Sote-palvelustrategia

23.10.2020

Tavoitteena on, että PohjoisPohjanmaan palvelut
muodostavat ihmislähtöisen,
integroidun kokonaisuuden, joka
vastaa asukkaiden tarpeita,
huomioi yhdyspinnat ja alueiden
erityispiirteet sekä pitää sotekustannuskehityksen hallittuna.
Sote-palvelustrategian laatiminen
toimii valmistelevana työnä
tulevan hyvinvointialueen
strategiaprosessille.

Missä meidän
on uudella
hyvinvointialueella
onnistuttava?

Miten sen
teemme?

12/2021
saakka

1,25 M€

6 työpakettia

Oulunkaaren
kuntayhtymä
koordinoi

6 aluetta
ja PPSHP

Työpakettien
asiantuntijat

Yhdessä
tekeminen

Kansallisen
uudistuksen
huomioiminen

Maakunnallisuus
alueelliset
erityispiirteet
huomioiden

4

Ohjaus

Hankekoordinaatio
Alueelliset
asiantuntijat

•
•
•
•
•
•

Suppea ja laaja poliittinen ohjausryhmä: puheenjohtaja Jussi Ylitalo ja varapuheenjohtajat
Työvaliokunta: puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma
Sparrausryhmä: puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma

•
•

Koillismaa: Kaisu Palosaari, 40 % (hallinto- ja talouspäällikkö, Kuusamo)
Oulu:
• Mervi Koski, 20 %, koordinaatio/yhteyshenkilö, valvonta ja kriteeristöt (vanhustyönjohtaja)
• Kirsti Ylitalo-Katajisto, 10-20%, strategiaprosessi, luottamushenkilöt, johtoryhmä, verkostot,
sidosryhmätyö, viestintä (hyvinvointijohtaja)
• Arja Heikkinen, 20%, ohjauksen ja järjestämisen mallit, monituottajuus (sosiaalijohtaja)
• Heidi Alatalo, 20%, ennakointi ja skenaariotyöskentely (talouspäällikkö)
Oulunkaari: Heli Luukinen, 30 % (talouden ja järjestämisen asiantuntija)
Lakeus: tarkentuu lähiaikoina
Rannikkoseutu ja Oulun eteläinen: Päivi Peltokorpi (Kallion terveyspalvelujohtaja), Johanna Patanen
(Kallion kuntayhtymän johtaja), muilta osin tarkentuu
PPSHP: Pasi Parkkila, osatyöpanos (kehitysjohtaja), Juha Korpelainen, osatyöpanos (johtajaylilääkäri),
Pia Peteri, 20 %, (taloussuunnittelupäällikkö)

•
•
•
•
Työpaketit

•
•
•

Projektipäällikkö Anu Vuorinen, 80 % (kehitys- ja resurssijohtaja, Oulunkaari)
Leena Pimperi-Koivisto, 20 % (kuntayhtymän johtaja, Oulunkaari)
Koordinaattori Heli Luukinen, 70 % (talouden ja järjestämisen asiantuntija, Oulunkaari)

Osallisuus: tehtävä haettavana
Ennakointi ja skenaariot: Heidi Alatalo (talouspäällikkö, Oulu), Pia Peteri (taloussuunnittelupäällikkö,
PPSHP)
Valvonta ja palvelukriteerit: Leena Sikala, n. 50 % (sosiaaliohjaaja, Selänne), Mirva Salmela, 50 % (perheja sosiaalipalvelujohtaja, Oulunkaari)

Hyödynnetään täysimääräisesti
aiempi maakunnallinen valmistelu
•
•
•

Aluesimulaatiotyöskentely

•

• Markkinaselvitys pohjoisen yhteistyöalueen
maakuntien kesken (KPMG Oy)

Tilanne- ja tulevaisuuskuvatyö
Integraatio: Oulun kaupungin ja PPSHP:n
integraatioselvitys sekä PPSHP:n
koordinoima maakunnallinen kuntahanke

•

Yhdyspintatyö mm. työllisyys- ja sivistyspalveluiden kanssa

•
•
•
•

Tiedolla johtamisen valmistelu
Koetalousarvion valmistelu
Kriteeristöjen valmistelu
Asiakkaiden ja ammattilaisten sähköisiin
palveluihin liittyvä valmistelu

Konsulttiselvitykset

• Markkinavuoropuhelun ja kehittämiskumppanuuden selvitys (Owal Group Oy)

•
•
•
•

Sote-kiinteistöselvitys

•

Mitä muuta?

Palveluverkkoselvitykset
Osallisuuden ja viestinnän työmuodot
Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma ja
hyvinvointisopimus

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 11 §

Strateginen ohjaus

Kansallinen strateginen ohjaus
Julkisen talouden suunnitelma (JTS)

Hyvinvointialueen strateginen ohjaus

Pelastustoimen
palvelutasopäätös

Pohjois-Pohjanmaan
sote-palvelustrategia

Toimintaohjelmat ja suunnitelmat
esim. talousarvio ja taloussuunnitelma,
henkilöstöpoliittinen ohjelma,
osallisuusohjelma, TKIO-ohjelma

Yhteistyöalue:
hyvinvointialueiden
yhteistyösopimus

Strategian toimeenpano-ohjelmat

Strategisiin
tavoitteisiin,
resursseihin ja
vuoropuheluun
vaikuttaminen

Hyvinvointialueen
strategian arviointi
ja päivittäminen

Hyvinvointialueen
investointisuunnitelma

Hyvinvointialuekohtaiset vuotuiset
neuvottelut

Yhteinen tietopohja

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialueen strategia

Vuorovaikutteinen ohjaus

Hyvinvointialueiden rahoituskehys

Toimintaympäristön muutokset ja niiden ennakointi

Muutospaineet ja kehityssuunnat

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuestrategia

Toimintaympäristön
tilannekuva ja
muutosten
ennakointi

sisältää sote-palvelustrategian
Hyvinvointialueen
strateginen painopiste 1

Hyvinvointialueen
strateginen painopiste 2

Hyvinvointialueen
strateginen painopiste XX

Missä meidän
on uudella
hyvinvointialueella
onnistuttava?

Sote-palvelustrategian
tavoitteet, keinot, mittarit ja tavoitetasot

Kehittämis- ja toimeenpano-ohjelmat

Miten sen
teemme?

Syksy 2020

Kevät 2021

Syksy 2021

Kevät 2022

Eri toimijat mukaan sote-palvelustrategiatyöhön
Toimintaympäristön tilannekuva ja muutosten ennakointi
Sote-palvelustrategian
perustan valmistelu

”Missä meidän
on uudella
hyvinvointialueella
onnistuttava?”

Sote-palvelustrategian
sisällön valmistelu

”Miten sen
teemme?”

”Tavoitteena on, että Pohjois-Pohjanmaan
palvelut muodostavat ihmislähtöisen,
integroidun kokonaisuuden, joka vastaa
asukkaiden tarpeita, huomioi yhdyspinnat
ja alueiden erityispiirteet sekä pitää sotekustannuskehityksen hallittuna.”
Sote-palvelustrategiatyön
syventäminen osana
hyvinvointialuestrategiaa

Väliaikainen
valmistelutoimielin

Aluevaltuusto
Päätökset
sote-palvelustrategiasta

1

Sote-palvelustrategian laatiminen

2
Osallisuus

Työpaketit
5

4

3

Valvonnan
kriteeristöt ja
yhteistyömallit

Ennakointi ja
skenaariotyöskentely

6

Palvelukriteeristöjen
yhtenäistäminen

Ohjauksen ja
järjestämisen mallit,
monituottajuus ja
hankinnat

1,25 M€
9/2020-12/2021

Syksy 2020

Kevät 2021

Syksy 2021

Työpaketti 1: Sote-palvelustrategian laatiminen
Työpaketti 2: Osallisuus
Työpaketti 3: Ennakointi ja skenaariotyöskentely
Työpaketti 4: Ohjauksen ja järjestämisen mallit,
monituottajuus ja hankinnat
Työpaketti 5: Valvonnan kriteeristöt ja
yhteistyömallit
Työpaketti 6: Palvelukriteeristöjen
yhtenäistäminen

Sote-palvelustrategiaan sisältyviä
kokonaisuuksia:
•

Osa kokonaisuuksista on vasta
väliaikaisen toimielimen
ja hyvinvointialueen
toimielinten linjattavia

Sote-palveluita koskevat pitkän aikavälin tavoitteet osana kansallista sote-uudistusta

•

Mm. palveluiden saatavuus, saavutettavuus, laatu, vaikuttavuus ja kustannuskehitys

•

Integraation toteutuminen keskeisissä palvelukokonaisuuksissa

•

Palvelurakenteisiin, -verkkoon ja -prosesseihin liittyvät tavoitteet, lähipalveluiden ja
yhteisesti/keskitetysti tuotettujen palveluiden määrittely

•

Hyvinvointialueen oman palvelutuotannon kokonaisuus ja laajuus järjestämisvastuuseen
sisältyvissä palveluissa

•

Monituottajuuden linjaukset, tavoitteet, laajuus ja markkinavuoropuhelun toteutuminen

•

Sähköisten palveluiden ja teknologian hyödyntäminen sote-palveluissa

•

Asiakkaiden ja kuntalaisten osallistumisen periaatteet palveluiden kehittämisessä

•

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen periaatteet ja yhdyspinnat muiden toimijoiden kanssa

•

Linjaukset omavalvonnan toteuttamisesta sekä valvonnan yhteistyömallien kehittämisestä

•

Muiden hyvinvointialueiden kanssa tehtävän yhteistyön linjaukset

Palvelustrategia-asiakirjan rungon hahmottelua
1. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämisen ja tuottamisen kokonaisuus
• Palvelutuotannon strateginen ohjaus ja johtaminen
2. Tilanne- ja tulevaisuuskuva Pohjois-Pohjanmaalla
• Toimintaympäristön muutosten ennakointi, väestön terveys, hyvinvointi ja palvelutarpeet, trendit ja
vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat
3. Palvelustrategian keskeiset tavoitteet

Osa kokonaisuuksista on vasta
väliaikaisen valmistelutoimielimen
ja hyvinvointialueen
toimielinten linjattavia

4.
5.
6.
7.

Sote-palveluiden rahoitus ja budjetoinnin periaatteet
Hyvinvointialueen integroidut palvelurakenteet, -verkko ja -prosessit
Monituottajuus ja markkinavuoropuhelu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (osana hyte-ohjelmaa)

8.
9.
10.
11.

Asiakkaiden ja kuntalaisten osallisuus (osana osallisuusohjelmaa)
Yhteistyöalueen muiden hyvinvointialueiden kanssa tehtävä yhteistyö (liittymäpinnat yhteistyösopimukseen)
Sote-palvelustrategian tietoperusta ja tiedolla johtamisen periaatteet (osana tietojohtamisen ohjelmaa)
Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden arviointi hyvinvointialueella
• Omavalvonnan toteuttaminen sekä valvonnan yhteistyömallien kehittäminen

12. Sote-palveluihin liittyvät tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorakenteet
13. Sote-palveluihin liittyvä varautuminen ja valmiussuunnittelu (osana varautumis- ja valmiussuunnittelua)
14. Sote-palvelustrategian arviointi, päivittäminen ja hyväksyminen

Strategiatyöskentelyn vaiheistus
POPsote-hanke
Tavoitteet
ja rajaukset

Väliaikainen
valmistelutoimielin

Aluevaltuusto

Tavoitteet
ja rajaukset

Tavoitteet
ja päätökset

Hyvinvointialueen strategian valmistelu
Sote-palvelustrategian valmistelu
Todennäköisesti yksi yhtenäinen strategiavalmistelu
lakien voimaantulon jälkeen

Palvelustrategian kokonaisuus 1) POPsote-hanke

2) Väliaikainen valmistelutoimielin

1. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen
järjestämisen ja tuottamisen kokonaisuus

Yhteistyön vahvistaminen ja yhteistyötarpeiden tunnistaminen
(hyvinvointialueella, alueellisesti ja hyvinvointialueiden välillä)

Hyvinvointialueen järjestämisen ja tuottamisen kokonaisuuden
kuvaaminen

2. Tilanne- ja tulevaisuuskuva

Tilanne- ja tulevaisuuskuvatyön käynnistäminen

Vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat ja vision valmistelu

3. Palvelustrategian keskeiset tavoitteet

Palvelustrategian tavoitteiden valmistelu alueelliset
erityispiirteet huomioiden

Palvelustrategian tavoitteiden täsmentäminen

4. Sote-palveluiden rahoitus ja budjetoinnin Sote-talouden tilanne, kustannusskenaariot, rahoituksen
periaatteet, investoinnit
riittävyyden ja sopeuttamistoimien arviointi, investointitarpeet

Palvelutarpeiden, resurssien ja rahoituksen
yhteensovittaminen. Koetalousarvion valmistelu.

5. Hyvinvointialueen integroidut
palvelurakenteet, -verkko ja -prosessit

Perustason palveluiden vahvistamisen periaatteet, integraation
mahdollisuudet, kriteerien valmistelu, lähi- ja keskitettyjen
palveluiden määrittelytyö, sote-kiinteistöselvityksen päivittäminen,
paikkatiedon hyödyntäminen, sähköisten palveluiden ja
teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet
(painopiste POPsoten kokonaisuuksissa)

Palveluintegraation kokonaiskuvan valmistelu.
Palveluverkon, -rakenteiden ja -prosessien määrittelyn
valmistelu.

6. Monituottajuus ja markkinavuoropuhelu

Markkinavuoropuhelun käynnistäminen ja monimuottajuuden
mahdollisuuksien kartoittaminen hyvinvointialueen eri alueilla

Monituottajuuteen liittyvien ratkaisujen valmistelu

7. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Strategisten hyte-tavoitteiden tunnistaminen

Hyvinvointialueen hyte-ohjelman laatiminen ja sen
linkittäminen sote-palvelustrategiaan

8. Asiakkaiden ja kuntalaisten osallisuus

Osallisuussuunnitelma eri toimijoiden osallistamisesta
palvelustrategiatyöhön

Hyvinvointialueen osallisuusohjelman laatiminen ja sen
linkittäminen sote-palvelustrategiaan

9. Muiden hyvinvointialueiden kanssa
tehtävä yhteistyö

Hyvinvointialueiden välisen yhteistyön suuntaaminen kohti uusia
rakenteita

Hyvinvointialueiden välisen yhteistyösopimuksen valmistelu

10. Sote-palvelustrategian tietoperusta ja
tiedolla johtamisen periaatteet

Tietoperustan määrittelytyön käynnistäminen

Järjestämisen ja tuottamisen tietomallien määrittely. Tiedon
analysointi, raportointi ja ennustemallit uudistunein työvälinein.

11. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden
arviointi hyvinvointialueella

Laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin periaatteiden määrittelytyö
käynnistyy. Omavalvonnan yhteistyömallien kehittäminen.

Laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin periaatteiden sekä
omavalvonnan yhteistyömallien määrittely

12. Sote-palveluihin liittyvät tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatiorakenteet

Käydään vuoropuhelua keskeisten toimijoiden kanssa

Hyvinvointialueen sote-palveluiden kehittämistä tukevien
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorakenteiden valmistelu

13. Sote-palveluihin liittyvä varautuminen ja Käydään vuoropuhelua keskeisten toimijoiden kanssa
valmiussuunnittelu

Sote-palveluihin liittyvä varautuminen ja valmiussuunnittelutyö

3) Aluevaltuusto

Valmistelu ja päätökset
aiemmissa vaiheissa
kuvatuista asioista

Avainkumppanit ja sidosryhmät mukaan
Työpajat ja
teemaryhmät

Palvelumuotoilu

Monialaiset
seminaarit

Sähköiset työkalut ja
vuorovaikutusalustat

Olemassa olevat
verkostot, työryhmät,
toimielimet,
neuvostot jne.

Vuorovaikutteinen
viestintä

Muut osallisuuden
muodot

Laaditaan suunnitelma
eri toimijoiden
osallistumisesta
palvelustrategiatyöhön

Yhteistyö POPsotehankkeen osaalueiden kanssa

Kuntalaisten ja asiakkaiden
laajempi mukanaolo työskentelyssä on ajankohtainen
hyvinvointialueen strategian
valmistelun käynnistyessä arviolta
kesällä 2021.
Aktiivisella, vuorovaikutteisella
viestinnällä ja esim. sähköisillä
alustoilla mahdollistetaan
osallistuminen myös sitä ennen.
Lisäksi mm. hyte-hankeosiossa
korostuu asiakkaiden ja
kuntalaisten osallisuus.

•

Suppea ja laaja poliittinen ohjausryhmä, alueelliset
poliittiset seurantaryhmät, sote-ryhmä

•

Kenttäkierroksella ”minityöpajat” keskeisistä teemoista
johtoryhmien ja toimielinten kanssa

•
•
•

Sidosryhmät mukaan

Työpajat

Työskentely teemaryhmittäin
Hyödynnetään vuorovaikutteisia, sähköisiä alustoja
Sähköiset
taustakyselyt
Työpajavaihe 1:
Marras-joulukuu 2020
Palvelustrategian perustan
valmistelu

Tilanne- ja tulevaisuuskuva
Muutospaineet
Missä on onnistuttava
Tavoitteet ja kärjet

Työpajavaiheet 2 ja 3:
Helmikuu ja toukokuu 2021
Palvelustrategian sisällön
valmistelu

Mm. ennakointi ja skenaariot,
ohjauksen ja järjestämisen mallit,
monituottajuus, palveluverkon,
-rakenteen ja -prosessien
taustoittaminen, sähköiset palvelut
ja teknologia, strategiset hytetavoitteet

Työpajavaihe XX:
Syksy 2021
Palvelustrategian valmistelun
syventäminen

Työpajojen ajankohdat ja teemat
tarkentuvat kansallisen uudistuksen
eteneminen huomioiden
+ työskentely
teemoittain
+ työskentely
verkkoalustalla

Syksy 2020

Perustan valmistelu

Sisällön valmistelu
”Miten sen teemme”

Esittelyt kokouksissa,
sähköinen taustakysely,
työpaja 11.12. klo 9-12.30
Esittelyt kokouksissa,
sähköinen taustakysely,
työpaja 11.12. klo 9-12.30
Esittelyt kokouksissa,
sähköinen taustakysely,
työpaja
Käsittely tarvittaessa
kokouksissa
Esittelyt kokouksissa,
sähköinen taustakysely,
työpaja 25.11.
Säännöllinen ohjaus

Säännöllinen käsittely kokouksissa, työpajat,
työskentely sähköisellä verkkoalustalla

”Missä on onnistuttava”

Laaja poliittinen
ohjausryhmä
Suppea poliittinen
ohjausryhmä
Alueelliset poliittiset
seurantaryhmät
Työvaliokunta
Sote-ryhmä
Sparrausryhmä
Kuntien ja soteorganisaatioiden
johtoryhmät ja toimielimet
POPsoten osahankkeet
Sidosryhmät
(esim. yrittäjä- ja sotejärjestöt)
Yhteistyöalueen muut
hyvinvointialueet

Kevät 2021

Esittelyt ja keskustelu
kenttäkierroksella

Käsittely sovitulla rytmillä kokouksissa, työpajat,
työskentely sähköisellä verkkoalustalla
Käsittely sovitulla rytmillä kokouksissa, työpajat,
työskentely sähköisellä verkkoalustalla

Syksy 2021
Valmistelun syventäminen

Työskentelymuodot, aikataulu ja teemat
tarkentuvat kansallisen uudistuksen
eteneminen huomioiden

Käsittely tarvittaessa kokouksissa
Säännöllinen käsittely kokouksissa, työpajat,
teemaryhmät, työskentely sähköisellä
verkkoalustalla
Säännöllinen ohjaus
Esittelyt ja keskustelu ajankohtaisista teemoista
sovitulla rytmillä, alueellisten koordinaattoreiden
työskentely

Yhteistyötapaamiset,
sähköinen taustakysely,
mukana työpajojen
valmistelussa
Esittelyt,
yhteistyötapaamiset,
yrittäjien kanssa

Yhteistyötapaamiset, mukana työpajojen
valmistelussa, työpajat, teemaryhmät,
työskentely sähköisellä verkkoalustalla

Yhteistyökeskustelut

Yhteistyökeskustelut

Esittelyt, yhteistyötapaamiset,
työskentelymuodot tarkentuvat

Kuntalaisten ja asiakkaiden laajempi
mukanaolo työskentelyssä on ajankohtainen
hyvinvointialueen strategian valmistelun
käynnistyessä arviolta kesällä 2021.
Aktiivisella, vuorovaikutteisella viestinnällä ja
esim. sähköisillä alustoilla mahdollistetaan
osallistuminen myös sitä ennen. Lisäksi mm.
hyte-hankeosiossa korostuu asiakkaiden ja
kuntalaisten osallisuus jo syksystä 2020
lähtien.

Ollaan yhteydessä!
Anu Vuorinen
044 365 5473
anu.vuorinen@oulunkaari.com
Twitter: @AnuVuorinen

Leena Pimperi-Koivisto
050 395 0331
leena.pimperi-koivisto@oulunkaari.com
Twitter: @PKLeena

Heli Luukinen
050 438 7508
heli.luukinen@oulunkaari.com

