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Pohjois-Pohjanmaan                      
strategiatyön vuosikello 2022

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka Marras Joulu Heinä 

Hva-strategian 
luonnoksen 
työstäminen

Hva-
strategia 

päätöksen-
tekossa

Toimialueiden 
alustavat 

budjetit ja 
kustannus-
kehityksen 

tarkentaminen

VM:n 
tiedot: 

TP enn. 
2021 ja 
TA 2022

VM:n 
rahoitus-

laskelmien 
päivitys

Hva-strategian 
luonnoksen 

käsittely 
toimielimissä

Järjestämis-
suunnitelma: 

odotetut muutokset 
palvelutarpeissa ja  

toimintaympäristössä 
vuosina 2023 - 2025

Järjestämissuunnitelma:

• Yhteensovitettu palvelukokonaisuus
• Yhteisasiakkuudet ja asiakasohjaus
• Tasapainoinen talous: palvelutarpeiden ja resurssien 

yhteensovittaminen
• Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit sote-palveluille vuosille 

2023-2025: mm. palveluverkko, monituottajuus ja yhtenäiset 
palvelukriteerit

Järjestämis-
suunnitelma 

päätöksenteossa 

Resurssien 
kohdentaminen 

järjestämis-
suunnitelman ja 
taloussuunnit-

telun perusteena

VM:n rahoitus-
laskelmien päivitys, 

rahoitusraamin 
tarkentaminen

Taloussuunnittelu-
ja investointiohje

Talousarvio ja  
-suunnitelma 
päätöksen-

teossa

Hyvinvointi-
aluestrategia

Talouden      
reunaehdot ja 

tasapainoinen talous

Sote-järjestämis-
suunnitelma 

muutosohjelmana





Toimivat, yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut sekä tasapainoinen talous: 
järjestämissuunnitelma uudenlaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen perustana

Mikä muuttuu? Missä on onnistuttava?



Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialue



Sähköiset 
palvelut

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen 
uudistuva sote-palveluverkosto

Palvelutarpeen 
mukaiset sote-

keskusten 
palvelut

Pohjois-
Pohjanmaan 
asukkaiden 

yhteiset palvelut

Kotona ja 
arkiympäristössä 
tapahtuva tuki ja 

palvelut



Väestöryhmät järjestämissuunnitelman lähtökohtana

• Lapset, nuoret ja perheet 

• Työikäiset

• Ikäihmiset

• Kehitysvammaiset ja vammaiset

• Päihde- ja mielenterveysasiakkaat 

• Pitkäaikaistyöttömät 

• Maahanmuuttajat Mitä 
muita?



Valmius ja 
varautuminen

ICT, digi, 
tietojohtaminen

TKIO

Sote-valmiuskeskus
Terveyskylä, Omaolo, 

116117, jne.
Toimikunnat  

(tutkimus, eettinen)

Valmiussuunnittelu 
ja tilannekuva

Verkkokoulutus HTA

Ensihoito ICT-arkkitehtuuri
Tutkimus- ja 

kehittämishankkeet

Yhtiöt, 
liikelaitokset

NordLab

Osuuskunta / Tervia

Esko Systems Oy

Medieco Oy

Yhteinen 
omistajaohjaus

YTA-konttori

Yhteinen 
edunvalvonta

YTA-yhteistyön strateginen 
johto- ja koordinaatioryhmä

Yhteistyöalueen 
yhteistyösopimus

Matka-
keskus

YTA-sopimus on 
päätöksenteossa 
vuoden 2022 
loppuun 
mennessä

OT-keskus



1. Odotetut muutokset palvelutarpeissa, toimintaympäristössä ja alueellisissa 
erityispiirteissä vuosina 2023 – 2025

2. Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut Pohjois-Pohjanmaalla

3. Tasapainoinen talous - palvelutarpeiden ja resurssien yhteensovittaminen

4. Yhteisasiakkuudet ja asiakkuuksien hallinta

a) Palveluvalikoima, palvelukokonaisuudet ja -ketjut

b) Asiakasohjauksen toteuttaminen

c) Palvelutuotannon ohjaus ja valvonta 

5. Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit sote-palveluille  
väestöryhmittäin/palveluittain vuosille 2023 - 2025

a) Järjestämistavat (sis. järjestöavustukset)

b) Palveluverkosto

c) Yhtenäiset palvelukuvaukset ja -kriteerit

d) Yhtenäiset asiakasmaksut, palveluseteliarvot ja avustukset

e) Yhteistyöaluetasoiset palvelut

6. Järjestämissuunnitelman seuranta ja arviointi

Valmistelussa keväällä ja syksyllä 
2022 linkittyen talousarvioon

Järjestämissuunnitelma muutosohjelmana vuosille 2023-2025



Järjestämissuunnitelman 
työpohja



Järjestämissuunnitelman 
työstäminen yhteistyössä 

eri toimijoiden kanssa



Tulevaisuus-
lautakunnan 
tehtävät
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Tulevaisuus-
lautakunta

Käsittely

Huhti-
kuu

Touko-
kuu

Kesä-
kuu

Heinä-
kuu

Elo-
kuu

Syys-
kuu

Loka-
kuu

Marras-
kuu

Joulu-
kuu

22.6. 
työpaja

Luonnoksen
1. käsittely 

Esitys luon-
noksesta alue-

hallitukselle

Lausunto-
palautteiden 

käsittely

Esitys alue-
hallitukselle

Alue-
hallitus

17.5. 
periaatteet 
ja työstä-

misen
prosessi

16.6
Seminaari

23.8.-24.8.
luonnoksen käsittely ja 

lausuntopyyntö sekä 
aluehallituksen 

seminaari ja kokous

4.10.
1. käsittely

11.10. 
esitys alueval-

tuustolle

25-26.8
Seminaari

YTA 

Alue-
valtuusto 30.8-31.8

Seminaari 

Järjestämissuunnitelman 
laatimisen periaatteet, 
prosessi ja osa-alueet

Maalis-
kuu

30.5.
seminaari

5.9
1. käsittely

17.10.
päätös

Yhdyspinta- ja turvallisuus-
lautakunnat

Järjestämisen johtoryhmä ja hyvinvointialueen johtoryhmä

Järjestämis-
suunnitelman 

käsittely ja 
päätöksenteko



Kiitokset!


