PohjoisPohjanmaan
hyvinvointialue

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

Aikataulu 2020–2022
Eduskunta hyväksyy lait hyvinvointialueiden
perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen
uudistamisesta 23.6.2021

Aluevaalit
23.1.2022

Vapaaehtoinen

Väliaikainen

Aluevaltuusto ja

Siirtyminen

valmistelu

valmistelutoimielin

aluehallitus

hyvinvointialueeseen

Syksy 2020 – kevät 2021

Heinäkuu 2021

Maaliskuu 2022

1.1.2023

Sote-uudistuksen valmistelu
Pohjois-Pohjanmaalla
POPsote-hankkeessa

Väliaikainen valmistelutoimielin ottaa vastuun
hyvinvointialueen
valmistelusta.

Vaaleilla valittu
aluevaltuusto aloittaa ja
käyttää hyvinvointialueen
ylintä päätösvaltaa.

Palvelut siirtyvät kunnilta,
kuntayhtymiltä,
sairaanhoitopiiriltä ja
pelastuslaitoksilta
hyvinvointialueelle.

Palvelut kunnissa, kuntayhtymissä, sairaanhoitopiirissä ja pelastuslaitoksilla

POPsote-hanke jatkuu ja kytkeytyy hyvinvointialueen valmisteluun

Väliaikainen toimielin johtaa hyvinvointialueen
valmistelua aluevaltuuston valintaan asti
•

Pohjois-Pohjanmaa muodostaa yhden Suomen 21 hyvinvointialueesta.

•

Eduskunta hyväksyi 23.6.2021 hallituksen esityksen hyvinvointialueiden perustamisesta
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta.

•

Lait tulevat voimaan porrastetusti, 1.7.2021–1.1.2023.

•

Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy
hyvinvointialueelle 1.1.2023.

•

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyy 17 000–18 000 työntekijää,
ja sen budjetti on yli 1,5 miljardia euroa vuonna 2023.

•

Hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä vastaa hyvinvointialueen
väliaikainen valmistelutoimielin. Se toimii aluevaltuuston valintaan ja aluehallituksen
asettamiseen saakka maaliskuuhun 2022.

•

Poliittiset seurantaryhmät ohjaavat valmistelua.

•

Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2021.

Aluevaalit 23.1.2022
•

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022.

•

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet
valitaan aluevaaleilla.

•

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon valitaan 79 valtuutettua.

•

Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset, ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus.

•

Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.

•

Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien.

•

Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen eikä
siellä siten toimiteta aluevaaleja.

Lue lisää: vaalit.fi/aluevaalit

Keskiössä ihminen
• Hyvinvointialueen valmistelun keskiössä on
pohjoispohjalainen ihminen.
• Väestö ikääntyy ja tarvitsee aiempaa enemmän
palveluja. Samaan aikaan syntyvyys laskee ja
huoltosuhde muuttuu.
• Hyvinvointialueella pyritään vastaamaan
yhteiskunnan muutoksiin ja takaamaan toimivat
ja laadukkaat sosiaali-, terveys- ja
pelastuspalvelut oikea-aikaisesti ja
yhdenvertaisesti.
• Painopistettä siirretään peruspalveluihin ja
varhaiseen ongelmien ehkäisyyn.
• Mahdollisuus saada apua varhaisessa vaiheessa
on tärkeää, jotta ihmisen pienestä vaivasta ei
kasva suuri.

Kaksi toimialaa: sote ja pelastustoimi
• Sote-uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen
saatavuutta ja palvelukokemusta.
• Tulevaisuuden sote-keskuksista asiakas saa
tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta.
• Pelastustoimi on hyvinvointialueilla erillinen, sosiaalija terveydenhuollon kanssa rinnakkainen toimiala.
• Tavoitteena on tuottaa entistä yhdenmukaisempia ja
siten yhdenvertaisempia pelastustoimen palveluita
koko maassa ja kehittää pelastustoimen toimintaa
valtakunnallisena järjestelmänä.
• Pelastustoimen järjestämisvastuusta ja valvonnasta
säädetään pelastustoimen järjestämislaissa.

Henkilöstö siirtyy 1.1.2023
•

Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastuslaitosten henkilöstö sekä koulukuraattorit ja -psykologit.

•

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöstä siirtyvät ne, joiden työajasta
vähintään 50 % on hyvinvointialueelle siirtyvää työtä.

•

Siirtyvää tukipalveluhenkilöstöä ovat muun muassa keskitetty
ruokahuolto, siivous, laitehuolto, toimisto- ja hallintopalvelut,
palkanlaskenta, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, ICTpalvelut, kiinteistötoimi, laboratoriot ja kuvantamispalvelut.

•

Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella eli niin
sanottuina vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siirtymähetkellä
voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja
velvollisuudet.

•

Uudistuksen edellyttämät järjestelyt valmistellaan
yhteistoiminnassa hyvinvointialueiden, kuntien ja henkilöstön
edustajien kanssa.

•

Yhteistyötä tehdään tiiviisti syksystä 2021 alkaen sujuvan siirron
mahdollistamiseksi.

Hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Yhteensä noin 15 000–16 000

Hallinto- ja tukihenkilöstö
Yhteensä noin 1000
Siirtyvän henkilöstön määrä tarkentuu
jatkovalmistelussa lainsäädännön
perusteiden pohjalta.

Pelastuslaitokset
Päätoimiset noin 365
• Jokilaaksojen pelastuslaitos noin 150
• Oulu-Koillismaan pelastuslaitos noin 215

Sopimushenkilöstö hälytysosastoissa noin 810
• Jokilaaksojen pelastuslaitos noin 480
• Oulu-Koillismaan pelastuslaitos noin 330

Palokuntien naisosastot noin 100

Rahoitus valtiolta
• Hyvinvointialue saa rahoituksensa pääosin valtiolta.
• Hyvinvointialueenrahoituksen määräytyminen:
• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
tehtävien palvelutarvetta (n. 80 %) ja olosuhteita kuvaavien
tekijöiden (n. 4 %) perusteella

• Lisäksi rahoitusta kohdentuu asukasperusteisesti (n. 15 %)
sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen
mukaisesti (1 %).
• Uusi valtionosuusjärjestelmä (katso dia 61)

• Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vuosittainen budjetti on
yli 1,5 miljardia euroa.
• Lisää rahoitusmallista kansallisesta esittelymateriaalista:
https://soteuudistus.fi/rahoituslaskelmat

Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialueen
alueet
Oulu
Lakeus
Hailuoto, Kempele, Liminka,
Lumijoki, Muhos, Tyrnävä

Rannikkoseutu
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

Väliaikaisen valmistelutoimielimen vaiheen organisaatio
•

Hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon
käynnistämisestä vastaa väliaikainen
valmistelutoimielin.

•

Se toimii aluevaltuuston valintaan ja
aluehallituksen asettamiseen saakka
maaliskuussa 2022.

•

POPsote-hanke kytkeytyy hyvinvointialueen
valmisteluun.

•

Suppea ja laaja poliittinen seurantaryhmä
ohjaavat ja seuraavat väliaikaisen
valmistelutoimielimen työtä ja POPsotehanketta.

•

Henkilöstöä ja kuntia koskevia asioita
käsitellään yhteistoimintaelimessä ja
kuntajohtajafoorumissa.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen
jäsenet ja vastuualueet
Sote-palvelutuotanto
Ilkka Luoma, puheenjohtaja
Johanna Patanen, 2. vpj
Leena Pimperi-Koivisto
Jorma Mäkitalo
Eliisa Tornberg
Hannele Koski
Päivi Lauri
Henkilöstö
Juha Jääskeläinen
Hallinto
Sari Haataja
Talous ja hankinnat
Jarkko Raatikainen
Sopimukset
Juha Torvinen

Järjestämistoiminta
Kirsti Ylitalo-Katajisto, 1. vpj
Arja Heikkinen
Marja-Leena Meriläinen
Anu Vuorinen
Jouni Wikstedt
Anu Tuominen

Pelastustoimi
Petteri Helisten
Jarmo Haapanen

Osallisuus ja
yhdyspinnat
Marjukka Manninen

Konsernipalvelut
Jouko Luukkonen

Ateria- ja
puhtauspalvelut
Jari Karsikko

Muu valmisteluorganisaatio

Tietohallinto
Ilkka Haataja
Tekniset palvelut
Ollipekka Huotari
Viestintä
Laura Paloheimo

Hyvinvoinnin ja
terveyden
edistäminen
Sanna Salmela
Tutkimus,
kehitys,
innovaatiot ja
opetus
Miia Turpeinen

Organisaatio

Aluevaltuusto
Tarkastuslautakunta

Hallitus

Muu toimielin
Muu toimielin
Muu toimielin

Yksilöasiain jaosto
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

Vammaispalvelut

Yhteiset
erityistason
palvelut

Pelastustoimi

Päätöksenteko
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

15

Oma kunta vuonna 2023
•

Hyvinvointialue ottaa vastuulleen alueen sosiaali- ja
terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisen.

•

Kunta säilyy itsenäisenä ja vastaa edelleen muista kuin
hyvinvointialueelle siirtyvistä palveluista mukaan lukien
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen.

•

Kunta tekee yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa, joka
on oma organisaationsa.

•

Hyvinvointialueelle siirtyy sote-palvelujen henkilöstö,
koulukuraattorit ja -psykologit, pelastuslaitoksen
henkilöstö ja osa tuki- ja hallintohenkilöstöstä.

•

Sote- ja pelastuspalveluiden tilojen ja järjestelmien
hallinnointi siirtyy hyvinvointialueelle.

•

Hyvinvointialueen rahoitus siirtyy valtiolle.

