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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

Sote-uudistuksen aikataulu 2020–2022
HE-luonnos
lausunnoilla
15.6.–25.9.2020

HE-valmistelu

HE
eduskuntaan
12/2020

Lausuntokierros

Palvelujen
kehittäminen

2020

Eduskuntakäsittely

Lakien
voimaan
tulo

Sote-100

2021

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman kehittämishankkeet 2020–2022
Rakenneuudistusta koskevat kehittämishankkeet 2020–2021
Muut kehittämishankkeet 2020–2022

Väliaikaishallinto

Aluevaalit
23.1 2022

Väliaikaishallinto

2022

Aluevaltuustojen
toimikausi
alkaa 3/2022

Hyvinvointialueille
siirtyvät
tehtävät
1.1.2023

Aluevaltuusto
HUS-yhtymä

2023

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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19 sote-organisaatiota ja 2 pelastuslaitosta

1 hyvinvointialue

Uudistuksen tavoitteet, raamibudjetti sekä
toimintaympäristön muutokset edellyttävät merkittävää
uudelleenorganisoitumista nykyiseen verrattuna

Toimeenpano 6/2022 alkaen edellyttää uuden
organisaation mukaista johtamisjärjestelmää
Valmistelu 2022 aiheuttaa kustannuksia, mutta mahdollistaa toiminnan häiriöttömän siirron ja
toiminnallisen uudistumisen sekä talousraamiin sopeutumisen
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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
osana hyvinvointialuestrategiaa)

Valtuuston valitsemien muiden
ylimpien viranhaltijoiden valinta

Hyvinvointialueen vuoden 2023
talousarvion laadinnan perusteet
strategian pohjalta

Yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen
hyväksyminen

Aluehallituksen asettaminen
Aluehallituksen väliaikaisen
esittelijän nimeäminen
Tarkastuslautakunnan
asettaminen

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

Muiden toimielimien
asettaminen
Hyvinvointialuejohtajan viran
perustaminen, kelpoisuusehtojen
määrittäminen ja muut hakuun
liittyvät ratkaisut
Muun henkilöstön
rekrytointiperiaatteet johtajien,
päälliköiden ja esihenkilöiden
valintoihin
Luottamushenkilöiden
taloudellisten etuuksien
perusteet
Tilintarkastajan valinta

Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä,
palkkakuluista ja lomapalkkavelasta
TAHE- ja ICT-palvelutuotannon
organisointi ja kumppanuudesta
päättäminen
APTJ-strategian hyväksyntä

Toimialariippumattomia
järjestelmiä koskevan strategian
hyväksyminen (strategian
toimeenpano hallituksen toimesta)

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 sosiaalija terveydenhuollon osuuskunnan
integrointi osaksi PohjoisPohjanmaan hyvinvointialueen
konsernia ja osaksi Pohjois-Suomen
yhteistyöaluetta

Varallisuuden hoidon sekä
sijoitustoiminnan perusteet
Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan perusteet
Tilivelvollisten nimeäminen
Maksujen yleiset perusteet sekä
asiakasmaksut
Muilta hyvinvointialueilta
laskutettavien tuotettavien
palveluiden hinnoittelu- ja
laskutusperusteet
Takaussitoumuksen tai muun
vakuuden antaminen toisen velasta
(?)
Hyvinvointiohjelma ja alueellinen
hyvinvointikertomus

Hankintaohjeen hyväksyntä
Ateria- ja puhtauspalveluiden
tuotanto ja organisointi
hyvinvointialueella

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

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialueen
sisäinen aluejako
Oulu

Lakeus
Hailuoto, Kempele, Liminka,
Lumijoki, Muhos, Tyrnävä
Rannikko-seutu
Kalajoki, Merijärvi, Pyhäjoki,
Raahe, Siikajoki

Koillismaa
Kuusamo, Taivalkoski
Oulunkaari
Ii, Pudasjärvi, Simo (kuuluu
Lappiin), Utajärvi, Vaala
Oulun eteläinen
Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi,
Kärsämäki, Nivala, Oulainen,
Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi,
Sievi, Siikalatva, Ylivieska

Poliittinen rakenne sovittu
Muu toimielin

Aluevaltuusto
Tarkastuslautakunta

Muu toimielin

Hallitus
Muu toimielin

Yksilöasiain jaosto
Hyvinvointialueen johtaja

Järjestämisen ylätaso sovittu,
alempi taso 12/2021
Järjestämistoiminnot

Konsernipalvelut

Konsernipalvelut sovittu

Sote-tuotannon rakenne ja tasot sovittu

Sotetoimialue 1

Sotetoimialue 2

Eteläinen

Sotetoimialue 3

Sotetoimialue 4

Sotetoimialue 5

Pelastustoimi

Pelastustoimen ylätaso
sovittu, alempi taso 12/2021

Koillismaa
Lakeus
Oulu

Yliopistollinen sairaala

Oulunkaari

Lääketiede

Rannikko

Hoitotiede/-työ

Kuntoutus

Sosiaalityö

Laboratorio
Kuvantaminen

Digitaaliset palvelut

Välinehuolto
Sairaala-apteekki
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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

Eteläinen
Koillismaa
Lakeus
Oulu

Yliopistollinen sairaala

Oulunkaari

Lääketiede

Rannikko

Hoitotiede/-työ

Kuntoutus

Sosiaalityö

Laboratorio

Kuvantaminen
Digitaaliset palvelut

Välinehuolto
Sairaala-apteekki

Ikäihmisten
palvelut

Kehitysvammahuollon ja
vammaispalvelut

Yhteiset
erityistason
palvelut

Pelastustoimi

Aluevaltuusto
• 79 jäsentä

Tarkastuslautakunta

Aluevaalilautakunta

• 9 jäsentä
• Pj ja vpj valtuutettuja

• Pj + vpj + 3 jäsentä

Aluehallitus
Yksilöasiain jaosto

• 13 jäsentä

• 7 jäsentä

Vaikuttamistoimielimet

Konsernijaosto?

• Nuorisovaltuusto
• Vanhusneuvosto
• Vammaisneuvosto

• X jäsentä

Hyvinvointialuejohtaja

Tulevaisuuslautakunta
• 13 jäsentä

Turvallisuuslautakunta
• 13 jäsentä

Yhdyspintalautakunta
• 13 jäsentä

Alueelliset neuvottelukunnat
X jäsentä

Hyvinvointialueen muu organisaatio

Pelastustoimi
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Järjestämistoiminta
Aluevaltuusto, -hallitus ja muut toimielimet
Hyvinvointialuejohtaja
Järjestämisjohto

Toimialueet

Järjestäminen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suunnittelu ja seuranta
Strateginen talous ja resurssiohjaus
Tiedolla johtaminen
Tutkimus, opetus ja koulutus
Kehittäminen
Ohjaus ja valvonta
Palvelujen hankinta ja hallinta
Yhteistyö, kumppanuus ja osallisuus
Viestintä

Järjestäjän alueellinen ohjaus
(kuusi aluetta)

Perheiden
palvelut

Terveydenja sairaanhoidon
palvelut

Ikäihmisten
palvelut

Kehitysvam
maisten ja
vammaisten
palvelut

Palvelutuotannon alueellinen ohjaus
(kuusi aluetta)

Professio-ohjaus
•
•
•
•

Yliopistollinen sairaala
Lääketiede
Hoitotiede/-työ
Sosiaalityö

Kliiniset tukipalvelut ja kuntoutus

Yhteiset
erityistason
palvelut

Järjestäjän tehtävät hyvinvointialueella

Suunnittelu ja seuranta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Väestön palvelutarpeiden arviointi
Palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa
Järjestämissuunnitelma, muut suunnitelmat/ohjelmat
Asiakaslähtöinen palveluintegraatio ja seuranta
Ohjausjärjestelmät
Palveluverkon suunnittelu ja hallinta
Palvelujen kokonaisuus monituottajamallissa
Palvelukriteerit
Asiakasmaksut, palvelusetelien arvot
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Valmius ja varautuminen

Strateginen talous ja resurssiohjaus
•
•
•
•
•
•

Resurssien strateginen kohdentaminen ja ohjaus
Palvelutarpeiden ja resurssien yhteensovittaminen
Rahoituksen analyysit
Talouden skenaariot
Strategiset investoinnit
Taloudellisen kyvykkyyden kasvattaminen

Palvelujen hankinta ja hallinta
•
•
•

Palvelujen strateginen hankinta
Markkinoiden kartoitus ja vuoropuhelu
Sopimusohjaus ja -seuranta

Tiedolla johtaminen

Tutkimus, opetus ja koulutus
•

• Tietoon perustuvan johtamisen ja
päätöksenteon tuki
• Alueellisen tiedolla johtamisen
suunnitelman laatiminen, toimeenpano ja
seuranta
• Järjestäjän tietomallin määrittely
• Strategiset mittarit ja tunnusluvut
• Analyysit ja skenaariot
• Tiedolla johtamisen työkalujen määrittely
• Kansallisiin tietotarpeisiin vastaaminen
• Yhdyspinnat tietohallintoon

Palvelutuotannon ohjaus ja valvonta
• Viranomaistoiminta
• Palvelutuotannon ohjaus
• Valvonta ja omavalvonta

Yhteistyö, kumppanuus ja osallisuus
•
•
•
•
•
•

Yhteistyömuodot ja kumppanuudet
Yhdyspinnat mm. kuntiin
Eri toimijoiden osallisuus
Edunvalvonta
Verkostojohtaminen
Yhteistyöalueen asiat (mm. YTA-sopimus)

•
•

Yliopistotasoisen koulutus- ja
tutkimustoiminnan toteutus,
koordinaatio ja kehittäminen
Perustason palveluiden ja
toimintamallien kehittäminen
Uusien menetelmien käyttöönotto
ja arviointi

Kehittäminen
•
•
•

Hyvinvointialuetasoisen innovaatio- ja
kehittämistoiminnan koordinointi
Integroidun kehittämisrakenteen
varmistaminen
Kehittämiseen liittyvä YTA-yhteistyö

Viestintä
•
•
•
•
•
•
•
•

Asukas- ja asiakasviestintä
Henkilöstöviestintä
Päätöksenteon viestintä ja
johdon tuki
Työnantajamielikuva ja
rekrytoinnin tuki
Kanavakehittäminen
Brändin johtaminen
Visuaalinen viestintä
Kriisiviestintä

Konsernipalvelujen perusrakenne

• Omistajaohjauksen tuki
• Turvallisuus

Konsernipalvelut
Hallintopalvelut
• Yleishallinto
• Tiedonhallinta
ja tietosuoja
• Oikeudelliset
palvelut

Henkilöstöpalvelut
• Työmarkkinaja palvelussuhdeasiat,
henkilöstösuunnittelu,
HR-tietojärjestelmät

• Henkilöstön
työhyvinvoinnin
ja osaamisen
kehittäminen
sekä
kyvykkyyksien
johtaminen ja
rekrytointi

Talous- ja
hankintapalvelut

Tietohallinto

Tekniset
palvelut

• Laskentapalvelut

• ICT-palvelut ja
tietoturva

• Omaisuuden
hallinta

• Ateria- ja
puhtauspalvelut

• Asukas- ja
asiakasviestintä

• Rahoitus ja
vakuuttaminen

• Tietojärjestelmät

• Tilahallinta

• Brändi ja
markkinointi

• Asiakasmaksut

• Tietopalvelut

• (osan kohteista
puhtaus
hoidollisissa
prosesseissa)

• Taloussuunnittelu

• Digipalvelut ja
projektit

• Hankinnat ja
tavaralogistiikka

Monetra Oulu Oy

In-house-yhtiöt

• Rakennuttaminen ja
rakentaminen

Ateria- ja
puhtauspalvelut

Viestintä

• Henkilöstöviestintä

• Ylläpito

• Johtamisen tuki

• Lääkintätekniikka

• Viestinnän ICTjärjestelmät

Kiint Oy:t

In-house-yhtiöt

Luonnos

Hallintopalvelut n. 50 htv

Yleishallinto

Yleinen hallinnollinen ohjaus
• Toiminnan hallintomenettelyn mukaisuus
• Säännöt, määräykset, ohjeet
Toimielinpalvelut
• Esityslistat, pöytäkirjat,
palkkiot, laitteet,
järjestelmät, tilat,
kokousjärjestely
Sihteeripalvelut
• Sihteeripalvelut erikseen
määritellyille tahoille

Tiedonhallinta ja
tietosuoja

Kirjaamopalvelut
• Yleis- ja potilashallinnon
kirjaamopalvelut
Asiakirjahallinto
• Asiakirjahallinnon ohjaus,
koulutus ja johtaminen sekä
järjestelmien kehittäminen
Arkisto
• Yleiset ja potilasarkistoa
koskevat viranomaistehtävät
Tietosuoja
• Tietosuojavastaavat

Oikeudelliset palvelut

Lakimiespalvelut
• Edunvalvonta
• Asiantuntija- ja ostopalvelut
• Koulutus
Sopimusohjaus
• Sopimushallinnan
prosessiohjaus ja
järjestelmävastuu
Vaalit
• Aluevaalien järjestäminen

Henkilöstöpalvelut

Luonnos

n. 60 htv

Työmarkkina- ja palvelussuhdeasiat,
henkilöstösuunnittelu, HR-tietojärjestelmät

•
•
•
•

HR-tiedontuottaminen
raportointi, analysointi
HR-viestintä

•
•
•
•
•

Neuvottelutoiminta
Palkkaus ja palkitseminen
Palkkausjärjestelmän
ylläpito ja kehittäminen
Henkilöstö- ja
luontaisetujen hallinta
Palvelussuhdeasiat ja
-neuvonta
Ohjeet, HR-käsikirja,
lomakkeet
Johtamisen ja
esihenkilötyön tuki ja
koulutus
Henkilöstöjuridiikan
konsultointi
mm. työnjohto-oikeus,
yt-menettelyt, sopimusja ohjeiden tulkinta,
työehtosopimusten
soveltaminen,
esihenkilötuki

•
•
•
•
•
•

Työvoiman hallinta
/työvuorosuunnittelun ja
työajanlaskennan tuki
Henkilöstöresurssisuunnittelun, kustannusten
ja koordinoinnin tuki
Henkilöstö- ja
palkkabudjetin ohjauksen ja
seurannan tuki
Palvelussuhdetietojen
hallinta
HR-tietojärjestelmien
kehittäminen
mm. työajanhallinnan tuki,
matkojen hallinta,
osaamistarpeiden
kartoittaminen, uudet

Henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen
sekä kyvykkyyksien johtaminen ja rekrytointi

•
•
•
•

•
•

Työntekijäkokemus ja sen
mittaaminen
Toimintakulttuuri,
työilmapiiri
Työhyvinvoinnin ja
työkyvyn hallinnan tuki
Työsuojelun ja
työturvallisuuden hallinnan
tuki
Työterveyshuoltopalvelut
mm. työterveyshuollon
järjestäminen,
työsuojelun
neuvottelutoiminta,
henkilöstökysely,
sairauspoissaolot,
tapaturmatilastot,
asiakaspalautteet ja
asiakaskokemuksen
huomioiminen

•
•
•

•

Osaamisen kehittämisen
tuki
Perehdytyksen tuki
Työssäoppimisen
koordinointi, oppilaitos- ja
koulutusyhteistyö
mm. osaamiskartoitukset,
kehityskeskustelukäytännöt,
koulutus- ja
kehittämissuunnitelmat,
henkilöstökoulutukset,
esimiesvalmennukset,
verkko-oppimisen
kehittäminen,
asiakaspalvelu ja
vuorovaikutustaidot

•
•
•
•
•
•

Työnantajakuva ja
henkilöstökokemus
Työntekijäkokemus ja sen
mittaaminen
Rekrytointi
KV-rekrytointi
Osaajayksikkö
Kyvykkyyksien sitouttaminen,
kehittäminen, motivointi,
urakehityspolut.
Osaamisvaje/ylijäämän
tunnistaminen

Talous- ja hankintapalvelut

Laskentapalvelut
• Taloutta koskeva ohjeistus
mm. laskentatunnisteet
• Ostolaskujärjestelmän
ylläpito
• Käyttäjätietojen hallinta
• Muistiotositteet ja
jaksotukset
• Tasetilien täsmäytys
• Sisäinen laskutus ja
vyörytykset
• Yleislaskutus
• Tilinpäätöskirjan
taloustietojen ja
liitetietojen laatiminen

Rahoitus ja
vakuuttaminen
• Rahoituksen suunnittelu
• Maksuvalmiusennuste
• Lainasalkun hallinta
•
•
•
•

Lainojen kilpailutus
Leasing-rahoitus
Sijoitustoiminta
Vakuuttaminen ja
riskienhallinnan
koordinointi

• Vahingonkorvaukset

Asiakasmaksut
• Potilastietojärjestelmään
perustuva laskutustyö –
asiakaslaskut
(pth + esh + sos)
• Ensihoidon laskutus
• Hyvinvointialueiden välinen
laskutus
• Vakuutusyhtiöiden laskutus
• Perintä ja maksuaikajärjestelyt
• Toimeentulotuet ja
välitystiliasiakkaat
• Itsenäistymisvarat

• Monetra yhteistyö

Monetra Oulu Oy

Luonnos

Taloussuunnittelu
• Talousarviopohjan valmistelu
• TA-ohjeistus
• Budjetointi
• Talousarviokirjan taloustietojen
laatiminen
• Käyttötalous ja investoinnit
• Controller-toiminto
• Talouden seuranta ja
ennustaminen
• Palveluiden tuotteistus,
kustannuslaskenta ja hinnoittelu
• Palveluhinnaston laatiminen

Hankinnat ja
tavaralogistiikka
• Hankintapalvelut
• Hankintojen valmistelu
yhdessä käyttäjien kanssa
• Hankintaohjeiden laadinta
ja ylläpito
• Varastopalvelut
• Varastot ja tavaralogistiikka
• Inventaario
• Varastoarvostus

•
•
•
•
•
•

Tietohallinto
n. 100

•
•

ICT-palvelut & tietoturva

•
•
•
•
•

Ict-arkkitehtuuri
Ict-palveluiden järjestäminen
Tietoturvavaatimukset ja -linjaukset
Palveluiden ja asiakastarpeiden
hallinta
x

Tietohallinto- ja ict-strategia sekä merkittävät ICT-linjaukset
ICT-in-house-yhtiöiden omistajaohjauksen tukeminen
Keskeisten toimittajien strateginen ja taktinen ohjaus
Kyber- ja tietoturvan ohjaaminen ja toimintojen järjestäminen
ICT-palveluiden (sis. tietojärjestelmät ja tietopalvelut) arkkitehtuuritason suunnittelu
ICT-palveluiden kulujen budjetointi, kustannuslaskenta ja -seuranta sekä sisäinen
laskutus
ICT-palveluiden järjestäminen, ICT-toimintojen ohjaus ja asiakastarpeiden hallinta
ICT-projektien suunnitteluvastuu ja projektisalkun hallinta

Tietojärjestelmät

•
•
•
•

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri
Tietojärjestelmäpalveluiden
järjestäminen
Palveluiden ja asiakastarpeiden
hallinta
x

Tietopalvelut

•
•
•
•

Tietoarkkitehtuuri
Tietopalveluiden järjestäminen
Palveluiden ja asiakastarpeiden
hallinta
x

Digipalvelut & projektit

•
•
•
•
•

•

Digiarkkitehtuuri
Digipalveluiden järjestäminen
Toiminnan digitalisoinnin tuki
Projektitoimisto
Palveluiden ja asiakastarpeiden
hallinta
x

Tekniset palvelut
(n. 150 henkilöä)

Omaisuudenhallinta/
yhteiset palvelut
•

Kiinteistöstrategia

•

Kiinteistöjärjestelyt
(Kiinteistökehitys, myynnit,
ostot, luopumiset, maankäyttö,
erillishankkeet)

•

Käyttäjien palveluverkon
kehittäminen/strategiset
tilajärjestelyt

•

Ympäristöpolitiikka ja ohjelma

•

Yhteiset palvelut
(sihteeripalvelut,
asiakirjahallinto,
sopimushallinta, intra,)

•

Kiinteistöyhtiöt

Tilahallinta

Rakennuttaminen Ja
rakentaminen

• Tilojen sisäinen ja
ulkoinen vuokraus
• Ulkopuolisille vuokraus
• Käyttäjien tilamuutokset
• Ulko- ja sisäopasteet
• Pysäköinti- ja
liikenneasiat/
ulkoalueiden
kehittäminen
• Väistötilajärjestelyt
• Kalusteiden hallinta
• Dokumenttien ja
tilatiedon hallinta

• Tarve- ja
hankeselvitykset
• Hankkeiden ohjelmointi
ja budjetointi
• Suunnitteluttaminen
• Rakennuttaminen
(rakentaminen,
purkaminen)
• Hankkeiden toteutuksen
ohjaus ja valvonta
• Vuosikorjaushankkeiden
toteutuksen ohjaus ja
valvonta
• Erillishankkeet: Uusi
sairaala 2030, muut

Ylläpito
•

Tekninen isännöinti- ja
asiantuntijatehtävät

•
•

PTS-suunnittelu
Kiinteistöjen ja
ulkoalueiden ylläpito
(kiinteistönhoito &
kunnossapito)
Energiatehokkuus

•
•

•
•

Talo- ja turvatekniikka
sekä sisäilma-asiat
(LVIAS)
Palveluiden
kilpailuttaminen
Ympäristö- ja
jätehuolto

Lääkintätekniikka
• Säteilytekniset ja
suunterveyden laitteet,
lääkintä-, laboratorio- ja
kiinteät sairaalalaitteet
sekä välinehuollon
laitteet
• Laitehuollot
• Omistajahallinta
• Elinkaaren hallinta

Ateria- ja puhtauspalvelut

Organisaatiorakenne tarkistetaan
in-house-konseptin vahvistuttua

Yhteensä n. 650 hlöä sis. mahdolliset in-house-yhtiöt

Johto ja johdon tuki
Kehittäminen

Ateria- ja puhtauspalvelut
● Puhtauspalvelut/laitoshuolto
● Ateriapalvelut
● Elintarvike-, aine-, tarvike- ja laitehankinnat: yhteishankinta
● Tukitoiminto infralle: laadunvalvonta ja seuranta
● Tekstiili- ja vuodehuolto
● Välinehuollon osatehtäviä
● Tilaajatoiminnot ja sopimusten hallinta
● Kotipalvelut

Tuotantoalue 2

V 0.9 12.11.2021

Kehittäminen

Johtoryhmä ja kehittäminen

Tuotantoalue 1

Luonnos

•
•
•
•
•
•
•

Palvelusisällöt, laadun kehittäminen
Asiakkuuksien hallinta
Asiakaskokemuksen mittaus ja seuranta: on-line, paneelit,
Osaamisen kehittäminen
Varautuminen
Tuotannonohjausjärjestelmät
Tutkimus/tuotekehitys

Tukitoiminnot (konsernipalveluista)
• Henkilöstöasiat: ohjaus HR-vastuualueelta
• Taloushallinto: ohjaus TALOUS JA HANKINNAT-vastuualueelta;
asian- ja kokoushallinta, sihteeripalvelut; ohjaus HALLINTOvastuualueelta
• Hankinnat ja sopimukset: ohjaus TALOUS JA HANKINNAT vastuualueelta

Tuotantoalue x

• Tekniset palvelut: tilat, keittiölaitehuolto
In-house-yhtiöt

In-house-yhtiöt

In-house-yhtiöt

Yksityiset yhtiöt n kpl
mm. logistiikka

• Viestintä: ohjaus VIESTINTÄ-vastuualue & toimialan johto

Viestintä

Luonnos

n. 20 htv

Asiakas- ja
asukasviestintä
•
•
•
•
•
•
•
•

Asiakaslähtöisen
viestinnän suunnittelu
Ohjeet ja opastukset
Osallisuus
Saavutettavuus
Kielenhuolto
Monikielinen viestintä
Sosiaalinen media
PR ja median palvelu

Brändi ja markkinointi

Henkilöstöviestintä

• Brändistrategian
luominen ja johtaminen
• Brändistrategiaa tukevat
• tuotannot ja sisällöt
• visuaalinen viestintä
• työnantajamielikuva
• Rekrytoinnin tuki
• Erillishankkeet ja
hankerahoituksen
hakeminen
• KV-viestintä: materiaalit
ja verkostot

• Työyhteisöviestinnän
strategia, kehittäminen ja
sisällöt
• Hyvinvointialueen
yhteisen identiteetin ja
toimintakulttuurin
luominen
• Henkilöstön
tiedonsaantitarpeiden
tunnistaminen ja niihin
vastaaminen
• Muutosviestintä

• Palvelutuotannon tukeminen
(soten viisi palvelualuetta ja pelastustoimi)

•

Alueellisen viestinnän vastuut
(kuusi aluetta)

Viestinnän ICTjärjestelmät

Johtamisen tuki

•

•
•
•
•

Hyvinvointialueen
strategian kirkastaminen
yhdessä
henkilöstöviestinnän
kanssa
Päätöksenteon viestintä
ja vaalit
Luottamushenkilöviestintä
Kriisiviestinnän
kokonaisuus
Informaatiovaikuttamisen torjunta
ja ennakointi

•

•
•

•
•
•

Kohderyhmälähtöisen
kanavastrategian
luominen
Kanavien ylösnosto,
kehittäminen ja
analytiikka (www, intra,
muut alustat)
Palvelutietovarannon ja
koodistopalvelun
hyödyntäminen
Opastuksen järjestelmät
Asiakasohjaus ja
mahdollinen
ammattilaisen
työnohjaus (polut ja
hoitoketjut)

Arjen työn ja esihenkilöiden tuki

Pelastustoimen organisointi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella
Aluevaltuusto
Aluehallitus
Istekki

Valtori

Tulosalue

Tilannekeskus
Viestitekniikka
Pelastus-ict
Tike-palvelut

Tulosalue

Pelastustoiminta

Tulosalue

Pel. toim. esikunta
Eteläinen

Pohjoinen

Tulosyksikkö A

Tulosyksikkö D

Tulosyksikkö B

Tulosyksikkö E

Tulosyksikkö C

Tulosyksikkö F

Onnettomuuksien
ehkäisy
Ohjaus ja neuvonta
Varautuminen

Yhteiset Palvelut
•
•
•
•
•
•
•

Hallinto
HR
Talous ja hankinnat
Tietohallinto
Tekniset palvelut
Ateria- ja puhtaus
Viestintä

Suunnittelu ja kehittäminen
Valvonta, Palontutkinta, Turvallisuusviestintä
Paloasemia 5-9 Kpl/Tulosyksikkö

Yta-alue

Monetra

Johtoryhmä

Pelastuslaitos/pelastusjohtaja
Tulosalue

Konsernipalvelut

Turvallisuuslautakunta

Hyvinvointialuejohtaja

Työryhmät/Tiimit

Riskienhallinta ja valm. suunn.
Pelastustoiminta
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1. Toimialue

2. Palvelualue

Palvelutuotannon
organisaatiotasot
3. Vastuualue:
Erityispalvelut

3. Vastuualue:
Yhteiset palvelut

3. Vastuualue::
Alueellisesti
organisoituvat alue- ja
lähipalvelut

Vastuuyksiköt

Vastuuyksiköt

Vastuuyksiköt
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Sote-järjestämisen ja sote-tuotannon organisointi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella
H y vi n vo i n t i a l u e jo ht a ja
Järjestämisjohto

(kuusi aluetta)

Professio-ohjaus
•
•
•
•

Yliopistollinen sairaala
Lääketiede
Hoitotiede/-työ
Sosiaalityö

Palvelutuotannon alueellinen ohjaus
(kuusi aluetta)

Kliiniset tukipalvelut ja kuntoutus

Yhteiset erityistason
palvelut

Vammaisten palvelut

Järjestäjän alueellinen ohjaus

Ikäihmisten palvelut

Suunnittelu ja seuranta
Strateginen talous ja resurssiohjaus
Tiedolla johtaminen
Tutkimus, opetus ja koulutus
Kehittäminen
Ohjaus ja valvonta
Palvelujen hankinta ja hallinta
Yhteistyö, kumppanuus ja osallisuus
Viestintä

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut

Sote-palveluiden
organisoitumisen
kokonaisuus

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perhe- ja psykososiaaliset
palvelut

Järjestäminen

To i m i a l u e e t

Vastuuvalmistelija:
Ilkka Luoma /
Kati Ojala ja Juha Korpelainen

Erityistason palveluiden toimialue

Somatiikka

Ensihoito

Somatiikan palvelualueen
sisältö seuraavalla dialla

Pohjois-Pohjanmaan
ensihoitokeskus

Sote-valmiuskeskus

OYS-Erva ensihoito
osaamiskeskus
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OYS somatiikan palvelualue
Aistinelinsairauksien
keskus

Sydänkeskus

Leikkaus- ja
anestesiakeskus

Lasten ja naisten
osaamiskeskus

Syöpähoitokeskus

Yleislääketieteen
osaamiskeskus

Neurokeskus

Tukielinkirurgian
keskus

Geriatrian
osaamiskeskus

Teho- ja
valvontahoitotyö

Päivystyskeskus

Vatsakeskus

Oulaskankaan hoitotyö

Sisätautikeskus

Tehohoitokeskus

Vuodeosastohoitotyö
PKL ja muu
avaohoitotyö
Perioperatiivinen
hoitotyö

Raahen hoitotyö

OYS Oulaskangas
OYS Raahe

Kuusamon hoitotyö

OYS Kuusamo
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Vastuuvalmistelija:
Mervi Koski

Erityistason
palvelut
Erityistason
palveluissa.
Sisältö
edellyttää
yhteistä
keskustelua.

Ikäihmisten palveluiden toimialue

Yhteinen
osaamis-keskus

Yhteiset palvelut

Resurssipooli

Asiakasohjaus-yksikkö

Alueellisesti organisoituvat lähi- ja aluepalvelut
Koillismaa, Oulunkaari, Oulu, Lakeus, Rannikko, Eteläinen

Ikäkeskus
Tilannekeskus
Etälääketieteellinen
tuki

Omais- ja perhehoidon
keskus

Digitoimintakeskus

Kotiin annettavat palvelut
Kotisairaala

Etäkotihoitokeskus
Toiminnanohjauskeskus

Arviointi- ja kuntoutusyksikkö

Turvahälyytyskeskus

Hoiva-asuminen
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Perhe- ja psykososiaalisten palveluiden
toimialue

Erityistason palvelut

Yhteiset palvelut

OYS Psykiatria

Psykiatrian monimuotoiset
avopalvelut

Päihdepalvelut

Mielenterveys ja päihde
avopalvelut

Sosiaalipalvelut

Perheoikeudelliset palvelut

Sosiaali- ja
kriisipäivystys

Terveyssosiaalityö

Lastensuojelu

Sote/perhekeskus – vastuualuejako
esitellään seuraavalla dialla

Kotouttava sosiaalityö

Työllistämisen palvelut
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Sote/perhekeskus
Nuoret

Lapset

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Äitiys- ja lastenneuvola
Kouluterveydenhuolto
Koulupsykologi- ja
kuraattoripalvelut
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Kotihoito ja -sairaala
Sosiaalityö ja -ohjaus
Taloudellisen tuen palvelut
Omatoimisuutta tukevat
palvelut
…

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opiskelijaterveydenhuolto
Koulupsykologi- ja
kuraattoripalvelut
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Päihdepalvelut
Kotihoito ja -sairaala
Sosiaalityö ja –ohjaus
Taloudellisen tuen palvelut
Omatoimisuutta tukevat
palvelut
….

Työikäiset
•
•
•
•
•
•
•
•

Työttömien
terveystarkastukset
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Kotihoito ja –sairaala
Sosiaalityö ja-ohjaus
Taloudellisen tuen palvelut
Omatoimisuutta tukevat
palvelut
…
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Perhe- ja psykososiaalisten palveluiden toimialue

Erityistason yhteiset
palvelut

Yhteiset alueelliset
palvelut
Psykiatria

Oulunkaari

Oulu

Alueelliset
osaamiskeskukset

Sote/Perhe
keskus

Alueelliset
osaamiskeskukset

Sote/Perhe
keskus

Sote/Perhe
keskus

Oulun
eteläinen

Rannikko

Alueelliset
osaamiskeskukset

Alueelliset
osaamiskeskukset

Sote/Perhe
keskus

Sote/Perhe
keskus

Työikäisett

Nuoret
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Sote/Perhe
keskus

Lapset

Työikäiset

Nuoret

Lapset

Työikäiset

Nuoret

Lapset

Työikäiset

Nuoret

Lapset

Nuoret

Lapset

Työikäiset

Nuoret

Lapset

Sosiaali- ja
kriisipäivystys

Työikäiset

Päihdepalvelut
Sosiaalipalvelut

Lakeus

Koillismaa

Vastuuvalmistelija:
Päivi Peltokorpi

TTH
Kokonaisulkoistus
(kilpailutus koko
alueelle)
Kokonaisulkoilutus ja
kilpailu alueittain

Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden
toimialue

Digitaalinen sote keskus
Ohjaus/neuvonta
(chat yms.)
Hoitajien ja lääkäreiden
vastaanottojen
etäratkaisut

Konsultaatiot

Hybridimalli (omaa
toimintaa osittain ja
osittain
kilpailutettua)
Siirtymäaika
nykyisellä
sopimuksella

Vastaanottotoiminta
Infektioiden torjunta
Suun terveydenhuolto

24/7/365

Vuodeosastot
Tehpa/arviointiyksik
köjen/vuodeosastoj
en tuki
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Vastuuvalmistelija:
Päivi Lauri

Vammaispalveluiden toimialue

OTKes
kus

Erityistason
palvelut

Yhteiset palvelut

OYS Konsti

Vammaispalveluiden
osaamiskeskus

Tutkimus ja arviointi

Asumispalvelut

OYS Konsti
Kuntoutus

Henkilökohtaisen avun
keskus

Vammaisten ohjauspalvelut

Perhe- ja omaishoidon
keskus

Asumisyksiköt

Matkakeskus

Päivä- ja työtoimintayksiköt

Apuvälineet ja asunnon
muutostyöt
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Matriisimaiset toiminnot
Kuntoutus
Diagnostiikka
Sairaala-apteekki
Välinehuolto
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Kuntoutus
Vastuuvalmistelija Kaj Sundqvist
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Diagnostiikka
Vastuuvalmistelija Jaakko Niinimäki
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Sairaala-apteekki
Vastuuvalmistelija Sirpa Ämmälä
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Välinehuolto
Vastuuvalmistelija Sirpa Aittola
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Kiitos mielenkiinnosta!
Onnea ja menestystä meille kaikille
historiallisen suuren muutoksen toimeenpanossa!

