
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke 
Rakenneuudistushanke

Hyvinvointialueneuvottelu 18.11.2020



Pohjois-Pohjanmaan hankekokonaisuus

4,9 
M€

10,9
M€

Valtionavustus 
8,72 M€ (80 %), 
josta P-P:n osuus 

8,56 M€
Omarahoitus 

2,18 M€ (20 %), 
josta P-P:n osuus 

2,14 M€

Ei oma-
rahoitusta



M u u t o s j o h t a j a

Varautuminen 
maakunta-
valmistelu-

organisaation 
muodostamiseen



Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

1 2 3 4

1,2 
M€

1,2 
M€

1,2 
M€

1,2 
M€

Budjetti
12/2021 saakka



Hankeaika 
12/2021 saakka

2,19 M€

10,9
M€

2,77 M€

1,81 M€

1,74 M€

0,85 M€ 0,50 M€0,58 M€

0,46 M€
Josta P-P:n 

osuus 0,26 M€

3,74 M€

4,51 M€

Rakennehanke



YHTEISTYÖ-
ALUE-
TASOISET 
OSIOT

Nuorten psykososiaalisen tuen menetelmien käyttöönotto 
(NMOK)
• Toteutus osana POPsoten Tulevaisuuden sote-keskus –

hankkeen mielenterveys- ja päihdepalvelujen 
kehittämisohjelmaa

• Osahankkeen budjetti n. 807.000 € (v. 2020-2022)
 POPsote muiden maakuntien osalta osatoteuttaja
 Sopimus lähdössä allekirjoitettavaksi lähiaikoina

Pohjoisen OT-keskuksen jatkovalmistelu
• Toteutus osana POPsoten rakennehanketta, omana 

osionaan
• Osion budjetti n. 456.000 € (v. 2020 – 2021, rahoitus 

kokonaisuudessaan POPsotelle)
 Muut maakunnat osallistuvat omarahoitukseen
 Sopimus lähdössä allekirjoitettavaksi lähiaikoina



MISSÄ 
VAIHEESSA 
OLLAAN?

Hankkeen ohjausryhmä ja muut ryhmät nimetty

Hankkeet päässeet/pääsemässä työvaiheeseen
• Kaikki hankekoordinaattorit ja projektipäälliköt aloittaneet
• Tulevaisuuden sote-keskus -hanke: alueiden rekrytoinnit 

pääosin tehty
• Rakennehankkeen muut rekrytoinnit tehty/käynnissä

• Pääosin rekrytoinnit onnistuneet
• Sote-ICT-osiossa suurimmat ongelmat

Sote-palvelustrategiatyö lähtenyt hyvin liikkeelle

APTJ-järjestelmäratkaisusta menossa erillisselvitys



MUUTA

• Rakennehankkeen tarkennettu budjetti toimitettu STM:ään
ja hankintojen luvat hyväksytty

• Osatoteuttajille annettu ohjeet hankehallinnosta ja 
sopimukset avustuksen siirrosta ovat allekirjoitettavana

• Raportointi- ja arviointijärjestelmä toimii (Hankesalkku, oma-
arviointi/Innokylä, sisäinen raportointi); haasteena hankkeen 
talouden seuranta (lukuisia osatoteuttajia)

• Yhteys THL:n aluekoordinaattoriin toimii ja on jalkautettu 
kehittämishankkeisiin

• ICT- ja digi-osiot avanneet yhteydet THL:n yhteyshenkilöön 
ja SoteDigi/Digi Finland Oy:hyn

• Tietojohtamisen kypsyystasoarvio on tehty
• OT-keskus-osiossa avattu yhteys valtakunnalliseen 

verkostoon
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