POPsote/ Tulevaisuuden sotekeskus kehittämisohjelmat, marraskuun 2020 tilanneraportti
YLEISTILANNE SUHTEESSA HANKE-/PROJEKTISUUNNITELMAAN
Tulevaisuuden sotekeskus -kehittämisohjelmat (osahankkeet) Pohjois-Pohjanmaalla, POPsotessa,
ovat:
- Lapset, nuoret ja perheet -palvelut (LNP), sis. LAPE
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut (MiPä), sis. NMOK, nuorten psykososiaalisten menetelmien
saatavuuden parantamisen
- Ikäihmisten palvelut
- Hoitotakuu
Kaikki em. kehittämisohjelmien muodostamat Tulevaisuuden sotekeskuksen osahankkeet ovat nyt
tarkennettujen toteutussuunnitelmiensa mukaisesti käynnissä, alueelliset kehittäjätyöntekijät
(nimikkeeltään aluekehittäjiä) on saatu marraskuun aikana rekrytoitua muutamaa nimeämistä
vaille valmiiksi.
Aluekehittäjien muodostamat kehittäjäverkostot ovat aloittaneet sekä yhteisen että alueellisen
työskentelynsä Pohjois-Pohjanmaan kuudella maantieteellisellä alueella. Kehittäjäverkostot
kokoontuvat pari kertaa kuukaudessa kehittämisohjelmittain.
Hankkeen lähtötilanteen kartoitukset/ päivitykset sekä joitakin kyselyitä ja kartoituksia on
maakunnan alueella meneillään, samoin arviointisuunnitelmien ja mittareiden tarkentaminen.
Hankekokonaisuuden eri osahankkeiden yhteisten liittymäpintojen ja tavoitteiden
määritteleminen etenee suunnitelman mukaisesti.
Kaikkien kehittämisohjelmien sparrausryhmät ovat kokoontuneet edelleen 1-2 kertaa
marraskuunkin aikana. Kehittämisohjelmat ovat siis edenneet hanke- ja toteutussuunnitelmien
mukaisesti projektikoordinaattoreiden johdolla, pientä rekrytointi-, sopimusten laadinta- ja
aikatauluviiveitä lukuunottamatta, toteumaprosentti liikkuu 15-20%:n välillä.
Kehittämisohjelmien omia viestintäsuunnitelmia laaditaan, Innokylään on viety joitain perustietoja
POPsoten osalta, ja niitä tullaan viemään sinne lisää, POPsoten yhteisen Innokylä-työkokouksen
jälkeen. Suunnitelmat kattavat lisää sisältöjä vietäväksi myös www.popsote.fi -verkkosivuillemme
ja somekanaviimme.
Koko POPsote-hankekokonaisuuden Aloitusfoorumi pidettiin 24.11.2020 kokonaan webinaarina, ja
siinä esiteltiin POPsoten Tulevaisuuden soten kaikki kehittämisohjelmat ja niitä tukevat
rakennehankkeet hankkeen hallintointeineen, viestintöineen ja arviointeineen sekä avattiin sitä,
mitä kaikki uudistustyö ja tekeminen tarkoittaa kansalaisen kannalta. Aloitusfoorumi kokosi
yhteensä noin 200 kuulijaa.
Aloitusfoorumin esitykset löytyvät jo hankkeen kotisivuilta (www.popsote.fi) ja tallenteen linkit
löytyvät myös kotisivuilta. STM:n kanssa pidetyt alue- ja yta-alueneuvottelut toteutuivat myös
marraskuussa.
Koronatilanne on vaikuttanut hanketoimintaan siten, että lähes kaikki hanketoiminta on
toteutettu etänä, varo- ja turvallisuustoimia on lisätty kaikissa palveluissa ja kohtaamisissa, ja
palveluiden järjestäjät, johto ja henkilöstö toimivat paineiden alaisina, ja kuntien/ kuntayhtymien
talouden haasteet ovat kasvaneet.

POIKKEAMAT, HAASTEET, HUOMIOITAVAT ASIAT
LNP-kehittämisohjelman Oulun kaupungin ja PPSHP:n kehittäjätyöntekijät aloittivat vasta
marraskuun lopulla, siitä pientä viivästymää ja tehtävänjaon muutoksia.
MiPä-projektikoordinaattori aloitti työnsä 1.11.2020 ja aluekehittäjät aloittavat pääasiassa
joulukuussa 2020, siksi tämä kehittämisohjelma on lähtenyt suunniteltua hitaammin käyntiin.
NMOK:n henkilötyövuodet olleet vajaalla käytöllä koko marraskuun. 0,5 htv on käyttämättömänä
(ei ole työntekijää), 0,5 htv poissaoloa henkilökohtaisista syistä.
Ikäihmisten kehittämisohjelman viivästynyttä aloitusta on kurottu kiinni tiiviillä marraskuun
työskentelyllä. Aluekehittäjien viivästyneet mahdollisuudet siirtyä hankkeeseen ovat pienentäneet
palkkakulujen odotettua toteutumista vuoden 2020 osalta. Tämä tasoittuu vuoden 2021 aikana.
Hoitotakuun kehittämisohjelmasta puuttuu kaksi henkilötyövuosipanosta. Osa kehittäjistä aloittaa
vasta joulu-tammikuussa. Kehittäjissä on useita lääkäreitä, joten henkilöstökustannuksia tulee
tarkastella vielä uudelleen.
Kaikkiaan hanketoiminnan kustannuksia ei ole syntynyt vielä budjetoidun mukaisesti tässä
vaiheessa. Myös etätyöskentely, etäkokoukset ja -koulutukset tuovat kustannussäästöjä.

