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POPmaakunta

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan rakentuminen

19 Sote-organisaatiota

7 Ympäristöterveydenhuollon yt-aluetta

7 Lomituspalvelualuetta

7 Maaseutuhallintoa

2 Pelastuslaitosta

1 Pohjois-Pohjanmaan liitto

1 TE-palvelut

1 Ely-keskus

1 Aluehallintovirasto

Pohjois-Pohjanmaan maakunta

LUOVA
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Tukipalvelut
•Henkilöstö
• ICT
•Talous, omaisuus, 
vastuut ja velat
•Hallinto
•Toimitilat ja kiinteistöt
•Hankinnat

•Lääkehuolto 
•Välinehuolto 
•Tilat, laitteet ja laitehuolto
•Kuvantaminen ja 
laboratorio
•Logistiikka ja 
tavarahankinta

Poliittinen 
ohjausryhmä

Johtoryhmä

PoPSTer-hanke
SOTE

Työryhmät
•Lapset ja perheet 
•Nuoret aikuiset ja 
työikäiset
•Ikäihmiset
•Välittömän avun tarve
•Avohoito ja 
vastaanotto
•Sairaala- ja 
vuodeosastohoito
•Mielenterveys- ja 
päihdepalvelut
•Vammaispalvelut
•Toimintakyky ja 
kuntoutus
•Koulutus ja tutkimus
•Tukipalvelut

Maakunta-
uudistus

Ohjausryhmä

Johtoryhmä

Työryhmät
•Maakuntastrategia, 
maakuntakaava,
alueidenkäyttö ja
liikennejärjestelmätyö
•Elinkeino ja työllisyys sekä
aluekehittäminen ja
rahoitus
•Pelastustoimi ja
varautuminen
•Maaseutupalvelut,
ympäristöterveydenhuolto,
luonnonvarat ja vesistöt
sekä lomituspalvelut

Pohjois-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen 
järjestäytyminen kevät 2016-syksy 2017

Sote-ryhmä
Viestintä
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Yhdistetty maku-sote-valmistelu syksy 2017-

Vapaaehtoinen poliittinen 
seurantaryhmä (12 jäsentä)

Johtoryhmä = tuleva VATE
(13+13 virkamiestä)

Laaja seurantaryhmä (60–70 jäsentä)

Epävirallinen yhteistoimintaelin
(9 työnantajan + 

9 henkilöstön edustajaa)

Muutosjohtaja, vastuuvalmistelijat, 
muut valmistelijat (XX...) Marraskuu 2017 muutosjohtajan ja 

sote-vastuuvalmistelijan rekrytointi
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Valmistelussa käytettävissä oleva osaaminen 2018-2019

A. Pohjois-Pohjanmaan liittoon / VATEen palvelussuhteessa olevat (esim. muutosjohtaja)

B. Yhteistyösopimus työpanoksen käytöstä Pohjois-Pohjanmaan liiton ja luovuttavan 
organisaation välillä (rahoitus valtion valmistelurahoista)

• Valmistelijat 0-100%: lukuisia osa-aikaisia ja määräaikaisia eri teemoihin ja yleisvalmisteluun

C. Maakuntaan siirtyvien organisaatioiden henkilöstö oman työn ohella osana 
perustyötään (ei rahaliikennettä)

D. Ostopalvelu maakuntaan siirtyvien organisaatioiden ulkopuolelta

E. Kärkihankkeiden ja muiden kehittämishankkeiden resurssit
• Muutosagentit, LAPE, I&O, POP muutoksen tuki, ODA, Virtuaalisairaala, P-P Järjestörakennehanke…

F. Muun meneillään olevan suunnittelun yhteensovittaminen

- mm. OYS Tulevaisuuden sairaala 2030 -hanke
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Lasten ja perheiden palvelut

Toimintakyky ja laaja-alainen kuntoutus

Ikäihmiset ja sairaalahoito

Välittömän avun tarve

Avohoito ja vastaanotto

Tukipalvelut (sairaanhoidolliset)

Palvelustrategia, palvelulupaus

Toiminnan ja talouden ohjausmekanismit ja tietojohtaminen

Laatu, omavalvonta ja valvonta

Valinnanvapaus, monituottajuus ja markkinoiden kehittäminen

Verkostot, kumppanuudet, osallisuus, viestintä

Tutkimus, koulutus, kehittäminen ja innovaatiotoiminta

POP

muutoksen

tuki (ESR)PoPSTer-hankkeessa 
valmistellut ehdotukset 
maakunnan sote-
palveluiden kehittämiseksi 

Hankkeet osana Pohjois-Pohjanmaan sote-valmistelua 
2017 - 2020

LAPE

I&O

ODA ja
Virtuaalisairaala

VESOTE

PP järjestö-
rakenne (STEA)

?

STM:ssä viisi hallituksen 
kärkihanketta

Työterveyslaitoksen 
TYÖKE-hanke (ESR)Uusi suunta 

työelämään
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Maakuntavalmistelun tiekartta syksy 2017-
• Konsernirakenne

• konsernijohto ja –palvelut, liikelaitokset, yhtiöt jne.

• Konsernin johtamis- ja ohjausjärjestelmä
• konsernin sisäinen johtamis- ja ohjausjärjestelmä
• poliittinen /  luottamuselin -ohjausjärjestelmä

• Maakuntastrategian ja palvelustrategiakokonaisuuden valmistelu
• monituottajuus / valinnanvapaus osana

• Monialaisen maakunnan strategisen järjestämistoiminnon suunnittelu
• tuottajien ohjausjärjestelmät
• sisältäen lisäksi mm. valvonnan, strategisen hankinnan

• Monialaisen maakunnan palveluverkon ja saavutettavuuden yleiset periaatteet 
• monikanavaisuus, fyysinen palveluverkko

• Vuoropuhelun ja kumppanuuksien rakenteet
• strateginen yhteistyö mm. kunnat, järjestöt

• Monialainen maakunnan substanssi- ja tukitoimintojen yhteensovittaminen ja integraation varmistaminen
• palvelut, varautuminen ja erityistilanteet

• Ylimaakunnallisten tehtävien linjaukset
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Konsernihallinto

Konsernipalvelut

Konsernijohto

Strateginen ohjaus (maakuntastrategia MaakL 35 § ja muut strategiset valinnat)

Investoinnit

OmistajaohjausEdunvalvonta

Sisäinen tarkastusKansainväliset asiatDemokratia

Osallisuus Strateginen vuoropuhelu

Järjestäjätehtävät TurvallisuusStrateginen hankintaViestintä

Integraatio ja synergia: Kasvupalvelut ja aluekehitys, maaseutu 
ja ympäristö, sote, pelastus, maankäyttö, liikenne ja vesistöt

Tieto päätöksenteossa

Henkilöstöpolitiikka

Talouden ohjaus

Talous-
hallinto,

hankinnat

Hallinto ja 
juridiikka, 
tarkastus 

ja valvonta

Tieto-
hallinto

Koulutus, 
ja 

tutkimus
Henkilöstö

hallinto

Muut 
palvelut ?

Kehittäminen Ennakointi

Viestintä

Päätöksen
-teko? 
maksa-

tus?, 
valvonta?

Välitettävät varat? 

Lisätty
toiminto
19.9.2017

Digistrategia ja 
arkkitehtuuri

Lisätty
toiminto
25.9.2017
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Konsernijohtoon ja järjestämiseen kuuluvia tehtäviä...

• Strateginen johtaminen
• Demokratia ja luottamuselinyhteistyö
• Maakuntastrategia, monialainen, mittarit ja 

keinot
• Monialaisen maakunnan integraation 

johtaminen ja varmistaminen
• Strateginen järjestäminen
• Omistajaohjaus
• Henkilöstöpolitiikka
• Investoinnit
• Kansalaisosallisuus, neuvostot, järjestöt
• Ulkopolitiikka, sidosryhmätyö, 

verkostojohtaminen
• Ylimaakunnalliset ja yhteistyöalueen / -eiden

asiat
• Tieto päätöksenteossa
• Muutoksen johtaminen
• Digi-strategia, arkkitehtuuri

• Strateginen järjestäminen, suunnittelu ja seuranta
• Palvelustrategia ja palvelulupaus osana maakuntastrategiaa
• Palvelutarpeiden arviointi ja niihin vastaaminen
• Toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden varmistaminen
• Talouden ohjaus ja rahoituksen riittävyyden arviointi
• Palvelujen strateginen hankinta

• Sopimusohjaus ja -seuranta
• Valinnanvapauden hallinta
• Markkinoiden kartoitus, markkinoiden kehittymisen 

mahdollistaminen ja vuoropuhelu
• Palveluverkon suunnittelu ja hallinta
• Toimialojen järjestämiseen liittyvä substanssi

• Strateginen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, yhteistyö 
kuntien ja muiden toimijoiden kanssa

• Strateginen taso: varautuminen ja turvallisuus

• Strateginen taso: ohjaus, neuvonta, palveluohjaus
• yleinen, yhteistyö kuntien ja muiden toimijoiden kanssa, yhteiset työkalut ja alustat

• Laatu, valvonta, omavalvonta

• Kehittäminen
• Tutkimus-, kehittämis ja innovaatiotoiminnan koordinointi

• Strateginen tutkimus- ja oppilaitosyhteistyö
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Luottamuselimissä mm. päätettäviä asioita ennen 1.1.2020

• Konsernirakenne (konsernihallinto, liikelaitokset, yhtiöt...)

• Johtamis- ja ohjausjärjestelmät ja organisointi (järjestäminen ja tuottaminen)

• Poliittinen ohjaus

• Organisaation johtaminen ja ohjaus

• Maakunnan resurssien kohdentaminen / talouden hallinta

• Maakuntastrategia, palvelustrategia ja palvelulupaus

• Sisältäen hankintastrategian (monituottajuus / valinnanvapaus), henkilöstöstrategian ym. ym. 

• Palveluiden kriteerit, sisältö, laatu
• Tuottajien sopimukset, korvaukset, ohjausmallit

• Palveluverkko
• ”lähi”palveluiden periaatteet, sähköiset palvelut, liikkuvat palvelut, fyysiset toimipisteet

• Kansalaisten osallisuus ja vaikuttaminen

• Tietojärjestelmät

• Palveluiden hankintaan liittyvät kilpailutukset ja optioiden käyttö
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11

Sote-valmistelun työsuunnitelma
Syksy 2017-
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Koulutus ja tutkimus

Mielenterveys ja päihde

Vammaispalvelut

Toimintakyky ja kuntoutus

Järjestämiseen liittyvät selvitettävät asiat
Esim. järjestäjän rooli, toiminnan ja talouden ohjausmekanismit, valvonta, kannustimet, valinnanvapaus, 

monituottajuus, pienyritystoiminnan edistäminen asiakkuuksiin liittyvä päätöksenteko 
(viranomaistoiminnot), palveluverkko, elinvoima, markkinainnovaatiot, verkostot, kumppanuudet, kriteerit, 

asiakasmaksut, tutkimuksen ja kehittämisen koordinaatio

Tukipalvelut
Tilat ja laitteet

Ateria- ja puhdistuspalvelut
Ict-palvelut

Talous- ja henkilöstöpalvelut

Logistiikka
Laboratorio

Kuvantaminen
Lääkehuolto
Välinehuolto

Palvelukokonaisuudet
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Palvelukokonaisuudet ja läpileikkaavat teemat

Valmistelussa oli mukana >400 sote-ammattilaista sekä yritysten,
järjestöjen ja ammattijärjestöjen edustajaa.
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POPSTER –loppuraportti
9.8.2017
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5. Sote-palveluiden järjestäminen

6. Sosiaali- ja terveyspalvelut maakunnassa
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• Liminka
• Tyrnävä
• Lumijoki
• Siikalatva
• Pyhäntä

• Raahe
• Ruukki
• Vihanti
• Pyhäjoki

• Kalajoki
• Merijärvi
• Himanka

• Ylivieska - Oulainen
• Haapavesi
• Nivala
• Sievi
• Alavieska

• Haapajärvi
• Kärsämäki
• Pyhäjärvi
• Reisjärvi

• Kuusamo
• Taivalkoski

• Pudasjärvi
• Haukipudas

• Ii
• Kiiminki

• Yli-Ii
• Ylikiiminki

• Tuira
• Kontinkangas

• Myllyoja
• Kempele-Kaakkuri-

Oulunsalo
• Hailuoto

• Muhos
• Utajärvi
• Vaala

Ehdotus palveluverkoksi
Hyvinvointikeskukset ja -asemat



POPmaakunta

Palvelut hyvinvointikeskuksissa ja osin hyvinvointiasemilla

• Neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
• Hoitajien vastaanotto
• Lääkärin vastaanotto
• Suun terveydenhuolto
• Laboratorionäytteenotto
• Mielenterveys- ja päihdepalvelut
• Työterveyshuolto
• Toiminta- ja työkyvyn arviot 
• Kuntoutus (terapiat, apuvälinepalvelut)
• Kuvantaminen (mm. röntgen)
• Monialaista arviota ja hoitoa tarvitsevat ja niistä 

hyötyvät (paljon palveluita käyttävien ongelmat)
• Erityisosaaminen, mm:

• Geriatria
• Psykiatriat ja päihdehoito
• Sisätautien kansansairaudet (diabetes, reuma)
• Kivun hoito
• Palliatiivinen- ja saattohoito, elämän 

loppuvaiheen hoito

• Sosiaaliohjaus, arjen tuki
• Kotona asumista tukevat palvelut (mm. 

ateriapalvelut, turvapalvelut, vuorohoito)
• Kotihoito ja perhepalvelut (lapsiperheet, 

ikäihmiset ja erityisryhmät)
• Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvio
• Aikuissosiaalityö
• Perheneuvola
• Sosiaalinen kuntoutus
• Työllistymistä tukeva toiminta
• Työhön valmennus
• Työ- ja päivätoiminta
• Perheoikeudelliset palvelut
• Asumispalvelut
• Kotoutumisen edistäminen
• Erityisosaaminen, mm:

• Vammaispalvelun sosiaalityö
• Kehitysvammahuolto
• Lastensuojelu
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Esimerkkinä Sote tiekartan vaiheistus
2017 20192018 2020

Suunnittelu  6/2018Nykytilaselv. 8/2017 Toteutus 7/2018 - 12/2019 Jatkokehittäminen 2020 
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Lasten ja perheiden palvelut

Toimintakyky ja laaja-alainen kuntoutus

Ikäihmiset ja sairaalahoito

Välittömän avun tarve

Avohoito ja vastaanotto

Tukipalvelut (sairaanhoidolliset)

Palvelustrategia, palvelulupaus

Toiminnan ja talouden ohjausmekanismit ja tietojohtaminen

Laatu, omavalvonta ja valvonta

Valinnanvapaus, monituottajuus ja markkinoiden kehittäminen

Verkostot, kumppanuudet, osallisuus, viestintä

Tutkimus, koulutus, kehittäminen ja innovaatiotoiminta

Strategian, palvelulupauksen ja -verkon 
valmistelu ja päätökset

Oman tuotannon rakenteen ja toimintamallien
linjaukset

Ohjausmekanismien, sote-keskusten, 
asiakassetelin, henkilökohtaisen budjetin ja 
palveluhankintojen valmistelu ja päätökset

Asiakasmaksujen, kriteerien jne. valmistelu ja 
päätökset

Asiakaslähtöisien palvelukokonaisuuksien ja
uusien palvelumuotojen suunnittelu
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Missä onnistuttu? Mitä haasteita?
• Pitkällä ollaan

• Eri toimijoiden ja päättäjien sitoutuminen
valmisteluun

• Järjestämisen toiminnot

• Tietojohtaminen

• Toimintojen ja palveluiden sisällöt

• ”Vaiheessa” / Alettu edistää
• Konsernirakenne

• Johtamis- ja ohjausjärjestelmä

• Palvelutuotanto

• Yhteistyöalueen näkökulma

• Aktiivisesti kansallisessa valmistelussa
• Yhteistyö kansallisesti ja muiden maakuntien kesken

• Edustajia hyvin monissa kansallisissa työryhmissä

• Valmistaudutaan henk.koht.budjetin pilotointiin ja selvitetään muita pilotointeja

• Haasteita tuo

• Kansallisten päätösten ja linjausten ”hitaus”
• Laithan eivät ole edelleenkään voimassa...

• Onkohan meillä koko hallitusta huomenna?...

• Uskon horjuminen
• Tuleekohan maku/sote-uudistuksesta mitään?

• Entä, jos maku/sote-uudistuksesta ei tulekaan mitään?

• Osaamisresurssin saatavuus ja riittävyys
• Arjen / nykyisten organisaatioiden on kuljettava toimintakykyisinä 

maakuntaan

• Riittääkö valmisteluun käytettävissä oleva rahoitus

• Mitä uutta osaamista täytyy hankkia?

• Uusien peruskuntien asema, valta ja  rooli
• Tukipalvelut

• Edunvalvonta painottuu, kehittämistyö siirtyy

• Kaikki muutokset eivät johdu maku/sote-uudistuksesta
• digitalisaatio, osaamisen riittävyys


