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Pohjois-Pohjanmaa
Asukkaita 411 150

Noin 7,5 % koko
maan väestöstä

Kuntia 30
Enemmän kuin
missään muussa
maakunnassa

Lapset ja nuoret, koulutus,
uudistumiskyky ja
luonnonvarat
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1 532,8

29,2

28,9

26,2
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8,7
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Sosiaali- ja terveyspalvelut,
ilman ensihoitoa

Pelastustoimi

Lomituspalvelut

Ensihoito

ELY-keskus

Ympäristöterveydenhuolto

TE-palvelut

Pohjois-Pohjanmaan liitto

KEHA-keskus

Maaseutuhallinto

AVI

Arvio uuden monialaisen maakunnan toimintakuluista
Pohjois-Pohjanmaalla (v. 2016 tiedot), M€

Tiedot tarkentuvat valmistelutyön edetessä, päivitetty 30.10.2017
Toimintakulut (brutto) voivat sisältää toimijoiden välistä sisäistä myyntiä

Lähde: Taloustyöryhmän väliraportti 8/2017 ja henkilöstövalmistelijat

* Sisältää esh-palveluiden
myynnin muille kuin

P-P-maakunnalle ja muita
kuluja n. 144 M€

** Lisäksi merkittäviä
välitettäviä varoja valtion

kautta 467 M€ ja
P-P liiton kautta 9,6 M€

Henkilöstömäärät
tarkentuvat

Sote ei sisällä mm. työllisyyden hoitoa,
työmarkkinatuen kuntaosuutta, perustoimeen-
tulotukea, koulupsykologi ja -kuraattoripalveluja,
kunnille jääviä hyvinvoinnin ja elinvoiman tehtäviä

Pohjois-Pohjanmaan
monialainen maakunta

Toiminta-
kulut

2016, M€

Osuus
toiminta-
kuluista

Henkilöstö
2016

Osuus
henkilös-

töstä
Sosiaali- ja terveyspalvelut,
ilman ensihoitoa *
(henkilöstössä mukana
siirtyvät tukipalvelut)

1 532,8 92,3 % 17 910 90,8 %

Pelastustoimi 29,2 1,8 % 324 1,6 %
Lomituspalvelut 28,9 1,7 % 542 2,7 %
Ensihoito 26,2 1,6 % 394 2,0 %
ELY-keskus ** 13,0 0,8 % 169 0,9 %
Ympäristöterveydenhuolto 9,5 0,6 % 120 0,6 %
TE-palvelut ** 8,7 0,5 % 134 0,7 %
Pohjois-Pohjanmaan liitto ** 5,8 0,3 % 45 0,2 %
KEHA-keskus 3,8 0,2 % 12 0,1 %
Maaseutuhallinto 2,6 0,2 % 57 0,3 %
AVI 0,9 0,1 % 11 0,1 %
YHTEENSÄ 1 661,4 100 % 19 718 100 %

Lähde: Pohjois-
Pohjanmaan maakunta-
ja sote-valmistelu
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Pohjois-Pohjanmaan maakunnan rakentuminen

19 Sote-organisaatiota

7 Ympäristöterveydenhuollon yt-aluetta

7 Lomituspalvelualuetta

7 Maaseutuhallintoa
2 Pelastuslaitosta

1 Pohjois-Pohjanmaan liitto

1 TE-palvelut

1 Ely-keskus

1 Aluehallintovirasto

Pohjois-Pohjanmaan maakunta

LUOVA

Lähde: Pohjois-
Pohjanmaan maakunta-
ja sote-valmistelu



POPmaakuntaTutustu valmistelun tarkempaan aikatauluun.

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3223876/Maakunta-+ja+sote-uudistuksen+t%C3%A4rkeimm%C3%A4t+p%C3%A4iv%C3%A4m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4t.pdf/98d2c60f-1e9e-4af5-8ecb-ca547049617f
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Ajankohtaista sote-valmistelussa
• Vastuuvalmistelija ja Sote-projektipäällikkötiimi (9 henkilöä) yhdessä verkostojen kanssa vievät

vauhdilla muutosta eteenpäin

• Valmistelu konkretisoituu alueille ja palvelutuotantoon
• Verkostoyhteistyö mm. yritysten kanssa on osana valmistelua

• Alueellisten sote-toimintojen simulointi käynnistyy
• Yritysten edustajat mukana aluetyöryhmissä

• Valinnanvapauden pilottihakemuksesta odotetaan päätöstä
• Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti

• Sähköisten palveluiden ja teknologian hyödyntäminen
• Mahdollisuus myös yrityksille
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www.omamaakunta.fi
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POPmaakunnan alueellisten
sote-toimintojen simulointi
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• Tavoitteena valmistautuminen tulevaan järjestämisen malliin, alueelliseen palvelujärjestelmään,
palvelutuotannon vaihtoehtoihin sekä verkostomaiseen ja kumppanuuksia hyödyntävään
toimintaan

• Hyödynnetään uudistuksen valmisteluvaiheessa alueiden erityisolosuhteiden tuntemusta sekä
kokemuksia eri toimintamalleista ja parhaista käytännöistä

• Tarkennetaan, mitä tietoa järjestäjä ja palvelutuottajat tarvitsevat, jotta voidaan varmistaa
maakunnan eri alueilla asiakaslähtöiset, vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut

• Tärkeää hyödyntää kaikki PoPSTerin palvelukokonaisuus-työryhmissä tehty työ alueille
tarkennettuna

• Huomioidaan erityispiiteet ja -tarpeet alueilla
• Esim. ikäihmiset, paljon palveluja tarvitsevat, lapset ja perheet, päihde- ja mielenterveysasiakkaat,

digitalisaatio ja sähköiset palvelut

Toimeksiannon periaatteita
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• Alueen nykytila, palveluiden toteuttamisen ja tuotannon näkökulma

• Alueen kehittämisen kohteet palvelutarpeet ja erityispiirteet huomioiden

• Integraatio-näkökulmat: mm. asiakas, palvelujärjestelmät, monituottajuus, tieto

• Alueen hyvät käytännöt

• Keinot saada palvelutarpeet ja resurssit kohtaamaan alueella

• Osaamisen ja henkilöstön näkökulma, osaajien saatavuus

• PoPSTerissa tehdyn analyysin syventäminen ja kohdentaminen kullekin alueelle

Toimeksiannon keskeiset kysymykset
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Sote-toimintojen
simulointi alueilla

Koillismaa

Oulu ja ympäristö
Rannikko

Jokilaaksot
• 73 200 asukasta (18 %)
• 0-17-vuotiaita n. 25 %
• 18-64-vuotiaita n. 53 %
• 65 vuotta täyttäneitä n. 22 %
• 12 kuntaa ja 6 sote-organisaatiota
• Soten nettokustannukset n. 281 M€ (21 %)

Lähde: Tilastokeskus ja Sotkanet 3/2018
• Ennakkoväkiluku ja sote-organisaatiot 31.12.2017
• Muut tiedot 31.12.2016
• Sote-kustannukset nettona ilman ympäristöterveydenhuoltoa TP2016

• 19 450 asukasta (5 %)
• 0-17-vuotiaita n. 19 %
• 18-64-vuotiaita n. 56 %
• 65 vuotta täyttäneitä n. 25 %
• 2 kuntaa ja 2 sote-organisaatiota
• Soten nettokustannukset n. 78 M€ (6 %)

• 272 070 asukasta (66 %)
• 0-17-vuotiaita n. 24 %
• 18-64-vuotiaita n. 60 %
• 65 vuotta täyttäneitä n. 16 %
• 11 kuntaa ja 8 sote-organisaatiota
• Soten nettokustannukset n. 818 M€ (62 %)

• 47 170 asukasta (11 %)
• 0-17-vuotiaita n. 23 %
• 18-64-vuotiaita n. 54 %
• 65 vuotta täyttäneitä n. 23 %
• 5 kuntaa ja 2 sote-organisaatiota
• Soten nettokustannukset n. 150 M€ (11 %)

Päivitetty 3/2018

Lisäksi kaikkien
yhteinen PPSHP
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Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
• Lasten ja perheiden palvelut
• Työikäisten palvelut
• Ikäihmisten palvelut
• Vammaispalvelut
• Neuvola/kouluterveydenhuolto
• Vastaanottotoiminta
• Sairaala-/vuodeosastotoiminta
• Mielenterveys- ja päihdepalvelut
• Suun terveydenhuolto
• Erikoissairaanhoito
• Sairaanhoidolliset tukipalvelut

Ammattijärjestöt
3 + 3 vara

Kansalaisjärjestöt
1 + 1 vara

Yritykset
1 + 1 vara

Alueellisten työryhmien muodostaminen
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• Väliraporttia käsitellään simuloinnin
ohjausryhmässä

• Ma 18.6. klo 12-16
• Ti 4.9. klo 12-16

• Loppuraportin käsittelystä sovitaan
kesäkuun kokouksessa

Aikataulu ja raportin käsittely

Simuloinnin ohjausryhmän
muodostavat aluetyöryhmien
kummit ja puheenjohtajisto.

Ohjausryhmän puheenjohtajana
toimii Sirkku Pikkujämsä.
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Valitsemalla vaikutat
POPmaakunnassa

Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin pilotointi Pohjois-Pohjanmaalla
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Valinnanvapauspilotit

• Valinnanvapauspilotit toteutetaan osana uutta valinnanvapauslainsäädäntöä.

• Tulevissa hankkeissa pilotoidaan valinnanvapauden tärkeimpiä elementtejä:
• sote-keskuksia ja suunhoidon yksiköitä
• asiakasseteliä tai POHJOIS-POHJANMAA
• henkilökohtaista budjettia.

• Sosiaali- ja terveysministeriön pilotointihankkeen kokonaisuutta varten on valtion vuoden 2018
talousarviossa varattu 100 miljoonaa euroa.

• Ehdolliset päätökset valtionavustuksista tehdään viimeistään 30.4.2018. Edellytyksenä pilottien
toteutumiselle on valinnanvapauslain hyväksyminen ja vahvistaminen.

• http://alueuudistus.fi/valinnanvapaus/pilotit
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Asiakasosallisuus palvelusuunnittelussa ja -muotoilussa tavoitteena asiakkaan henkilökohtaiseen tarpeeseen
vastaavat joustavat palvelut

Asiakkaiden tiedontarpeisiin vastaaminen monikanavaisesti, asiakas- ja potilasjärjestöjen roolin
hyödyntäminen asiakkaiden informoinnissa sekä asiakkaiden ohjaaminen matalan kynnyksen toimintaan

Yritystoiminnan, järjestöjen, asiakkaiden ja julkisen toimijan uudenlainen kumppanuus ja verkostot
markkinoiden kehittämisessä

Asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen osana liikelaitoksen sekä sote-keskuksen roolien ”simulointia”
maakunnassa

Valmiuksien luominen sähköisen järjestelmän käyttöönottoon ja hyödyntämiseen koko maakunnassa
asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin osalta

Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin arvon määrittely, korvausmekanismit, sopimusmallien testaus sekä
tiedontuotanto

Pilotoinnin kärjet Pohjois-Pohjanmaalla
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Asiakassetelin pilotointi

Kaikki asiakkaat, joille myönnetään
palvelutarpeen arvioinnin perusteella
asiakasseteli pilotoitaviin palveluihin ja
jotka vapaaehtoisuuteen perustuen
haluavat osallistua pilottiin. Asiakasryhmä
on pilotissa mahdollista rajata; esim.
uudet asiakkaat.

• Sosiaalinen kuntoutus *)
• Kotipalvelu
• Kotihoito
• Asumispalvelut *)
• Vammaisten henkilöiden työtoiminta*)
• Kotisairaanhoito
• Lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvät

terveydenhuollon ammattihenkilön
yksittäiset vastaanottokäynnit*)

• Suunhoidossa tarpeelliset
hammasproteettiset hoidot

Asiakkaat

* = Oulussa
pilotoitavaksi

esitettävät
palvelut

Musta = Pilotissa mukana
Harmaa = Ei ilmoitettu kiinnostusta pilotoida

14,8 M€
n. 3 100 asiakasta
88 % väestöpohja

Palvelut
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• Lähtökohtana asiakkaan
henkilökohtaiset tarpeet

• Ei voi määritellä ennakkoon
• Lähtökohtaisesti sote-palveluita
• Ei laajenna asiakkaan oikeutta

palveluihin

Henkilökohtaisen budjetin pilotointi

Vanhuksille, vammaisille ja
kehitysvammaisille, joilla on jatkuva ja
laaja-alainen avun, tuen tai huolenpidon
tarve ja kyky itse tai tuettuna suunnitella ja
hankkia palvelunsa. Asiakasryhmä on
pilotissa mahdollista rajata ja pilottiin
osallistuminen on asiakkaalle
vapaaehtoista.

Asiakkaat Palvelut

Kela kiinnostunut tulemaan mukaan

1,8 M€
n. 100 asiakasta

78 % väestöpohja
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• Pilotin kokonaiskustannukset ovat 8 291 575 €, josta
• Asiakassetelipilotin osuus on 4 542 341 €
• Henkilökohtaisen budjetin pilotin osuus on 561 413 €
• Molempien pilottiosioiden yhteiset ICT:tä, viestintää ja projektin hallintaa

koskevat kustannukset ovat 3 187 821 €

Kustannusten jakautuminen valtionavustuksen
hakulomakkeen mukaisiin sisältöosioihin
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• Hankesuunnitelma
ja -hakemus 15.3.

• Päätökset pilottiin
osallistumisesta
20.4. mennessä

Suunnittelu

• Sääntökirjat
• Arvon määrittelyt

ja korvausmallit
• Asiakkaille ja

henkilöstölle
tiedottaminen

• Palveluntuottajien
ilmoittautuminen

Määrittely • Pilottiasiakkaat
• Arviointi

(asiakkaat,
tuottajat,
järjestäjä,
tietojärjestelmät)

Pilotointi

• Pilottiasiakkaat
• Arviointi ja sen

perusteella
jatkokehittäminen

• Tiedottaminen
kokemuksista

Pilotointi • Maakunnan
toimintamalliksi
1.1.2020

• PSOP-valmiudet
luotu ja testattu.

Käytäntöön
vienti

Kevät 2018 Syksy 2018 Kevät 2019 Syksy 2019 Kevät 2020

Pilotin vaiheet

Yhteiskehittämisellä maakuntavalmiuden rakentaminen ja toiminnan käynnistäminen
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Ota yhteyttä!
anna.haverinen@ouka.fiKiitos!


