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Hyvinvointialuestrategian 

valmistelun ja päätöksenteon 

eteneminen 2021-2023

12/2021-

2/2022

Yhteistyökierros, 

työpajat

6/2022 - 2023 

Hyvinvointialuestrategiaan liittyvien                 

ohjelmien ja suunnitelmien käsittely ja 

päätöksenteko toimielimissä

Syksy 2020-

kevät 2021 

POPsoten        

sote-palvelu-

strategiahanke

1-5/2022

• Valtuutettujen 

strategiaseminaarit

• Strategian käsittely ja 

päätöksenteko toimielimissä

10/2020 -

5/2021

Yhteistyökierrokset, 

työpajat 

2021 2022 2023

Syksy 2021 

• Hyvinvointialueen strategiakartta ja 

ohjelmakokonaisuus

• Hyvinvoinnin alueelliset tilannekuvat 

• Alustavat rakenteelliset ja 

toiminnalliset muutokset

16.3. -

15.4.

Lausunto-

kierros



Lausuntoaika 16.3.-5.4.2022 

Mahdollisuus jättää lausunto tai                                 
antaa palautetta sähköisen kyselyn kautta
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• Heikki Häyrynen

• Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

• Kalajoen kaupunginhallitus

• Keski-Pohjanmaan yrittäjät

• Keskustan aluevaltuustoryhmä

• Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä

• Kuusamon kaupunginhallitus

• Lääketieteen profession edustajat

• Maataloustuotannon tukeminen 
Pyhäjoella työryhmä

• Muhoksen kunta

• Nivalan kaupunki

• Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry

• Oulun yliopisto

• Oulunkaaren kuntayhtymä

• Oulun kauppakamari

• Pohjois-Pohjanmaan Muistiyhdistykset
ja Muistiluotsit

• Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

• Pohjolan Apteekkariyhdistys ry

Laajasti näkemyksiä alueen eri toimijoilta 
strategian jatkotyöstöön

125 vastausta nettisivujen avoimeen 
kyselyyn asukkaille, henkilöstölle ja 
kumppaneille

• 55 vastausta asukasnäkökulmasta
• 48 vastausta henkilöstön näkökulmasta
• 33 vastausta kumppaneiden näkökulmasta

Huom. Yksi vastaaja voi kuulua useampaan ryhmään

• Pyhäjoen kunnanhallitus

• Pyhäjärven kaupunki

• Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

• RECIPE-hanke

• Suomen luonnonsuojeluliiton 
Pohjois Pohjanmaan piiri ry

• Tulevaisuuslautakunta

• Turvallisuuslautakunta

• Tyrnävän kunta

• Utajärven kunta

• Vaalan kunta

• Vasemmiston aluevaltuustoryhmä

• Vihreä aluevaltuustoryhmä

• Yhdyspinnat, osallisuus 
ja hyvinvointi -tiimi

• Yhdyspintalautakunta 32 
saapunutta 
lausuntoa



Lausuntojen ja muiden palautteiden analyysi

Aineisto: lausuntokierros 
päättyi 5.4.2022:

1) Tulleet lausunnot 32 kpl

2) Muut palautteet

3) Avoimen verkkokyselyn 
vastaukset  125 kpl

Lausuntojen 
analyysi 

Ehdotukset viety 
laajasti strategia-
luonnokseen

Valmistelijoiden 
kooste 

tulevaisuus-
lautakunnalle

1

2

3

4

Tulevaisuus-
lautakunnan 

esitys 
aluehallitukselle
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Keskeiset huomiot lausunnoista ja palautteista

Strategialuonnosta pidettiin 
yleisesti ottaen hyvänä ja sen 
pohjalta voidaan edetä. 

Strategiaa kiiteltiin erityisesti 
osallisuudesta ja yhdessä 
tekemisestä. Myös alueiden 
erityispiirteiden tunteminen 
ja huomioiminen nostettiin 
esille merkittävänä asiana.

Lausunnoissa ja palautteissa eniten puhuttaneet teemat:

• Lähipalveluiden vahvistaminen, saatavuus ja yhdenvertaisuus tulisi nostaa 
vahvemmin esille

• Monituottajuus ja yritysten merkitys hyvinvointialueen palveluntuottajina 
tulisi huomioida paremmin

• Tiivis kumppanuus ja yhteistyörakenteiden luominen kuntien, järjestöjen ja 
oppilaitosten kanssa selkeämmin näkyviin

• Vahvojen yhdyspintojen rakentaminen kuntien kanssa

• Järjestöjen mukanaolo ihmisten arjessa ja järjestöjen roolin 
hyödyntäminen

• Yliopiston ja oppilaitosten tutkimus- ja kehitysosaamisen hyödyntäminen

• Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen periaatteet tulisi mainita vahvemmin

• Henkilöstöjohtamisen ja esimiesten roolia tulisi korostaa henkilöstön 
hyvinvoinnin ja muutoksen tukena
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