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Huomioita tilannekuvasta 1/3

• Pohjois-Pohjanmaa on monella mittarilla tarkasteltuna ääripäiden maakunta. Mikään  
alueista ei ole Pohjois-Pohjanmaa ”pienoiskoossa”, joten keskiarvotarkastelun lisäksi  
tarvitaan syvempää analyysia. Erot alueiden välillä ovat merkittävät ja alueellisten erojen  
kasvun ehkäisyyn tarvitaan uusia keinoja.

• Pohjois-Pohjanmaa on lasten ja nuorten maakunta, mutta samalla alue, jossa 75 vuotta  
täyttäneiden määrä kasvaa maakunnista toiseksi nopeimmin. Palvelurakenteita,
-verkostoja ja toimintamalleja on uudistettava, jotta yhdenvertaiset palvelut pystytään
turvaamaan kaikille ikäryhmille.

• Maakunnassa on alueita, joissa etäisyydet ovat pitkät ja asutus harvaa. Tarvitaan uudenlaisia  
ratkaisuja lähipalveluiden tarjoamiseen ja palveluverkostojen muodostamiseen.  
Sähköiset palvelut ja teknologia ovat tässä keskeisessä roolissa.

• Sote-palveluiden tarpeet vaihtelevat voimakkaasti eri alueilla. Tarvitaan uusia keinoja 
hyvinvointierojen vähentämiseen ja toisaalta myös työkaluja kohdentaa resursseja  
alueille palvelutarpeita vastaavasti. Tiedolla johtamisen merkitys korostuu vaikuttavien  
palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa.
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• Toteutetut rakennemuutokset näkyvät Pohjois-Pohjanmaan palvelukokonaisuuksissa ja  
kustannuksissa. Laitosvaltaisuutta on onnistuneesti purettu erityisesti ikäihmisten ja  
vammaisten palveluissa. Lasten ja nuorten sekä vammaispalvelujen kustannukset ovat viime  
vuosina kasvaneet voimakkaasti. Mielenterveys- ja päihdepalvelut on valittu yhdeksi  
kehittämisen kärjeksi mm. POPsote-hankkeessa.

• Palvelurakenteissa on kuntien ja alueiden välillä merkittäviä eroja mm. lasten ja nuorten,  
vammaisten sekä ikäihmisten palveluissa. Tämä heijastuu kustannuksiin ja mm.  
erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöön. Tarvitaan osaamista, tiedolla johtamista ja yhteistä  
päätöksentekoa integroitujen palvelukokonaisuuksien ja vaikuttavien toimintamallien  
toteuttamiseksi hyvinvointialueella.

• Palvelujen järjestämistavat vaihtelevat Pohjois-Pohjanmaan eri alueilla. Erot yksityisten  
palvelujen käytössä liittyvät mm. palvelujen tarjontaan, väestön sosioekonomiseen asemaan  
ja toimintakulttuuriin. Yksityisten sote-toimijoiden toimipaikkojen määrä on viime vuosina  
kasvanut Pohjois-Pohjanmaalla, mutta alueiden välillä on merkittäviä eroja. Myös tulevalla  
hyvinvointialueella tarvitaan monituottajuutta sekä uusia kumppanuus- ja hankintamalleja.  
Tämä edellyttää lisää tietoa mm. eri järjestämistapojen kustannuksista, hyödyistä ja riskeistä  
alueelliset erityispiirteet huomioiden.
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• Tulevaisuuden sairaalan investointi turvaa osaltaan laadukkaat erikoissairaanhoidon palvelut myös  
tulevaisuudessa, mutta noin 1,1 miljardin euron tilojen ja laitteiden uudistamisohjelma kasvattaa  
merkittävästi poistoja. Tavoitteena on, että tuottavuusohjelman vaikutuksesta poistot eivät nosta  
erikoissairaanhoidon kustannuksia. Haasteena ovat erityisesti hyvinvointialueen käynnistymis-
vaiheeseen ajoittuvat porrasmaisesti kasvavat poistokustannukset.

• Uusien hyvinvointialueiden palvelutarpeita painottava rahoitusmalli on perusteltu, mutta siihen 
sisältyy useita epävarmuustekijöitä Pohjois-Pohjanmaan erityiskysymyksiin liittyen, kuten nuoreen,  
mutta nopeasti ikääntyvään väestörakenteeseen sekä mittavaan Tulevaisuuden sairaalan  
investointiin. Siirtymätasaus viivästyttää tarveperusteisen rahoituksen toteutumista.

• Resurssien ja palvelutarpeiden yhteensovittaminen hyvinvointialueella edellyttää rakenteiden,  
palvelujen verkoston ja toimintatapojen uudistamista. Rahoituksen riittävyydestä eri vaihtoehdoissa  
on laadittu skenaarioita. Muutoskustannuksiin, erityisesti palkkojen harmonisointiin ja ict-kuluihin,  
tarvitaan täysimääräinen kompensaatio valtiolta. Tulevaisuuden sairaalan ja muiden  
kiinteistöinvestointien poistoihin on varauduttava tuottavuusohjelmilla. Rahoituksen riittävyyttä ja  
tarvittavien sopeuttamistoimien arviointia haastaa se, että rahoituksen taso ja määräytymisperiaatteet 
muuttuvat ennen vuotta 2023. Kansalliseen rahoitukseen liittyvät kustannuskasvun hillinnän  
kannustimet eivät kaikilta osin huomioi Pohjois-Pohjanmaan erityiskysymyksiä.



Tilannekatsaus

sote-ict



Edellisen hallituskauden POP 

ICT-valmistelu

POPmaakunnan lähtötilanne on 
hajanainen. Alueella on 30 kuntaa ja 19 
sote-järjestäjää. Käytännössä kaikilla 
toimijoilla on omat 
tietojärjestelmäratkaisut eikä alueella 
ole laajasti palvelevaa ICT-
palvelutuottajaa

Jatkossa on huolehdittava siitä, että ICT-valmistelulla ja ICT-

ratkaisujen rakentamisella on riittävä aikaikkuna, käytännössä 2-

4 vuotta ennen toiminnan aloittamista.

Toimintoja voitaisiin siirtää uudelle alustalle vaiheittain 

siirtymäajan puitteissa – ei kaikkea toimintaa yhdellä kertaa

SOTE-ICT



16.10.2020 POPSote työvaliokunta

Eila Erkkilä ayl, Oulun kaupunki



Selvitys 
APTJ-
järjestelmästä
23.10.2020

Eskon tekninen evaluointi

Evaluoidaan vaihtoehdot 
hajautetusta tai yhden toimittajan 

ratkaisusta 

1.
1.

2.

Selvitys tämän vuoden aikana, päätökset alkuvuodesta 2021.



Sote-palvelustrategia

15.10.2020



Integraatioselvitys v. 2018 alkaen

Yhteinen tieto 

ja tiedonkulku

Asiakaskeskeiset, 

sujuvat ja  

ammattitaitoiset 

hoito- ja 

palveluketjut

Kustannusten 

kasvun hillintä

Toimintatiedot mahdollistavat asiakaskohtaisen kustannustiedon saamisen koko hoito- ja 

palveluketjussa perustasolta erikoishoitoon.



Suppea ja laaja poliittinen 
ohjausryhmä

Sote-ryhmä POPsoten osahankkeiden  vetäjät

Sote-palvelu-strategiatiimi
Sote-yrittäjät

(kysely meneillään)

Sote-järjestöt 

(kysely toteutetaan marras-joulukuussa)

Sote-palvelustrategian ja alueellisen tilannekuvan työstämiseen liittyen eri ryhmille 

toteutettiin sähköinen taustakysely, jossa otettiin kantaa mm. muutospaineisiin, 

palvelujen uudistamiseen, palvelustrategian kärkiin, alueellisiin erityiskysymyksiin 

sekä siihen, missä uudella hyvinvointialueella on onnistuttava. 

Tausta-

kyselyt
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Väestön ikääntyminen ja palvelutarpeisiin vastaaminen

Integraation varmistaminen ja palvelujärjestelmän koordinaatio

Osaavan henkilöstön ja työhyvinvoinnin turvaaminen, työnkuvien murros

Digitalisaation ja teknologian merkityksen kasvu

Resurssien ja palvelutarpeiden yhteensovittaminen, kustannusten kasvun hillitseminen

Yhdenvertaisten palvelujen turvaaminen

Väestökehityksen, palvelutarpeiden jne. eriytyminen maakunnan eri alueilla

Erityisryhmien, mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä raskaimpien palveluiden tarpeen kasvu

Yhteen toimivien tietojärjestelmien merkitys korostuu

Kotiin annettavien palveluiden kehittäminen

Perusterveydenhuollon vahvistaminen

Tiedolla johtamisen merkitys kasvaa

Ennaltaehkäisevien palvelujen rooli korostuu

Lasten, nuorten ja perheiden tuen tarve lisääntyy

Uudenlaisten lähipalveluiden kehittäminen

Monituottajuuden lisääntyminen ja haasteet poikkeustilanteissa

Myönteisen työllisyyskehityksen turvaaminen

Tilakustannusten ja poistojen määrän merkittävä kasvu

Erityiskysymysten korostuminen, esim. ydinvoimalan rakentaminen

Ihmislähtöisyyden vahvistuminen sote-keskusten palveluissa ja niiden yhdyspinnoissa

Kansallisten muutosten merkitys maakunnissa korostuu

Korona-pandemian vaikutuksiin varautuminen (mm. hoitovelka)

Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen korostuvat

Monipaikkaisuuden vahvistuminen

TKIO-prosessien merkityksen korostuminen

Taustakyselyissä uuden 

hyvinvointialueen muutos-

paineiksi ja kehityssuunniksi 

annettiin 155 ehdotusta

Yleisimmin mainittiin väestön 

ikääntymiseen liittyvä palvelutarpeen 

kasvu, osaavan henkilöstön saatavuuden 

ja työhyvinvoinnin turvaaminen, 

digitalisaation ja teknologian merkityksen 

kasvu sekä resurssien ja palvelutarpeiden 

yhteensovittaminen ja kustannus-

kehityksen hillitseminen.

Kiinnostavaa on myös se, 

mitkä muutospaineet 

mainittiin vain harvoin
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Lähipalvelujen turvaaminen,
palveluiden yhdenvertainen saatavuus

Kustannuskehityksen hillitseminen ja
 tuottavuuden nostaminen

Integraation ja sujuvien palveluketjujen toteutuminen

Matalan kynnyksen palvelut,
ennaltaehkäisy, varhainen tuki

Sähköisten palvelujen ja teknologian hyödyntäminen

Ikäihmisten palvelujen uudistaminen ja
ikäihmisten hyvinvointi

Osaavan henkilöstön saatavuus ja työhyvinvointi

Tietojärjestelmien integraatio,
yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä

Erikoissairaanhoidon jalkauttaminen alueille

Maakuntatasoinen yhteistyö ja päätöksenteko

Missä meidän on 

uudella hyvinvointi-

alueella onnistuttava? 

10:n kärki
Vastauksia annettiin 140 kpl



• Sosiaalisin syin laitospaikkaa tarvitsevien 
lähettäminen päivystykseen

• Ikäihmisten palveluissa on päästävä 
kevyempiin ja asiakaslähtöisempiin 
ratkaisuihin

• Laitoshoitokulttuurista luopuminen

• Palveluasumiseen jonottamisesta 
luopuminen terveyskeskusten 
vuodeosastoilla

• Palvelukohtaiset ajanvaraukset jatkossa 
verkossa

• Jatkossa hoidon tarpeen arvio 
päivystyksessä paikan päällä etenkin 
ikäihmisillä

• Mielenterveys- ja kehitysvammahuollon 
palveluiden uudistaminen

• Rohkeasti digiä mukaan niihin palveluihin, 
mihin se sopii

• Tukipalvelut, esim. toimistotyöt tarkasteluun

• Tietojärjestelmien ratkominen

• On päästävä kuntarajat ylittäviin 
toimintamalleihin ja ratkaisuihin

• Johtamisen vahvistaminen

• Liian tiukoista omista reviireistä irti 
päästäminen

• Asiakkaiden pompottaminen

Poimintoja vastauksista: 

mistä voidaan luopua tai 

mitä on tarpeen uudistaa?



Sote-

uudistuksen 

tiekartta



Vaihe 2 Vaihe 4 Vaihe 5

Toimeenpanon 

valmistelu, HE 

eduskuntaan 

12/2020

Hyvinvointialueiden 

väliaikaiset 

valmisteluelimet

Aluevaltuustot 

1.3.2022 -> 

Järjestämisvastuu siirtyy 

1.1.2023
Vapaaehtoinen valmistelu, 2020

Vaihe 1

Tiekartta hyvinvointialueiden perustamiseen ja järjestämisvastuun 

siirtymiseen

Vaihe 3

Lainsäädäntö voimaan

Palvelut (esim. palvelurakenne, -verkko ja -tuotanto, sähköiset palvelut, asiakasviestintä, yhteistyö) 

Johtaminen (esim. osaaminen, kyvykkyydet, johtamisen välineet, tuotannon ohjaus, tietopohja, viestintä, verkostot) 

Hallinto (esim. rakenteet, demokratia ja osallisuus, henkilöstön siirrot, tietohallinto)

Talous (esim. rahoitus, konsernitalous, omaisuus, sopimukset)

• Väliaikaishallinon ja poliittisen ohjausryhmän valmistelu

• Talous- ja henkilöstöhallinnon organisointi väliaikaiselle valmisteluelimelle

• Talousennusteiden laadinta

• Palveluiden ja palvelutason kuvaus nykyisillä resursseilla



Yhteenvetoa

- Pohjois-Pohjanmaa alueena heterogeeninen; tarpeet ja 
kustannukset vaihtelevat

- Nykytasoinen kustannusten nousu on liian korkea. 
Muutoksia rakenteisiin ja palvelujen sisältöön.

- Valtion tarveperustainen rahoitus tulee olla merkittävä, 
mahdolliselle maakuntaverolle miniosuus.

- Miten turvataan ettei kokonaisveroaste nouse?
- Koronan kustannuksien eriyttäminen tulevista 

laskelmista.
- Muutoskustannuksiin tarvitaan valtion täysi 

kompensaatio.
- Eskosta tulevaisuuden terveydenhuollon järjestelmä?
- Joko nyt sote tulee? – Valmistautuminen 

väliaikaishallintoon.

Lait voimaan 
kesällä 2021?

Uudistuksessa 
keskittyminen vain 
sote-palveluihin ja 
pelastustoimeen. 
Monialaisuus 
siirtymävaiheen 
jälkeen. 



Kiitos!


