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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 



Kuntatilaisuus 28.1. => käyty ohjaava keskustelu 





VATE toimii asiantuntijaryhmänä 

Väliaikaisen yt-elimen valmistelu 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu 1-6/2021 

Tammi Helmi Kesä Maalis Touko Huhti 

VATE:n kokoonpano 

valmisteluorganisaatio 

Valmisteluorganisaation rekrytoinnit 

Rakenneuudistus-hankkeen 
hankehakemuksen ja päätöksen mukaisella 
määrärahavarauksella 

Talouden simulointi, edunvalvonta, tietojärjestelmät ja kiinteistöselvitys 

VATE:n rekrytoinnit pysyviin 
hyvinvointialueen rekrytointeihin saakka 
- 30.6.2022 saakka ? 

PELA mukana 

?? ?? 

















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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6c65a0f91eda/DIAT+HE_sote_yleisesittely_8.12.2020.pdf?t=1607421502362 
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6c65a0f91eda/DIAT+HE_sote_yleisesittely_8.12.2020.pdf?t=1607421502362 

+0,2% => katetaan muutoskustannuksia => riittääkö yhdessä 
rahoituslain §10 kanssa? 



Huomio Ehdotus 

Pääosin palvelutarpeisiin ja olosuhdetekijöihin pohjautuvaa 

laskennallista rahoitusta voidaan lähtökohdiltaan pitää perusteltuna 

mallina resurssien jakamiseen. Käytettävää rahoitusmallia ja sen 

perusteita tulee kuitenkin vielä kehittää, jotta laissa tavoitellut 

periaatteet toteutuvat.  

Kriteereiden tulee olla selkeitä ja oikeudenmukaisia sekä kunkin 

hyvinvointialueen omaan väestöön eri määräytymistekijöiden 

kautta johdettavia. Sosiaalihuollon tarvekertoimen tietopohjaa ja 

sen hyödyntämistä alueiden todellisia tarpeita kuvaavana 

muuttujana tulee kehittää. Hyvinvointialueiden tulee olla 

yhdenvertaisessa asemassa eikä rahoituksen taso saa 

pohjautua esim. eroihin kirjaamiskäytännöissä.  

Rahoitusmallissa keskeistä on riittävä ennakoitavuus, jotta alueet 

voivat arvioida mahdollisia sopeuttamistarpeita ja niiden vaatimia 

toimenpiteitä. 

Tulevien hyvinvointialueiden rahoituksen tasoa tulisi kyetä 

arvioimaan riittävän luotettavasti jo ennen vuotta 2023, mm. 

mahdollisiin sopeuttamistoimiin liittyen. Ennakoitavuuden 

näkökulmasta tarvetekijöistä ja niiden painokertoimista ei tulisi 

ilman painavia perusteita säätää useammin kuin neljän vuoden 

välein.  

Asukastiheyden painokerroin (1,5 %) on varsin vähäinen, vaikka 

alueellisilla olosuhteilla on merkittävä syy-yhteys sote-palveluiden 

tuotantokustannuksiin. Tulisi myös arvioida, onko kahden kielellisen 

määräytymistekijän painoarvo liian korkea hyvinvointialueiden 

yhdenvertaisuuden näkökulmasta ja sisältyykö kriteereihin 

mahdollista päällekkäisyyttä.  

Ehdotamme, että asukastiheyden painokerroin nostetaan             

3,0 %:iin ja vastaavasti vieraskielisyyden painokerrointa 

lasketaan 1,5 %:iin ja asukasperustaisuuden painokerrointa                   

12,4 %:iin. 

 

Rahoituslain 36 § mukainen 0,2 %-yksikön lisäys palvelutarpeeseen 

ei riitä kattamaan pysyväksi jääviä muutoskustannuksia (esim. 

palkkojen harmonisointi). Muutoskustannusten korvaaminen ei tulisi 

merkittäviltä osin jäädä vain valtion vuotuisen talousarviokehyksen 

ja -käsittelyn varaan. 

Pysyväksi jääviin muutoskustannuksiin tulee olla riittävä, 

hyvinvointialueille todellisten kustannusten mukaisesti 

kohdennettu erillinen, pysyvä rahoitus.  

Rahoitusmalli ei tunnista yliopistollisten sairaaloiden 

erityiskysymyksiä. 

Yliopistosairaalaan liittyvät koulutusvelvoite ja investoinnit tulee 

korvata hyvinvointialueille erillisellä rahoituksella. 



Alueellinen 
kehittämistyö 

Koillismaa 
Kuusamo, Taivalkoski 

Oulunkaari 
Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi, Vaala 

Oulun eteläinen 
Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki,  
Nivala, Oulainen, Pyhäjärvi, Pyhäntä,  

Reisjärvi, Sievi, Siikalatva, Ylivieska 

Rannikkoseutu 
Kalajoki, Merijärvi, Pyhäjoki,    

Raahe, Siikajoki 

Lakeus Oulu 
Hailuoto, Kempele, Liminka,  

Lumijoki, Muhos, Tyrnävä 

Simo mukana POPsote- 
hankkeessa osana Oulunkaaren  
kuntayhtymää 

Alueiden 

yhteinen PPSHP 



Kiitos mielenkiinnosta ! 


