohjausjärjestelmä  

Palvelutuotannon 
organisointi 

Palvelustrategia Asiat kietoutuvat 
toisiinsa 

Palveluverkko 

Budjettiraamin 
jako 

Integraatio 

Alueet vs. 
prosessit 

Toimielimet? 

Kytkös strategiaan ja 
palvelutuotantoon 

Palveluverkko 

Tukipalvelut 

Yksityiset 
palveluntuottajat 

Kolmas sektori, 
kansalais- 

yhteiskunta ja  
osallisuus 



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 



• 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 

Missä menemme Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen valmistelussa 15.11.2021? 
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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 ylä- ja keskitaso (tarkempi tuotannon organisoituminen 18.11. ja 21.11.) 
• Pela-palvelutuotannon organisoitumisen ylätaso (organisoituminen tarkentuu 12/2021) 
• Konsernipalveluiden ylätaso (konsernipalveluiden tarkempi organisoituminen 18.11. ja 21.11.) 

• Joulukuussa pääsemme hallintosäännön valmisteluun 

• Henkilöstön liikkeenluovutuksen ja siirtosopimuksen valmistelu etenee 

• Sopimusten siirron valmistelu etenee, kilpailutamme paraikaa sopimusten hallintajärjestelmää 

• Ateria- ja puhtauspalveluiden organisoitumisen selvitys etenee 

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

• HYTE-työ on organisoitu ja käynnistynyt 

• Jne. jne. 
10 

Missä menemme Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen valmistelussa 15.11.2021? 
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  Konsernipalvelut 

Yliopistollinen sairaala 

Digitaaliset palvelut 

Sosiaalityö 

Hoitotiede/-työ 

Lääketiede 

Aluevaltuusto 

   Järjestämistoiminnot 

 
Toimialue 1 

 
 
 
 
 
 
 

Hallitus 

Hyvinvointialueen johtaja 

 
Toimialue 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Toimialue 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
Toimialue 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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Tarkastuslautakunta 

• 9 jäsentä 
• Pj ja vpj valtuutettuja 

Yksilöasiain jaosto 
• 7 jäsentä 

Tulevaisuuslautakunta 
• 13 jäsentä 

Hyvinvointialueen muu organisaatio 

Aluevaalilautakunta 
• Pj + vpj + 3 jäsentä 

Turvallisuuslautakunta 
• 13 jäsentä 

Yhdyspintalautakunta 
• 13 jäsentä 

Alueelliset neuvottelukunnat 
 X jäsentä 

Konsernijaosto? 
• X jäsentä 

Vaikuttamistoimielimet 

• Nuorisovaltuusto 
• Vanhusneuvosto 

• Vammaisneuvosto 

Aluevaltuusto 
• 79 jäsentä 

Aluehallitus 
• 13 jäsentä 

Hyvinvointialuejohtaja 

Pelastustoimi 
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Konsernipalvelut 

Hallinto 
 

Yleinen hallinto 
 

Tiedonhallinta 
ja tietosuoja 

 
Johdon 

tukipalvelut 
 

Oikeudelliset 
palvelut 

Tekniset 
palvelut 

 
Omaisuuden 

hallinta 
 

Tilavuokraus 
 

Rakennut-
taminen ja 

rakentaminen 
 

Ylläpito 
 

Lääkintä-
tekniset laitteet 

 

Tieto-
hallinto 

 
ICT-palvelut ja 

tietoturva 
 

Tieto-
järjestelmät 

 
Tietopalvelut 

 
Digipalvelut ja 

projektit 
 

Kontaktien 
hallinta? 

Talous ja 
hankinnat 

 
Talouspalvelut 

 
Rahoitus 

 
Riskien-

hallinnan tuki ja 
vakuutukset 

 
Hankinta-
palvelut 

 
Materiaali- ja 

kuljetus? 

HR 
 

Työmarkkina-
asiat 

 
Henkilöstö-
suunnittelu 

 
Työhyvin-

voinnin 
kehittäminen 

 
Henkilöstön 

osaaminen ja 
kehittäminen 

 
Rekrytointi- ja 
osaajayksikkö 

Ateria- ja 
puhtaus 

 
Ateria- ja 
puhtaus-
palvelut 

 
(osan kohteista 

puhtaus 
hoidollisissa 

prosesseissa) 
 
 

Monetra Oulu Oy 
Istekki Oy 

ym 

Toimi-
alueiden yht. 

toiminnot 
 

Materiaali- ja 
kuljetus? 

 
Moni-osaaja-

palvelut 

TKIO 
 

Palvelu-
tuotannon rooli 

ratkaistaan 
jatko-

valmistelussa 
 

Viestintä 
 

Asukas- ja 
asiakasviestintä 

 
Henkilöstö-

viestintä 
 

Kanava-
kehittäminen 

 
Kriisiviestintä 

 
Markkinointi 

 
Osallisuus 

 

Kiint Oy:t 
Lööki 
X Oy? 

Omistajaohjauksen tuki 
Turvallisuus 
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Pelastustoimen organisointi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella 

Aluevaltuusto 

Aluehallitus 

Hyvinvointialuejohtaja 

Pelastuslaitos/pelastusjohtaja 

Turvallisuuslautakunta Istekki 

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 

Tulosalue Tulosalue 

Pel. toim. esikunta 

Valvonta, Palontutkinta, Turvallisuusviestintä  

Johtoryhmä 

Pohjoinen Eteläinen 

Tulosalue 
Tulosalue 

Riskienhallinta ja valm. suunn. 

Suunnittelu ja kehittäminen 

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

Pelastustoiminta 



 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 lueet  Järjestämisjohto 

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 



Järjestäjän tehtävät hyvinvointialueella 

• Resurssien strateginen 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 

• Alueellisen tiedolla johtamisen 

suunnitelman laatiminen, toimeenpano ja 

seuranta 

• Järjestäjän tietomallin määrittely 

• Strategiset mittarit ja tunnusluvut 

• Analyysit ja skenaariot 

• Tiedolla johtamisen työkalujen määrittely 

• Kansallisiin tietotarpeisiin vastaaminen 

• Yhdyspinnat tietohallintoon 

 

Tiedolla johtaminen 

• Viranomaistoiminta 

• Palvelutuotannon ohjaus 

• Valvonta ja omavalvonta 

• Yliopistotasoisen koulutus- ja 

tutkimustoiminnan toteutus, 

koordinaatio ja kehittäminen 

• Perustason palveluiden ja 

toimintamallien kehittäminen 

• Uusien menetelmien käyttöönotto       

ja arviointi 

• Palvelujen strateginen hankinta 

• Markkinoiden kartoitus ja vuoropuhelu 

• Sopimusohjaus ja -seuranta 

Palvelutuotannon ohjaus ja valvonta 

Palvelujen hankinta ja hallinta 

Tutkimus, opetus ja koulutus 

• Yhteistyömuodot ja kumppanuudet 

• Yhdyspinnat mm. kuntiin 

• Eri toimijoiden osallisuus 

• Edunvalvonta 

• Verkostojohtaminen 

• Yhteistyöalueen asiat (mm. YTA-sopimus) 

Yhteistyö, kumppanuus ja osallisuus 

• Asukas- ja asiakasviestintä 

• Henkilöstöviestintä 

• Päätöksenteon viestintä ja                   

johdon tuki 

• Työnantajamielikuva ja           

rekrytoinnin tuki   

• Kanavakehittäminen 

• Brändin johtaminen 

• Visuaalinen viestintä 

• Kriisiviestintä 

 

Viestintä 

• Hyvinvointialuetasoisen innovaatio- ja 

kehittämistoiminnan koordinointi 

• Integroidun kehittämisrakenteen 

varmistaminen 

• Kehittämiseen liittyvä YTA-yhteistyö 

Kehittäminen 

• Väestön palvelutarpeiden arviointi  

• Palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa 

• Järjestämissuunnitelma, muut suunnitelmat/ohjelmat 

• Asiakaslähtöinen palveluintegraatio ja seuranta 

• Ohjausjärjestelmät 

• Palveluverkon suunnittelu ja hallinta 

• Palvelujen kokonaisuus monituottajamallissa 

• Palvelukriteerit 

• Asiakasmaksut, palvelusetelien arvot 

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

• Valmius ja varautuminen 

Strateginen talous ja resurssiohjaus 
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Erityistason palveluiden toimialue 

Somatiikka Sote-valmiuskeskus 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Nykyinen PPSHP:n somatiikan 
toimialue 

• Oulun kaupungin sairaala 
• Raahen aluesairaalan 

polikliininen esh- ja 
vuodeosastotoiminta 

• Oulaisten kaupungin alainen 
vuodeosastotoiminta 

• Kuusamon kaupungin 
polikliininen esh- ja 
vuodeosastotoiminta 

• Muu perustason sote -
organisaatiossa tapahtuva esh 
tasoinen toiminta 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Pohjois-Pohjanmaan 
ensihoitokeskus 

• OYS-Erva ensihoito 
osaamiskeskus 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ensihoito 
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Ikäihmisten palveluiden toimialue 

Erityistason 
palvelut 

Yhteinen 
osaamiskeskus 

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

• Geriatrinen 
osaamis-
keskus 

• Resurssipooli 
• 24/7/365 etälääke-

tieteellinen tuki, 
tilannekeskus 

• Digi -toimintakeskus 
• Turvapalvelut: 

hälytyskeskus 
• Toiminnanohjaus  

 

 
 

• Asiakasohjaus-
yksikkö 

• Omais-ja perhehoito 
• Tukipalvelut 
• Etäkotihoidon 

koordinaatio 
• Gerontologinen 

sosiaalityö 
• Apuvälineet  
• Kuntoutus 

 
 

 
 

• Ikä/seniorikeskus(e) 
• Kotiin annettavat palvelut, kotihoito 
• Ympärivuorokautiset hoito- ja hoivapalvelut 
• Vuodeosastot ja kotisairaala  

 
 
 

Alueellisesti organisoituvat lähi- ja aluepalvelut 
Koillismaa, Oulunkaari, Oulu, Lakeus, Rannikko, Eteläinen 
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Perhe- ja psykososiaalisten palveluiden toimialue 

Erityistason ja yhteiset 
palvelut 

• Psykiatrian toimialue: 
psykoosit ja 
nuorisopsykiatria, 
mielialahäiriöt ja 
akuuttipsykiatria, 
lastenpsykiatria 

• Yhteiset sosiaali-, 
päihde ja 
mielenterveys-palvelut    

  

 
  
 

 
 

 
• Perheiden palvelut: 
    lasten, nuorten, aikuisten palvelut 
 
 
 
 
 
 
 

OT-keskus 

Alueellisesti organisoituvat lähi- ja aluepalvelut 
Koillismaa, Oulunkaari, Oulu, Lakeus, Rannikko, Eteläinen 
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Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden toimialue 

TTH 
Digitaalinen sote -

keskus 

• Perustason 
terveyden ja 
sairaanhoidon 
osalta 

 
• Vastaanottotoiminta 
• Suun terveydenhuolto 
• Vuodeosasto ja Kotisairaala 
• Infektioiden torjunta 

 
 

Vuodeosastojen sijoittumisesta on erilaisia vaihtoehtoja, samoin Raahen ja 
Kuusamon ympärivuorokautisen pth -päivystyksen osalta  

Alueellisesti organisoituvat lähi- ja aluepalvelut 
Koillismaa, Oulunkaari, Oulu, Lakeus, Rannikko, Eteläinen 
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Kehitysvammahuollon ja vammaispalveluiden toimialue 

Erityistason 
palvelut 

 
 

• Kehitysvamma-
huollon toimialue: 
tutkimus ja 
kuntoutusarviointi-
palvelut, 
kuntoutuspalvelut 

 
 

Yhteiset palvelut 

 
 
 

 
• Vammaispalveluiden osaamiskeskus: 

Erityispalvelujen ohjaus, neuvonta, arviointi ja 
päätökset  

• Henkilöisen avun keskus: tuki, 

järjestäminen ja organisointi eri toteutusmallit, oma-
avustajakeskus    

• Asumispalvelut: vaativat asumispalvelut, 

vaativa tilapäishoito, koordinointi 

• Matkakeskus: organisointi ja järjestäminen, 

matkojen koordinointi 

• Perhe- ja omaishoidon keskus: 
palveluiden organisointi ja järjestäminen  

• Apuvälinekeskus: vpl ja shl, yhteistyö ja 

koordinointi lääkinnällisen kuntoutuksen kanssa 

  
 
 
 
 

 
 

• Arjen tuki ja ohjaus 
• Päiväaikaisen toiminnan palvelut 
• Lyhytaikainen huolenpito 
• Tuettu ja ohjattu asuminen ja asumisyksiköt 

 
 

 
Prosessien yhteiset 

HVA:lla 

OT- 
keskus 

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



Sote-ministeriryhmä hyvinvointialueille: lisärahoitustarvetta seurataan ja siihen reagoidaan tarvittaessa - Valtiovarainministeriö (vm.fi) 

https://vm.fi/-/1271139/sote-ministeriryhma-hyvinvointialueille-lisarahoitustarvetta-seurataan-ja-siihen-reagoidaan-tarvittaessa
https://vm.fi/-/1271139/sote-ministeriryhma-hyvinvointialueille-lisarahoitustarvetta-seurataan-ja-siihen-reagoidaan-tarvittaessa
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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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 Siirtyvien kustannusten ja  

rahoituksen vertailu (€/as.) 
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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 



Strategia- ja järjestämissuunnitelmatyön eteneminen 

Loka 
Marra

s 
Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti 

Touko
-

lokaku
u 

Sote-palveluiden järjestämissuunnitelman valmistelu:                                 

Sisältää mm. konkreettiset linjaukset integroidun palvelukokonaisuuden,                
palveluverkon ja monituottajuuden kehittämiseksi hyvinvointialueella 

Hyvinvoinnin 
alueellisten 

tilannekuvien 
työstäminen ja 

käsittely 

Sote-palveluyksiköiden ja 
monituottajuuden kartoitus 

Tasapainoinen talous: 

Vuoden 2023 raamin määrittely, 
palvelutarpeiden ja resurssien 

yhteensovittaminen  

Hyvinvointi-
aluestrategia              

(sis. sote-
palvelustrategia) 
aluevaltuuston 
käsittelyssä ja 

päätöksenteossa 

Järjestämis-
suunnitelma sekä 
kriteerit ja muita 

järjestämis-
suunnitelmaan 

sisältyviä 
kokonaisuuksia 
käsittelyssä ja 

päätöksenteossa 

Hyvinvointialuestrategian (sis. sote-palvelustrategia)                             
työstäminen eri toimijoiden kanssa:  

Arvot, palvelulupaukset, strategiset periaatteet 

1 3 

2 



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 



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 



KOKOUS 1 
1.3.2022 

KOKOUS 2 KOKOUS 3 KOKOUS 4 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 

 



Kiitos mielenkiinnosta! 
 

Onnea ja menestystä meille kaikille 
 historiallisen suuren muutoksen toimeenpanossa! 


