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• Esh-pth toimijoiden välissä ”kuilu” 

• Jäsenkunnat ostavat erikoislääkäripalveluja yksityisiltä 

palveluntuottajilta/ammatinharjoittajilta (oman palvelutuotannon lisäksi) 

• Osaamisen taso ja osaajien saatavuus vaihtelee alueittain, eikä poissaolotilanteissa 

sijaisia ole saatavilla 

• Pohjois-Pohjanmaan alueella rajallinen määrä erikoislääkäreitä etenkin kaikkein 

kysytyimmillä aloilla (psykiatria, geriatria, reumatologia, yleissisätaudit, keuhkolääkärit, 

neurologit, ym) 

• Nykytilanne ylläpitää hybridimarkkinoita erityisosaajien pitovoima PPSHP:ssa 

heikentynyt, siirtyvät yksityisille markkinoille 

 

Nykytilanne 
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Ostopalveluja käyttävät (N 14) 

Summa

Mitä palveluja vastanneista kunnista tällä hetkellä ostetaan? 



• Yliopistosairaalan asema alueella 

vahvistuu, osaajien pitovoima paranee 

• Yhtenäiset hoitoketjut koko alueella 

• Yhtenevä hoidon laatu jo perustasolla  

• Yhdenmukaiset hoitoon lähettämisen 

indikaatiot 

• Hyvä saatavuus ja korkeatasoiset 

lähipalvelut vahvistavat PPSHP:n 

asemaa tulevassa kilpailuympäristössä 

 

 

 

 

 

Mitä tavoitellaan ? 



• Kannustava toimintamalli osaajille tehdä työtä 

monipuolisemmin 

• Osaamispääoman pysyminen ja kasvattaminen 

PPSHP:ssa (sekä esh että pth) 

• ”Osaajapoolin” koordinointi helpompaa  

• Selkeä kuva erikoissairaanhoidon laadun ja 

määrän tarpeesta 

 

In House –yhtiön 
mahdollisuudet 



Sote-uudistuksen eteneminen ja 
toimeenpanon valmistelu 

Pohjois-Pohjanmaalla 
 
 



Aikataulu ja uudistuksen eteneminen 

https://stm.fi/documents/1271139/49299698/DIAT+HE_sote_yleisesittely_8.12.2020.pdf/280a2cc1-ef7c-da63-f2ce-
6c65a0f91eda/DIAT+HE_sote_yleisesittely_8.12.2020.pdf?t=1607421502362 
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Vaihtoehtoiset aikataulut 

Poliittiset ohjausryhmät 

Vaalit 

1/2021 

Aluevaltuusto 

Työvaliokunta Vate Aluehallitus 

Lait 

hyväk-

sytään 

6/2021 

Lait 

voimaan 

7/2021 

Valtuusto 

aloittaa 

3/2022 

Tuotanto 

siirtyy 

1.1.2023 

Poliittiset ohjausryhmät 

Työvaliokunta Vate Aluehallitus 

Vaalit 

4/2022 

Lait 

hyväk-

sytään 

9/2021 

Lait 

voimaan 

10/2021 

Valtuusto 

aloittaa 

6/2022 

Tuotanto 

siirtyy 

1.1.2024 

Aluevaltuusto 



Ehdotus 

väliaikaisen 

valmistelu-

toimielimen 

kokoonpanoksi 

(kuntakirje 

30.4.2021)  

Asettava taho As.luku Jäseniä 

Oulu 207 717 4 

Oulun eteläinen 70 912 2 

Lakeus 47 676 2 

Rannikkoseutu 45 939 2 

Oulunkaari 22 977 2 

Koillismaa 19 127 2 

PPSHP 4 

Erityishuoltopiiri 2 

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos 1 

Jokilaaksojen pelastuslaitos 1 

Yhteensä 414 348 22 



Kuntakirjeen 

30.4.2021 muut 

ehdotukset 

• Asettaja: PPSHP 

• Puheenjohtajisto: 

• Pj PPSHP:n ehdottama jäsen 

• 1 vpj Oulun ehdottama jäsen 

• 2 vpj Oulun eteläisen ehdottama jäsen 

• Väliaikaistoimielin aloittaa, kun lait tulevat voimaan 

• Väliaikaistoimielimen puheenjohtaja toimii samalla 

valmistelua johtavana viranhaltijana 

• Kunkin alueen/organisaation ehdottamista väliaikais-

toimielimen jäsenistä joka toisen alueen tulee varautua 

käyttämään vähintään 50 % ja joka toisen erikseen 

neuvoteltava osa työajastaan väliaikaistoimielimen työhön 

elokuusta 2021 alkaen 

• Ei varajäseniä 

• Erillinen kuntajohtajafoorumi 

 



Kuntakirjeen 

hyväksyminen 

• 30.4. lähetetty kuntakirje on hyväksytty kaikissa 37 

organisaatiossa (kunnat, sote-organisaatiot ja 

pelastuslaitokset) 

• PPSHP vahvistaa määräaikaan mennessä osaltaan 

sähköpostikokouksella, kun muiden osapuolten päätökset ja 

tasa-arvolain reunaehtojen toteutuminen on selvillä. 

Lopullinen päätös tehdään kesäkuun kokouksessa samalla, 

kun asettamispäätös tehdään. 

 Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta on 

syntynyt yksimielisyys ja se päästään nimittämään 
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Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano 

Ehdottava taho Jäsen Alustava työaika-% Jäsen Alustava työaika-%

Oulu Kirsti Ylitalo-Katajisto, 1 vpj Väh 50 % Jorma Mäkitalo 20 %

Oulu Juha Torvinen Väh 50 % Arja Heikkinen 20 %

Oulun eteläinen Johanna Patanen, 2 vpj Väh 50 % Tuomas Aikkila 40 %

Lakeus Marja-Leena Meriläinen Väh 50 % Eliisa Tornberg 20 %

Rannikkoseutu Marjukka Manninen Väh 50 % Anne Mäki-Leppilampi 30 %

Oulunkaari Leena Pimperi-Koivisto Väh 50 % Anu Vuorinen Väh 50 %

Koillismaa Jari Karsikko Väh 50 % Jouni Wikstedt 20 %

PPSHP Ilkka Luoma, pj Väh 50 % Sari Haataja 50 %

PPSHP Juha Jääskeläinen Väh 50 % Jarkko Raatikainen 50 %

Erityishuoltopiiri Päivi Lauri Väh 50 % Anu Tuominen 20 %

Pelastuslaitokset Petteri Helisten Väh 50 % Jarmo Haapanen Väh 50 %



• 1 mom 

• Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja 
hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja 
aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa 

• 6. mom 

• Hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen toimeenpanon seuraamiseksi ja 
tueksi voidaan asettaa myös seurantaryhmä. 

Voimaanpanolaki  
§8 Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin 

20 
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Väliaikaisen valmistelutoimielin-vaiheen 
valmisteluorganisaatio 

Laaja poliittinen 

seurantaryhmä 

Väliaikainen 

valmistelutoimielin 

Suppea poliittinen 

seurantaryhmä 

Kuntajohtajafoorumi 
Yhteistoimintaelin 

2+2+2 

Valmisteluorganisaatio 

Valmistelutoimielimen puheenjohtaja toimii kuntakirjeen mukaan sovitulla tavalla 

muutosjohtajana ja johtaa valmisteluorganisaatiota. Muutosjohtaja määrittelee 

valmisteluvastuut väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenille. Tarvittaessa 

valmisteluorganisaatiota täydennetään määräaikaisin rekrytoinnein sisäisellä haulla ja/tai 

kutsumenettelyllä. 

POPsote 



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

Voimaanpanolaki  
§10 Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta 1/3 
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Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä 
ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle:  

1) selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset 
henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi;  

2) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen;  

3) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja 
velvollisuuksien selvittämiseen;  

4) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien 
tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen;  

5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan 
valintaa;  

6) päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta;  

7) osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen;  

8) valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi 
liittyvät asiat.  

Voimaanpanolaki  
§10 Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta 2/3 
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Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi: 1) ottaa henkilöitä 
vain määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen hyvinvointialueeseen siten, 
että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023; 2) tehdä 
hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, 
että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023. Väliaikaisen 
toimielimen oikeudesta hankkia palveluja siirtymäkauden aikana säädetään 65 
§:ssä. Menettelyyn valmistelutoimielimessä sovelletaan hyvinvointialueesta 
annetun lain säännöksiä.  

Voimaanpanolaki  
§10 Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta 3/3 
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Väliaikaishallinnon työn aikataulutusta 

Vaten työn esivalmistelu 

Lait 

hyväk-

sytään 

6/2021 

Vaten työskentely 

Lait 

voimaan 

7/2021 
Vaalit 

1/2022 

Valtuusto 

aloittaa 

3/2022 

Vatesta 

sopu 

5/2021 

Vaten 

jäsenten 

työnjako 

1.6. 

Vaten 1. 

kokous 

X.7. 

Rekrytoinn

it 
Valmisteluorg hahmotus 

Vaten 

ehdollinen 

asettaminen 

16.6. 

Vaten TA-valmistelu 

Vaten 2. 

kokous 

X.8. 

Työsuunn. 

Org.rakenteen mukainen valmistelu Org.rakenne 

Työsuunnitelman mukainen eteneminen ja ratkaisut 



Kiitos mielenkiinnosta ! 


