Hyvinvointialue-uudistus ja
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen
rakentuminen
Laaja poliittinen seurantaryhmä 20.12.2021

Ilkka Luoma
Yleislääketieteen erikoislääkäri
Muutosjohtaja, väliaikaisen valmistelutoimielimen pj, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Sairaanhoitopiirin johtaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue
Vuosibudjetilla mitaten 3. suurin

Pinta-alalla mitaten 2. suurin

Alueelle sijoittuvien kuntien (30) ja yhteen liittyvien soteja pela-organisaatioiden (19+2) määrällä mitaten suurin
Toiminnallinen ja hallinnollinen muutos on valtava! On oltava ajoissa
liikkeellä, jotta palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuun siirto 1.1.2023
onnistuu mahdollisimman häiriöttömästi

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

VATEn alainen valmisteluorganisaatio
Muutosjohtaja
Palvelutuotannon
organisoituminen
sote

Palvelutuotannon
organisoituminen pela

Järjestämistoiminta

Konsernipalv. organis.
ja omistajaohjaus

Henkilöstö/HR

Hallintosääntö, muu
juridiikka ja vaalit

Sopimusten hallinta

Talous ja hankinnat

ICT/tietohallinto

Siivous ja ruokahuolto

Osallisuus

Infrapalvelut

YTA-alue

Yhdyspinnat

HYTE

TKIO

Viestintä
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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

6

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

8

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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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

Ikäihmisten
palvelut

Vammaispalvelut

Yhteiset
erityistason
palvelut

Eteläinen
Koillismaa
Lakeus
Oulu

Yliopistollinen sairaala

Oulunkaari

Lääketiede

Rannikko

Hoitotiede/-työ
Kuntoutus
Sosiaalityö

Kuvantaminen, välinehuolto ja sairaala-apteekki on yhdistetty
yhteiseksi sairaanhoidollisten palveluiden alueeksi

Laboratorio
Sairaanhoidolliset palvelut
(Kuvantaminen, välinehuolto/moniosaajapalvelut, sairaala-apteekki)

Pelastustoimi

Kiitos mielenkiinnosta!
Onnea ja menestystä meille kaikille
historiallisen suuren muutoksen toimeenpanossa!

