Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue
14.1.2022

Osallistujien esittäytyminen
STM
Kari Hakari, osastopäällikkö
Veli-Mikko Niemi, osastopäällikkö
Jussi Lind, erityisasiantuntija
Markku Heinäsenaho, tietohallintopäällikkö
Silvia Ylikulju, suunnittelija
VM
Päivi Nerg, alivaltiosihteeri
Antto Korhonen, neuvotteleva virkamies
SM
Kimmo Kohvakka, pelastusylijohtaja, SM
Linda Viitala, johtava asiantuntija, SM
THL
Vesa Syrjä, kehittämispäällikkö, THL
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Hyvinvointialueen edustajat
Ilkka Luoma, sairaanhoitopiirin johtaja
Kirsti Ylitalo-Katajisto, hyvinvointijohtaja
Johanna Patanen, kuntayhtymän johtaja
Jouko Luukkonen, hankejohtaja
Anu Vuorinen, kehitys- ja resurssijohtaja
Petteri Helisten, pelastusjohtaja

Neuvottelujen tarkoitus
(sote-järjestämislaki 24 §,pela-järjestämislaki 10§ )
• Neuvottelujen tarkoituksena on yhteisen tilannekuvan tarkastelu
ja hyvinvointialueen järjestämistehtävän strategisen tason
ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
valtakunnalliset tavoitteet huomioiden sekä ministeriöiden ja
hyvinvointialueen välisen yhteistyön edistäminen.
• Neuvotteluissa seurataan ja arvioidaan hyvinvointialueen
järjestämisvastuun toteutumista. Niissä käsitellään
hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon/ pelastustoimen
järjestämisen tavoitteita sekä niitä tukevia toimenpiteitä.
• STM, SM ja VM voivat tarvittaessa antaa hyvinvointialueelle
järjestämistä koskevia toimenpidesuosituksia.
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Hyvinvointialueneuvottelut 2021-22, Pohjois-Pohjanmaa
1.

Avaus
• Tavoitteiden, asialistan ja osallistujien toteaminen (20 min), pj
• Alueellinen puheenvuoro (10 min), alue

2.

Alueen valmistelun ja toimeenpanon tilanne hallinnon, soten ja pelastustoimen näkökulmasta
• Toimeenpanon tilannekuvan mukaisesti, nostot huolenaiheista (40 min), pj ja STM
• Alueen kustannuskehitys ja investoinnit (myös siirtymävaiheessa), pj ja VM (30 min)
• Tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen, pj ja STM (15 min)

3.

Erilliset osat (1 h)

Sote:

Pela:

•
•
•

•
•

•

Palvelut keskittyen valittuihin haasteisiin/painopisteisiin
THL:n asiantuntija-arvion perusteella (välivuosi)
Palveluiden yhtenäistäminen
Digitaalisten palveluiden kehittäminen
Mahdolliset jatkotoimet ja seuranta
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•

Palvelutason arvioinnista alueen sekä AVI:n arvioinnin
perusteella
Palvelutasovajeet sekä niiden täyttäminen
Mahdolliset jatkotoimet ja seuranta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen
rakentuminen
Hyvinvointialueneuvottelut Pohjois-Pohjanmaa 14.1.2022
Ilkka Luoma

Yleislääketieteen erikoislääkäri
Muutosjohtaja, väliaikaisen valmistelutoimielimen pj, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Sairaanhoitopiirin johtaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Yleistä Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialueen valmistelusta
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Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue
Vuosibudjetilla mitaten 3. suurin

Pinta-alalla mitaten 2. suurin

Alueelle sijoittuvien kuntien (30) ja yhteen liittyvien soteja 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 ja muutos aiheuttaa kustannuksia 2022

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Vastaa alueen
sote- ja pelastuspalveluiden
järjestämisestä
Palvelee noin
413 000 asukasta

Ylimmässä
johdossa vaaleilla
valittava
aluevaltuusto

Työllistää
17 000–18 000
työntekijää

Asukasosallisuus
aluevaalien ja
osallisuustoiminnan kautta

Yhdistää alueen nykyiset
19 sote-organisaatiota ja
kaksi pelastuslaitosta
yhdeksi kokonaisuudeksi

Aloittaa
toimintansa
1.1.2023

Oma budjetti yli
1,5 miljardia
vuonna 2023,
rahoitus pääosin
valtiolta

VATEn alainen valmisteluorganisaatio
Muutosjohtaja
P alvelutuotannon
organisoituminen
sote

Palvelutuotannon
organisoituminen pela

Järjestämistoiminta

Konsernipalv. organis.
ja omistajaohjaus

Henkilöstö/HR

Hallintosääntö, muu
juridiikka ja vaalit

Sopimusten hallinta

Talous ja hankinnat

ICT/tietohallinto

Siivous ja ruokahuolto

Osallisuus

Infrapalvelut

YTA-alue

Yhdyspinnat

HYTE

TKIO

Viestintä
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Mitä palveluiden järjestämis- ja
tuottamisvastuun siirtäminen hyvinvointialueelle
mahdollisimman häiriöttömäksi edellyttää?
1.7.2021

23.1.2022

1.3.2022

1.7.2022

1.1.2023

VATEn lakisääteinen rooli

Aluevaltuuston ja –hallituksen
päätöksenteon valmistelu käynnistyy
Päätöksenteko käynnistyy, toimeenpanovaihe edellyttää keskeisten asioiden
linjaamista 1.3.-30.6.2022 välisenä aikana

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

Aluevaltuustolla
ja – hallituksella
hyvin vaativa ja
intensiivinen
jakso

Toimeenpano käynnistyy,
budjettivalmistelu
Palvelutuotanto
käynnistyy
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KOKOUS 1
1.3.2022

KOKOUS 2
21.3.2022

KOKOUS 3
2.5.2022

KOKOUS 4
30.5.2022

MYÖHEMMIN

Organisaatio ja hallintosääntö

Hyvinvointialueen johtajan valinta

Valtuuston järjestäytyminen

Hyvinvointialue-strategian 1.
käsittely (Hyvinvointialueen visio,
arvot ja brändi; sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelustrategia
o s a n a hyvinvointialuestrategiaa)

Valtuuston valitsemien muiden
ylimpien viranhaltijoiden valinta

Hyvinvointialueen vuoden 2023
talousarvion laadinnan perusteet
strategian pohjalta

Yhteistyöalueen
yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Aluehallituksen asettaminen
Aluehallituksen väliaikaisen
esittelijän nimeäminen
Tarkastuslautaku
nnan
asettaminen

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

Muiden
toimielimien
asettaminen

Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä,
palkkakuluista ja lomapalkkavelasta

Hyvinvointialuejohtajan viran
perustaminen, kelpoisuusehtojen
määrittäminen ja muut hakuun
liittyvät ratkaisut
Muun henkilöstön
rekrytointiperiaatteet
johtajien, päälliköiden ja
esihenkilöiden valintoihin
Luottamushenkilöi
den taloudellisten
etuuksien perusteet
Tilintarkastajan valinta

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

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

Varallisuuden hoidon sekä
sijoitustoiminnan
perusteet
Sisäisen valvonnanja
riskienhallinnan
perusteet
Tilivelvollisten nimeäminen
Maksujen yleiset perusteet sekä
a s i a kas mak s ut
Muilta hyvinvointialueilta
laskutettavien
tuotettavien palveluiden
hinnoittelu- ja
laskutusperusteet
Takaussitoumuksen tai muun
vakuuden antaminen toisen velasta
(?)
Hyvinvointiohjelma ja alueellinen
hyvinvointikertomus

Aluevaltuuston strategiaseminaarit 27.1. ja 14.2.
=>Tavoite on, että organisaation, hallintosäännön ja johtamisjärjestelmän
pohjaehdotus on valmis ensimmäiseen strategiaseminaariin mennessä

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

Missä menemme Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialueen valmistelussa 14.1.2022?
• 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-palvelutuotannossa tukeudutaan Istekki-yhteistyöhön
• APTJ-strategia on linjattu ja toimeenpano etenee – ESKO-potilastietojärjestelmä + UNA-ydin + yhteensopiva
kilpailutettava sosialihuollon asiakastietojärjestelmä
8

Missä menemme Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialueen valmistelussa 14.1.2022?
• Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen organisaatiorakenteen valmistelu on pitkällä ja esitykset
aluevaltuustolle ovat täsmentymässä; tähän mennessä on linjattu
• Poliittinen ohjausjärjestelmä
• Sote-järjestämisen organisoituminen
• Sote-palvelutuotannon toimi-, palvelu- ja vastuualuetason organisoituminen
• Pela-palvelutuotannon toimi-, palvelu- ja vastuualuetason organisoituminen
• Konsernipalveluiden organisaatio
• Hallintosäännön valmistelu etenee
• Henkilöstön liikkeenluovutuksen ja siirtosopimuksen valmistelu etenee, siirtyvän henkilöstön kysely
kunnissa
• Sopimusten siirron valmistelu etenee, sopimusten hallintajärjestelmä on valittu
• Ateria- ja puhtauspalveluiden organisoitumisen selvitys etenee => tavoitteena 2-3 uutta alueellista in
house-yhtiötä
• Osallisuus- ja yhdyspintatyö on käynnistynyt, alueellisia tilaisuuksia on pidetty
• HYTE-työ on organisoitu ja käynnistynyt
• Jne. jne.
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Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialueen
konsernirakenteen
valmistelutilanne
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Kokonaisrakenne

Aluevaltuusto
Tarkastuslautakunta
Muu toimielin

Muu toimielin

Hallitus
Yksilöasiain jaosto

Muu toimielin

Hyvinvointialueen johtaja

Järjestämistoiminnot
Konsernipalvelut

Perheja psykososiaaliset
palvelut

Terveyden
ja sairaanhoidon
palvelut

Ikäihmisten
palvelut

Vammaispalvelut

Yhteiset
erityistason
palvelut

Eteläinen
Koillismaa
Lakeus
Oulu

Yliopistollinen sairaala

Oulunkaari

Lääketiede

Rannikko

Hoitotiede/-työ
Sosiaalityö

Kuvantaminen, välinehuolto ja sairaala-apteekki on yhdistetty
yhteiseksi sairaanhoidollisten palveluiden alueeksi

Kuntoutus
Laboratorio
Sairaanhoidolliset palvelut
(Kuvantaminen, välinehuolto/moniosaajapalvelut, sairaala-apteekki)

Pelastustoimi

Kokonaisrakenne

Poliittinen
rakenne
linjattu

Aluevaltuusto
Tarkastuslautakunta
Muu toimielin

Muu toimielin

Hallitus
Yksilöasiain jaosto

Muu toimielin

Pelapalveluiden
rakenne
linjattu

Hyvinvointialueen johtaja

Sotejärjestämisen
rakenne
linjattu

Järjestämistoiminnot

KonserniKonsernipalvelut
palveluiden
rakenne
Sote-palvelutuotannon
linjattu
rakenne linjattu

Perheja psykososiaaliset
palvelut

Yhteiset
erityistason
palvelut

Lakeus
Oulu

Lääketiede

Rannikko

Kuvantaminen, välinehuolto ja sairaala-apteekki on yhdistetty
yhteiseksi sairaanhoidollisten palveluiden alueeksi

Vammaispalvelut

Koillismaa

Oulunkaari

Sosiaalityö

Ikäihmisten
palvelut

Eteläinen

Yliopistollinen sairaala

Hoitotiede/-työ

Terveyden
ja sairaanhoidon
palvelut

Kuntoutus
Laboratorio
Sairaanhoidolliset palvelut
(Kuvantaminen, välinehuolto/moniosaajapalvelut, sairaala-apteekki)

Pelastustoimi

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialueen
rahoituslaskelmien tilanne

13

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

Lähde: VM, sis. hyte- €/as.

Merkittävät muutoskustannukset sekä lopullinen rahoituksen taso
huolestuttaa

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialueen
palvelustrategiatyön
eteneminen
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12/2023

8-10/2022

Varsinainen
PTP valmis

Kevyt-PTP eli pelastustoimen
palvelutasopäätös valmis

12/2022

Pelastustoimen
riskianalyysi valmis

1-6/ 2022

7-12/2 022

8-10/2022

Sote-järjestämissuunnitelma
päätöksenteossa

3/2022

Hyvinvointialuestrategia päätöksenteossa
(sisältäen sote-palvelustrategian)

Sis. painopisteet, palvelulupaukset ja strategiset periaatteet

1-6/ 2023

7-12/2 023

1-6/ 2024

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialueen
valmistelurahoitus 2022
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Sote-ministeriryhmä hyvinvointialueille: lisärahoitustarvetta seurataan ja siihen reagoidaan tarvittaessa - Valtiovarainministeriö (vm.fi)

Talousarvio 2022 (vate 16.11.2021)
Henkilöstömäärä
Vate
Muu

Vaterahoitus

Vaterahoitus

Henkilöstökulut

Ostopalv
ja muut

Ehdotus
524 617

Päätös
524 617

382 950

141 667

Sis valtuustoryhmien tukea 4 kk (131.667)

17,80
26,70
3,00
2,20
14,10
7,90
9,40
6,50

1 155 400
1 446 313
183 439
151 725
269 800
276 292
299 000
482 200

900 000
1 150 000
170 000
140 000
240 000
250 000
250 000
420 000

860 000
1 000 000
170 000
110 000
239 000
240 000
203 000
280 000

40 000
150 000

Mukana välttämätön tiedolla johtaminen (yritetään ICT-rah)

4,00
1,25
7,50

532 000
89 550
250 980

480 000
89 000
230 000
156 383

155 000
61 000
130 000
100 000

325 000
28 000
100 000
56 383

100,35

5 661 316

5 000 000

3 930 950

1 069 050

Poliittiset toimielimet
Sote-tuotanto
Järjestämistoiminta
Pelastustoimi
Konsernipalvelut
HR
Hallinto
Sopimukset
Talous ja hankinnat
ICT
Ateria- ja puhtauspalvelut
Infrapalvelut
Viestintä
Varaus
Yhteensä

2,50
4,60
1,00
1,00
0,80
1,00
0,60
0,50

12,00

Budjetti laskettuna koko vuodelle
Käytettävissä vuonna 2022
Budjetin alitus (+)/ ylitys (-)

11 322
633
3 748 188

10 000 000

-7 574
445

-6 251 812

30 000
1 000
10 000
47 000
140 000

Huom

ICTrahoitus
70 000

Riskienhallinnan selvitys 20.000
ICT lisäksi 528.500, jos ei saada ICT-rahoitukseen
6 opiskelijaa
Monetra-käyttöönottoprojekti 100.000
ICT-rahoitukseen
Sis. yhtiöiden perustamiseen 270.000

284 700
10 000

262 100
626 800

3 748 188

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

Keskeiset huolenaiheet
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Keskeisiä huolenaiheita
• vuoden 2022 valmistelurahoitus

• 5 m€ panostus aidon toiminnallisen ja rakenteellisen muutoksen aikaan saamiseen voi tuoda jo
ensimmäisenä toimintavuotena moninkertaisen säästön toimintakustannuksissa => PohjoisPohjanmaalla toiminnallinen ja rakenteellinen uudistus on välttämätön ja myös väistämätön 19 soteorganisaation ja 2 pelastuslaitoksen yhdistyessä

• SOTE-ICT-muutoskustannukset (arvio 93 m€) vs. ICT-muutostuki + RRF
• Jakoperusteet! => tarve vs. tasapuolisuus

• palkkaharmonisoinnin kustannukset
• osaajien riittävyys
• kiristyvä hoitotakuu ja koronan vuoksi kasvava hoitovelka
• sirpalemaakuntien haasteet liikkeellelähtövaiheessa 2023-2025 vs. integroidut
(tietojärjestelmien rikkonaisuus, toimintakäytänteiden harmonisointi, muutoskustannukset
eivät siirtyvässä kustannuspohjassa jne.)
• vuoden 2023 rahoitusraamin epävarmuus
• Haasteet siirtyvissä kustannuksissa, palkankorotusvaraukset, korona…

• VNA ylimenokauden vuokranmääräytymisperusteista
21

Kiitos
mielenkiinnosta!
Onnea ja menestystä meille kaikille
historiallisen suuren muutoksen toimeenpanossa!

Alueellisen toimeenpanon eteneminen ja valmiusaste kuvaavat
toimeenpanon tilannetta nyt sekä suhteessa 1.1.2023
Alueellisen toimeenpanon eteneminen
•

Toimeenpanon eteneminen kuvaa ajankohtaisten
seurattavien tehtävien etenemistä tiekartan
mukaisesti - Edetäänkö aikataulun ja
suunnitelmien mukaan?

•

12/21 tilannekuvassa tarkastellaan joulukuun
2021 loppuun asti aikataulutettujen tehtävien
etenemistä – Ovatko tehtävät käynnissä,
valmistumassa aikataulussa tai valmiita?

Alueellisen toimeenpanon valmiusaste
•

Alueellisen toimeenpanon valmiusaste kertoo
koko toimeenpanon valmiudesta suhteessa
ajankohtaan 1.1.2023 asti

•

Valmiusasteessa tarkastellaan valmiiden osuutta
kaikista seurattavista tehtävistä

•

Lisäksi tarkastellaan käynnissä olevien osuutta
kaikista seurattavista tehtävistä (käynnissä tai
valmistuu aikataulussa)

Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukainen eteneminen 12/21
Tarkasteltavana tehtävät Q4/2021 asti

Hallinto, talous ja tukipalvelut

Johtaminen ja osaaminen

Palveluiden järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

69

30

17

20

55

Etelä-Karjala

99 %

100 %

100 %

100 %

91 %

Etelä-Pohjanmaa

96 %

100 %

100 %

75 %

98 %

Etelä-Savo

87 %

90 %

94 %

85 %

93 %

Helsinki

84 %

100 %

86 %

100 %

100 %

HUS

96 %

100 %

100 %

-

100 %

Itä-Uusimaa

86 %

90 %

82 %

100 %

55 %

Tehtävien lkm yht.

72 %

60 %

47 %

75 %

82 %

Kanta-Häme

100 %

97 %

100 %

35 %

65 %

Keski-Pohjanmaa

100 %

100 %

100 %

100 %

91 %

Kainuu

90 %

93 %

88 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

71 %

Kymenlaakso

93 %

97 %

100 %

95 %

100 %

Lappi

71 %

83 %

94 %

100 %

73 %

Länsi-Uusimaa

65 %

80 %

41 %

40 %

51 %

Pirkanmaa

94 %

97 %

88 %

80 %

91 %

Pohjanmaa

100 %

97 %

88 %

70 %

78 %

Pohjois-Karjala

100 %

100 %

100 %

100 %

85 %

PohjoisPohjanmaa

68 %

77 %

82 %

100 %

93 %

Pohjois-Savo

94 %

70 %

82 %

100 %

98 %

Päijät-Häme

86 %

90 %

88 %

100 %

80 %

Satakunta

78 %

90 %

71 %

65 %

40 %

Vantaa-Kerava

64 %

70 %

88 %

70 %

80 %

Varsinais-Suomi

72 %

77 %

65 %

Keski-Suomi
Keski-Uusimaa

Alle 25 % tehtävistä käynnissä / valmiita

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

45 %
50-75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

40 %
Yli 75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Alueellisen toimeenpanon valmiusaste 12/21
Hallinto, talous ja tukipalvelut

Johtaminen ja osaaminen

Palveluiden järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Etelä-Karjala

83 %

14 %

87 %

13 %

75 %

22 %

41 %

59 %

77 %

14 %

Etelä-Pohjanmaa

73 %

22 %

77 %

10 %

91 %

0%

82 %

4%

91 %

6%

Etelä-Savo

56 %

21 %

67 %

8%

93 %

0%

61 %

10 %

78 %

7%

Helsinki

59 %

22 %

83 %

17 %

70 %

0%

83 %

17 %

34 %

66 %

HUS

73 %

24 %

73 %

21 %

30 %

70 %

-

-

45 %

55 %

Itä-Uusimaa

54 %

21 %

79 %

5%

81 %

8%

49 %

2%

36 %

5%

Kainuu

54 %

12 %

59 %

0%

58 %

3%

57 %

16 %

67 %

17 %

Kanta-Häme

77 %

19 %

97 %

0%

78 %

6%

29 %

4%

52 %

6%

Keski-Pohjanmaa

85 %

15 %

85 %

15 %

47 %

53 %

61 %

39 %

83 %

3%

Keski-Suomi

63 %

14 %

84 %

5%

89 %

0%

88 %

4%

95 %

2%

Keski-Uusimaa

83 %

16 %

92 %

8%

69 %

31 %

41 %

59 %

60 %

13 %

Kymenlaakso

86 %

9%

77 %

5%

89 %

0%

76 %

2%

71 %

28 %

Lappi

50 %

16 %

77 %

0%

89 %

8%

63 %

4%

66 %

2%

Länsi-Uusimaa

41 %

13 %

77 %

0%

31 %

3%

41 %

0%

42 %

1%

Pirkanmaa

69 %

20 %

87 %

5%

78 %

6%

82 %

8%

76 %

5%

Pohjanmaa

80 %

20 %

79 %

10 %

53 %

34 %

51 %

10 %

76 %

6%

Pohjois-Karjala

63 %

31 %

82 %

5%

69 %

28 %

65 %

20 %

57 %

14 %

Pohjois-Pohjanmaa

48 %

15 %

67 %

10 %

78 %

0%

96 %

4%

83 %

8%

Pohjois-Savo

72 %

15 %

54 %

0%

69 %

0%

82 %

2%

94 %

5%

Päijät-Häme

62 %

19 %

77 %

13 %

75 %

6%

86 %

10 %

80 %

1%

Satakunta

51 %

17 %

77 %

0%

72 %

3%

61 %

4%

29 %

5%

Vantaa-Kerava

52 %

8%

69 %

0%

61 %

0%

80 %

0%

72 %

1%

Varsinais-Suomi

44 %

15 %

62 %

3%

64 %

0%

33 %

0%

24 %

2%

HUOM! Käynnissä olevat tehtävät merkitään harmaaksi, kun valmiiden tehtävien osuus ylittää 50 %.
Alle 25 % tehtävistä käynnissä / valmiita

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

50-75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Yli 75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Pohjois-Pohjanmaa
Joulukuun 2021 tilannekuva
Hallinto, talous ja tukipalvelut

Tehtäväkokonaisuus

Tehtävät
Q4/2021 asti
käynnissä tai
valmiita
(tehtävien lkm
yht.)

Johtaminen ja osaaminen

Tehtäväkokonaisuus

Tehtävät
Q4/2021 asti
käynnissä tai
valmiita
(tehtävien lkm
yht.)

Palveluiden järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

Tehtävät
Q4/2021 asti
Tehtäväkokonaisuus käynnissä tai
valmiita
(tehtävien lkm
yht.)

Tehtäväkokonaisuus

Tehtävät
Q4/2021 asti
käynnissä tai
valmiita
(tehtävien lkm
yht.)

Tehtävät
Q4/2021 asti
Tehtäväkokonaisuus käynnissä tai
valmiita
(tehtävien lkm
yht.)

A. Järjestäminen,
tuotannon ohjaus ja
hallintorakenteet

100 % (5)

A. Hallinnolliset
tehtävät

-

B. Johtaminen ja
verkostotyö

100 % (1)

B.
Toimialariippumattoma 100 % (15)
t järjestelmät

A. Hallinnon rakenteet,
toiminnan
järjestäminen
ja demokratia

88 % (17)

A. Kyvykkyydet

0 % (5)

A. Väestön
palvelutarve

B. Konsernitalous

77 % (13)

B. Johtamisrakenteet ja
johtamisen välineet

86 % (7)

B. Toimintaympäristö
ja sen turvallisuus

C. Henkilöstön asiat ml.
siirrot

20 % (10)

C. Palvelutuotannon
organisointi ja
johtaminen

100 % (2)

C. Järjestämisen
reunaehdot

67 % (3)

C. Kyvykkyydet ja
resursointi

100 % (7)

C. Toimialasidonnaiset
100 % (10)
järjestelmät

D. Sopimukset

67 % (9)

D. Tiedolla johtaminen
ja tietopohjat

100 % (8)

D. Järjestettävät
palvelut ja palveluiden
yhdenmukaistaminen

100 % (3)

D. Henkilöstö ja
sidosryhmäosallisuus

100 % (2)

D. ICT-infra

100 % (11)

E. Hallinnolliset
tukipalvelut

50 % (2)

E. Viestintä, osallisuus
ja demokratia

88 % (8)

E. Hankinnat

78 % (9)

E. Tiedolla
johtaminen ja
tietojärjestelmät

100 % (5)

E. ICT-infran
järjestelmät

64 % (11)

F. Omaisuus ja
toimitilat

50 % (8)

F. Tuotannon ohjaus

-

G. Asianhallinta

67 % (3)

G. Integraatio,
koordinaatio ja
yhteistyö

-

H. Tietohallinnon
organisointi

100 % (7)

Alle 25 % tehtävistä käynnissä /

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

100 % (2)

50-75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

100 % (8)

Yli 75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Pohjois-Pohjanmaa
Joulukuun 2021 tilannekuva

Alueen toimeenpanon tilanne:
• Alueen toimeenpano etenee pääosin suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti
• Sote-järjestämisen ja pelastustoimen organisointi sekä strategiatyö etenevät hyvin ja
tavoitteellisesti
• Edelleen tärkeää, että sirpalealueella kunnat hoitavat omat valmistelutehtävänsä ja voidaan
varmistaa tarvittavat voimavarat valmisteluun
• ICT:n osalta haasteena se, ettei ole yhtenäistä ICT-infraa ja tätä yritetään harmonisoida
mahdollisimman nopeasti
• Sopimusten vertailussa ja yksityiskohdissa voi nousta uusia kysymyksiä, asiaa pohditaan
alueella hankintajuristien kanssa
• Kuntien omaisuusjärjestelyihin liittyen alueella on selvitetty ns. sale and leaseback –tyyppisen
ratkaisun lainmukaisuutta, asiasta ollaan oltu yhteydessä Kuntaliittoon ja eri ministeriöihin
• Mediaseuranta: Ajatuspaja selvitti: kansalaisten aluevaalitiedoissa alueellista vaihtelua,
soteuudistus tuntuu etäiseltä
Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukainen eteneminen 12/21

Alle 25 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Hallinto, talous ja
tukipalvelut

Johtaminen ja
osaaminen

Palveluiden
järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

68 %

77 %

82 %

100 %

93 %

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

50-75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Yli 75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Sote-kustannukset (I)
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• Pohjois-Pohjanmaan
nettokäyttökustannukset maan
keskitasolla
• Perusterveydenhuollon avohoidon ja
vuodeosastohoidon kustannukset maan
suurimpia
• Kustannukset nousseet 2016–2020
keskimääräistä enemmän
• Ikääntyneiden palvelujen
ikäryhmäkohtaiset kustannukset maan
keskitasoa suuremmat, mutta vähenivät
2016–2020 keskimääräistä enemmän
• Lasten, nuorten ja perheiden
ikäryhmäkohtaiset kustannukset maan
pienimpiä, mutta nousivat 2016–2020
keskimääräistä enemmän

Sote-kustannukset (II)
• THL:n ennakkotietojen (18.6.2021) mukaan Pohjois-Pohjanmaalla somaattisen
erikoissairaanhoidon palveluja käytettiin vuonna 2020 väestön palvelutarpeeseen
suhteutettuna 3 % enemmän kuin maassa keskimäärin.
• Vastaavasti tarvevakioidut laskennalliset somaattisen erikoissairaanhoidon
kustannukset olivat 2 % suuremmat kuin maassa keskimäärin.
• Palvelutarpeeseen suhteutettuna somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäiviä
oli 6 % vähemmän kuin maassa keskimäärin.
• Hoitojaksojen vastaavat tarvevakioidut laskennalliset kustannukset olivat 10 %
maan keskitasoa suuremmat.
• Väestön ikärakenteen muutoksiin pohjautuvien THL:n ennustelaskelmien
mukaan Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten
reaalikasvun ennakoidaan vuosina 2020–2030 olevan keskimäärin 1,7 %
vuodessa (koko maassa 1,4 %).
Keskusteluun: Miten alueella valmistaudutaan ennusteen mukaiseen
kasvuun?
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Pelastustoimen kustannusten kehitys
kansallisesti 2015─2020
• Tehtäväkokonaisuus pelastustoimi sisältää pelastustoiminnan,
turvallisuuspalveluiden ja tukipalveluiden kustannukset.
• Pelastustoimen käyttötalouskulujen reaalinen kasvu on ollut
lineaarista. Käyttötalouskulujen reaalinen kasvu oli vuosien 2015 ja
2020 välillä on ollut lähes 28 milj. €.
• Suurinta kasvu on ollut vuokrakuluissa (13 milj. €) ja henkilöstökuluissa (7 milj. €).
• Vuosien 2015─2020 käyttötalous-kulujen reaalinen kasvu on ollut
keskimäärin 1,3 % vuodessa.
• Pelastustoimen käyttötalouskulujen reaalinen vuosimuutos on ollut
kuntien peruspalveluiden hintaindeksin vuosimuutosta suurempaa.
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Investoinnit

• Vuonna 2020 alueen kuntien sote-investoinnit 15,9 milj. euroa, 38 euroa / asukas
• PPSHP:n kuntayhtymän investoinnit olivat 164,8 milj. euroa
• Rakennusinvestoinnit olivat 144,9 milj. euroa, 352 euroa / asukas = maan suurin
• ICT-investoinnit 1 miljoona
• Asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisu tulee kasvattamaan investointimenoja
• PPSHP:lle poikkeusluvat
•
•

OYS2030-hankkeeseen 473,5 milj. euroa v. 2018 ja 327 milj. euroa v. 2021
Kehitysvammahuollon osaamiskeskukseen 16 milj. euroa v. 2018

• V. 2016 lupa Oululle Tuiran hyvinvointikeskukseen 6,5 milj. euroa ja v. 2018
Pudasjärvelle Hyvän Olon keskukseen 15,6 milj. euroa
• Prosessissa olevat 5 miljoonan euron ylittävät rakennusinvestointeja koskevat
poikkeuslupahakemukset: Ei vireillä olevia
Keskusteluun: Investointisuunnitelma ja lainanottovaltuus
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Tulevasta rahoituksesta
Keskusteluun: vuoden 2023 talousarvion valmistelu – miten
alueella valmistaudutaan tulevaan rahoitusjärjestelmään?
• soten ja pelan osalta
• ennusteen mukainen kustannusten kasvu
• Investoinnit
• rahoituslaskelmat
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Tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alueen ICT-kehittämistä sekä potilastietojärjestelmien yhtenäistämistä toteutettu vuodesta 2019
(SOTE ICT-muutosohjelma)
Asiakas- ja potilastietojärjestelmäarkkitehtuuri edelleen hajanainen ja järjestelmät järjestäjäkohtaisia
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien vaihtoehdoista Esko-potilastietojärjestelmä ja tähän integroitava
sosiaalihuollon ratkaisu hyväksyttiin keväällä 2021 hyvinvointialueen ratkaisuksi
Sosiaalihuollon ja suun terveydenhuollon tietojärjestelmien vaatimusmäärittelyt toteutetaan Esko
Systems Oy:n ja UNA Oy:n yhteistyönä
Esko-potilastietojärjestelmän yhtiöittäminen laajensi omistajapohjaa myös muille hyvinvointialueille
Tietojohtaminen vielä järjestäjäkohtaista
Hyvinvointialueen tietovarannon rakentaminen eteni mm. tietojohtamisen toimintamallin
rakentamisella
Alueen tilanne edellyttää vielä runsaasti yhteistä kehittämistä, jotta se saavuttaa tiedolla johtamiselle
asetetun tavoitetason
Alueen tunnistamat suurimmat riskit (vaikutus/todennäköisyys): resurssien riittämättömyys (5/5),
toiminnan organisoituminen ei ole tiedossa (5/5), toimittajien resurssit eivät riitä muutoksen
toteuttamiseen (4/5), henkilöstön saatavuus ja kuormitus (4/4)
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SOTE
Rinnakkaisosio

THL:n asiantuntija-arvio: yleistä
• 413 000 asukasta - maan viidenneksi suurin alue
• Nuorten osuus väestöstä maan suurin – ikääntyneiden määrä
kasvaa nopeasti vuoteen 2030 mennessä
• Sairastavuus keskimääräistä selvästi suurempaa
• Järjestämisrakenne ja palveluverkko maan hajanaisimpia ja kuntien
välillä suuria eroja palvelutarpeessa ja käytössä – mutta vahvat
kehittämisrakenteet
• Terveyskeskuslääkärien rekrytointitilanne maan paras
• Mielenterveys-, päihde- ja sosiaalityön ammattilaisista paljon pulaa.
Myös ikääntyneiden palvelujen hoitohenkilöstövaje on kasvanut.
42 | 17.2.2022

Digitaalisten palvelujen kehittäminen
• Omaolo ja Päivystysapu 116 117 –palvelujen käyttöönottojen
valmistelut etenivät
• Sairaanhoitopiirissä otettiin käyttöön 12 Terveyskylän digihoitopolkua
ja käyttö lisääntyi edellisvuodesta merkittävästi
• Koti TV-palvelukanava, asiakas- ja palveluohjaus sekä kotona
asumista tukevat toimintamallit valmistelussa
• Yritysyhteistyötä edistettiin OuluHealth-ekosysteemissä
• Sähköisesti asioineiden osuus alueella maan 4. suurin
• Myös ikääntyneiden sähköinen asiointi keskimääräistä yleisempää
• Perinteinen käynti korvautui kuitenkin vielä hieman harvemmin kuin
maassa keskimäärin
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Painopiste 1: Ikääntyneiden palvelujärjestelmän
muutostarpeet ja muutoksen keinot
• Ikääntyneiden määrä kasvaa nopeasti
• Ikääntyneiden palveluja käytetään paljon
• Ikääntyneiden palvelujen ikäryhmäkohtaiset kustannukset maan
keskitasoa suurempia
• Kotona asuvien osuus ikääntyneistä maan pienimpiä
• Kansallisella kehittämisohjelmalla kevennetään palvelurakennetta
• Vahvistetaan kotiin annettavia palveluja
• Välimuotoisia asumisratkaisuja kehitetään
• RAI-järjestelmän käyttö maan laajinta – tukee asiakas- ja
palveluohjauksen yhtenäistämistä
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Painopiste 2: Perustason palvelujen saatavuuden
ja laadun varmistaminen
• Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
•
•

Lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointi ja palvelutarve kasvanut
Perhekeskusta kehitetään ja vahvistetaan perustason mielenterveyspalveluita nuorille
esim. rekrytoimalla psykiatrisia sairaanhoitajia kouluihin ja vahvistamalla matalan
kynnyksen jalkautuvia palveluja

• Mielenterveys- ja päihdepalvelut
•
•

Perustason matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut riittämättömiä –
erikoissairaanhoito ruuhkautunut
Sote-ammattilaisten mielenterveysosaamista vahvistetaan aikuisten palveluissa

• Avosairaanhoidon palvelut
•
•
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Terveyskeskuslääkäritilanne maan parhaimpia – saatavuus silti ongelma
Ongelmaa ratkotaan sähköisillä palveluilla, etävastaanotoilla, moniammatillisilla
tiimeillä ja konsultaatioita lisäämällä. Pilotit meneillään.

Mahdolliset jatkotoimet ja seuranta
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Pelastustoimi
Rinnakkaisosio

Esityslista
1) Kokouksen avaus
2) Osallistujien toteaminen
3) Pelastustoimen palvelutason arviointi
•
•
•

tunnistetaan palvelutasovajeet
sovitaan jatkotoimista ja seurannasta
talouden kehitys, vuoden 2022 taloustilanne

4) Hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanon tilanne
5) Muut asiat
6) Kokouksen päätös
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Pelastustoimen tiedonhallinnan kansalliset
tavoitteet
• Pelastustoimen tietojenkäsittely-ympäristö tulee perustumaan
hallinnon turvallisuusverkkoon
• Pelastustoimella kehitteillä kansallisia tietojärjestelmä- ja
tiedonhallintakokonaisuuksia
• Pelastustoimen ICT-järjestelmien yhteentoimivuus alueen
muiden ICT-järjestelmien kanssa
• Toiminnan edellyttämien turvallisuusvaateiden huomiointi

49 | 17.2.2022

Toimintaympäristö

• Alue on laaja.
Riskialuemäärittelyyn
perustuva paloasemien määrä
on suuri.
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Toimintaympäristö

• Merkittäviä virkistysalueita ja
kansallispuistoja etäällä
kuntataajamista ja muusta
pelastustoiminnan valmiudesta
(Ruka ja Syöte).
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Toimintaympäristö
v. 2000-2005

kasvaa
vähenee

v. 2015-2017
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• Väestö ikääntyy ja pakkautuu
kasvukeskuksiin (Korona-aikana pientä
suuntausta myös harva-alueille). Koko
alueen väestömäärä ”voimakkaasti”
kasvava.

• Väestön ikääntymisen ohella
haasteena ”elämisen” hallintaan
liittyvät ongelmat sekä jossain määrin
myös huumeiden ja muiden päihteiden
käyttö (→ paloriski-ilmoitusten suuri
määrä).

Toimintaympäristö
• Paljon turvetuotantoa
(tosin vaihtumassa
muuhun bioenergiaan
ja tuulivoimaan)
• Paljon luokiteltuja
vesistö- ja jätepatoja
sekä tulvapenkereitä.

Turvetuotantoalueet
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Luokitellut padot

• Tulvariskien hallinta
haastavaa (jääpato-,
hyytö- ja
sulamisvesitulvat).

Toimintaympäristö

• Paljon vaarallisten kemikaalien
käsittelyä, varastointia ja
kuljetusta (lisäksi ydinvoimala
rakenteilla?)
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Pelastustoimen palvelutason arviointi
• Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja
onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määritettäessä on otettava huomioon
myös toiminta poikkeusoloissa.
• Vuonna 2020 toimintavalmiusaikojen vähimmäistavoitteet (50 %) eivät
ole täyttyneet kaikilta osin Jokilaaksossa eikä Oulu-Koillismaalla.
• Suunnitelluista palotarkastuksista toteutui 98 % Jokilaaksojen alueella
ja 81 % Oulu-Koillismaan alueella.
• Molemmilla alueilla kansainvälisen avun vastaanottamiseen liittyvät
järjestelyt -suunnitelma on puutteellinen.
• Evakuointisuunnitelmat ovat laadinnassa.
•
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HNS-suunnitelma ja evakuointisuunnitelma ovat Jokilaaksojen osalta valmiit. HNSsuunnitelmaa ei ole yhteensovitettu Oulu-Koillismaan kanssa.

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen
toteutuminen v. 2020
• Jokilaaksojen pelastustoimialue
•

Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikojen vähimmäistavoitteita ei ole saavutettu
seitsemässä II-luokan riskiruudussa (10 % kaikista II-luokan ruuduista, joissa on ollut
tehtäviä).

•

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen vähimmäistavoitteita ei ole saavutettu kahdeksassa
II-luokan riskiruudussa (13 % kaikista II-luokan ruuduista, joissa on ollut tehtäviä) ja kahdessa
III-luokan riskiruudussa (4 %).

• Oulu-Koillismaan pelastustoimialue
•

Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikojen vähimmäistavoitteita ei ole saavutettu
seitsemässä I-luokan riskiruudussa (37 % kaikista I-luokan ruuduista, joissa on ollut tehtäviä)
ja 26 II-luokan riskiruudussa (17 %).

•

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen vähimmäistavoitteita ei ole saavutettu viidessä Iluokan riskiruudussa (26 % kaikista I-luokan ruuduista, joissa on ollut tehtäviä), 26 II-luokan
riskiruudussa (20 %) ja neljässä III-luokan riskiruudussa (5 %).

•

Oulun kaupungin pohjoisosaan (Linnanmaa) aukeaa elo-/syyskuussa 2021 uusi paloasema,
jonka pitäisi korjata toimintavalmiusaikapuutteet Oulun pohjoisosasta.
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Pelastustoimen valvontatyön toteutuminen
• Jokilaaksojen alueella vuodelle 2020 suunnitelluista
palotarkastuksista toteutui noin 98 %.
•

Asuinrakennusten osalta toteutuneet palotarkastukset jäivät suunnitelluista (76 %).

• Oulu-Koillismaan alueella vuodelle 2020 suunnitelluista yleisistä
palotarkastuksista toteutui noin 81 %.
•

Kohdeluokissa A1-A3 ja A6 oli puutteita sekä kohdeluokissa A4-A5 huomattavia
puutteita tavoitteisiin pääsemisessä. Myös asuinrakennusten (73 %) osalta puutteet
olivat huomattavia.

• Molemmilla alueilla valvontasuunnitelmaan kirjatut valvontatehtävien
lukumäärät poikkeavat PRONTOon kirjatuista lukumääristä.
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Pelastustoimen suunnitelmien tilanne
• Jokilaaksojen pelastuslaitoksella pelastustoimen suunnitelmista annetun
asetuksen (1363/2018) vaatimukset oli vuonna 2020 tehdyn selvityksen mukaan
huomioitu 26 suunnitelmassa 29 suunnitelmasta.
• Kesä-heinäkuussa 2021 tehdyn selvityksen mukaan Kansainvälisen avun
vastaanottamiseen liittyvät järjestelyt -suunnitelma on puutteellinen.
• Puutteet korjataan vuoden 2021 loppuun mennessä.
• Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella asetuksen (1363/2018) vaatimukset oli
vuonna 2020 tehdyn selvityksen mukaan huomioitu kaikissa suunnitelmissa.
• Kesä-heinäkuussa 2021 tehdyn selvityksen mukaan Kansainvälisen avun
vastaanottamiseen liittyvät järjestelyt -suunnitelma on puutteellinen.
• Puutteet korjataan 31.12.2024 mennessä samalla, kun päivitetään /
laaditaan Pohjois-Pohjanmaan pelastustoimen suunnitelmia.
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Pelastustoimen varautumisen ja väestönsuojelua
koskevien suunnitelmien tilanne
• Jokilaaksojen pelastuslaitos on laatinut erillisen poikkeusolojen riskianalyysin, jossa
on huomioitu valmiuslain 3 §:n 1 ja 2 kohdan mukaiset poikkeusolot.
•

Pelastuslain 64 §:n ja 65 §:n mukaiset suunnitteluvelvoitteet on kuvattu väestönsuojelusuunnitelmassa ja
väestön siirtämisen osalta evakuointisuunnitelmassa

•

Väestönsuojelutehtävien edellyttämästä toiminnan ja suunnitelmien yhteensovittamisesta ei ole täysin
huolehdittu.

•

Viimeisimmät henkilövaraukset on tehty 2020.

•

Materiaali- ja kalustoresurssi on osin suunniteltu.

• Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on huolehtinut väestönsuojelutehtävien
edellyttämästä sodan ajan uhkien ja niiden vaikutusten arvioinnista.
•

Suojaväistösuunnitelma on laadittu vuonna 2019, mutta evakuointisuunnitelman laadinta on kesken.

•

Väestönsuojelutehtävien edellyttämästä toiminnan ja suunnitelmien yhteensovittamisesta ei ole huolehdittu
pelastuslain 65 §:n mukaisesti.

•

Viimeisimmät henkilövaraukset on tehty 2017.

•

materiaali- ja kalustoresurssia ei ole suunniteltu tai määrälaskentaa tehty muun kuin pelastuslaitoksen oman
kaluston osalta.
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Toimeenpanoon liittyvät ajankohtaiset
• Keskustelua hyvinvointialueuudistuksen ajankohtaisista asioista,
alueen pelastustoimen nostojen mukaisesti.
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