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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Palvelee noin

413 000 asukasta

Työllistää 

yli 18 000 

työntekijää

Oma budjetti n 1,7 

miljardia vuonna 

2023, rahoitus 

pääosin valtiolta

Yhdistää alueen nykyiset 

19 sote-organisaatiota ja 

kaksi pelastuslaitosta 

yhdeksi kokonaisuudeksi



Toimintaympäristön olennaisia muutoksia 
ja keskeisimpiä muutosajureita

Väestön 
yhdenvertaisuus 
– tai sen puute 

nykyjärjestelmässä

Väestön ikääntyminen ja 
palvelutarpeiden kasvu

Hyvinvointialueen 
sisäiset eroavaisuudet 

palvelutarpeiden 
muutoksissa

Osaavan työvoiman 
saatavuus – kasvavat 

haasteet osaajien 
riittävyydessä

Julkisen talouden 
tasapaino

Väestön muuttuvat 
odotukset palvelu-

järjestelmälle
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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun 
eteneminen – tieto ohjaa tekemistä

https://popsote.fi/wp-content/uploads/2021/06/Hyvinvoinnin-alueellinen-tilannekuva_26.10._Jakelu.pdf



Pohjois-Pohjanmaan 
väestöennuste ikäryhmittäin
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2021 76 751 253 490 48 270 37 092

2025 70 996 253 174 48 028 45 083

2030 64 960 252 361 47 001 53 985

2035 64 367 247 950 44 926 60 654

2040 63 699 245 133 42 477 64 905

• Pohjois-Pohjanmaalla lasten (0-14 v.) osuus väestöstä 
on muuhun maahan verrattuna korkea (P-P 15,5 %, 
koko maa 13,5 %). Myös lapsiperheiden osuus 
kaikista perheistä (40,7 %) on maan keskitasoa 
korkeampaa (37,9 %).

• Laskeneen syntyvyyden vuoksi lasten osuus ja määrä 
vähenee kaikilla alueilla. 0-14-vuotiaiden määrä 
vähenee noin 11 800 lapsella vuosina 2021-2030.

• Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella asuu noin 
253 500 työikäistä (15-64-vuotiasta). Yli puolet 
työikäisistä asuu Oulussa. 

• Oulussa ja Lakeudella työikäisten määrä kasvaa, 
muilla alueilla vähenee.

• Väestön ikääntymiseen liittyen työvoiman saatavuus 
on kriittinen kysymys.

-13 100 hlö 

-8 300 hlö 

-5 800 hlö 

+27 800 hlö 

Lähde: Tilastokeskus



Talousarvion keskeiset 

tunnusluvut vuodelle 2023

Valtion rahoitus

1,686 mrd. €

Muut tuotot

326,5 milj. €

Toimintakulut

2,019 mrd. €
+ rahoituskulut 11,7 milj. €

+ poistot 38,3 milj. €

Alijäämä 

55,9 milj. €

Toimialueiden 
budjettien koko

715,3 milj. € 
OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito

40,6 milj. € 
Pelastustoimi

Väestöennuste

416 325
Arvioidut henkilötyövuodet

talousarvion pohjana 
(tarkentuu käyttösuunnitelmissa)

16 961 htv

Investointimenot

249,9 milj. €
• Rakennukset 187 milj. €

• Laitteet ja kalusto 54 milj. €
• ICT ja muut aineettomat 

hyödykkeet 8 milj. €

Lainakanta

880,7 milj. €

Lainat €/asukas

2 115 €



Laki hyvinvointialueesta 115 §

Taloussuunnitelman tulee olla 

tasapainossa viimeistään 

vuonna 2025 

Talouden tasapaino edellyttää toiminnan ja 

rakenteiden uudistamista









Järjestämissuunnitelman sisältö

1. Johdanto
2. Miksi tarvitsemme uudistamista?
3. Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut Pohjois-

Pohjanmaalla
3.1 Hyvinvointialueen palveluslupaus – miten 

uudistumme asiakasryhmittäin
3.2 Tarpeen mukaisten sote-keskusten palvelut
3.3 Hyvinvointialueen yhteiset palvelut
3.4 Yhteistyöalueen yhteiset palvelut
3.5 Monituottajuuden toteutuminen hyvinvointialueella
3.6 Kumppanuus, osallisuus ja yhdyspinnat

4. Palvelutarpeiden ja resurssien 
yhteensovittaminen 

4.1 Hyvinvointialueen tasapainoisen talouden 
kokonaisuus

4.2 Talouden tasapainottamisen lähtökohdat 
järjestämissuunnitelmassa

4.3 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen talouden 
tasapainotustavoitteet vuosille 2023-2025

4.4 Talouden tasapainotustoimenpiteiden arviointi ja 
mittarit

4.5 Riskit ja taustaa talouden haasteille

5. Sote-järjestämissuunnitelman tavoitteet, 
toimenpiteet ja mittarit

5.1 Kotona ja arkiympäristössä tapahtuva 
tuki ja palvelut asiakasryhmittäin

5.2 Tarpeenmukaiset sote-keskukset
5.3 Hyvinvointialueen yhteiset palvelut
5.4 Yhteistyöalueen yhteiset palvelut

6. Yhteenveto resurssivaikutuksista
6.1 Perustason vahvistaminen
6.2 Hyvinvointialueen yhteiset palvelut

7. Järjestämissuunnitelman seuranta ja 
arviointi

8. Liitteet
• Muutokset väestön palvelutarpeissa ja 

toimintaympäristössä
• Esitys kotiin annettavien palvelujen 

vahvistamisesta ja keskeisistä 
palvelurakennemuutoksista alueittain

• Käsitteet



• Lisäämme kotiin vietäviä palveluja: kotihoitoa, tehostettua 
kotikuntoutusta, sairaanhoidollista ja lääketieteellistä tukea.

• Kotikuntoutuksen arviointijaksot toteutamme ennen säännöllisen 
kotihoidon aloitusta.

• Kotiin annettavissa palveluissa lisäämme hyvinvointiteknologiaa ja 
etäkotihoitoa. 

• Ennakoivat hoito- ja palvelusuunnitelmat laadimme kaikille 
kotihoidon ja ympärivuorokautisen asumisen asiakkaille.

• Etälääketieteen tuen keskus ja Kotona asumisen tuen Kotas-
tilannekeskus vahvistavat palveluiden ja hoidon tarpeeseen 
vastaamista. 

• Kaikenikäisille suunnattu kotisairaalatoiminta mahdollistaa 
sairaalatasoisen hoidon kotona osastohoidon sijaan.

• Lisäämme yhteisöllisen asumisen määrää.

• Lisäämme alueellisesti arviointi- ja kuntoutus- ja 
vuorohoitopaikkoja turvaamaan asiakkaan tarpeen mukaista 
hoitoa ja palvelua.

Esimerkki resurssien vahvistamisesta 
ikäihmisten kotiin vietäviin palveluihin 

n. 23 milj. euroa

• Omaishoito 1,3 milj. €
• Omaishoidon vapaat 1,5 milj. €
• Perhehoito 0,1 milj. €
• KOTAS-keskus 2,5 milj. €
• Kotihoidon vahvistaminen 3,6 milj. €
• Etäkotihoito ja teknol. hyöd. 0,25 milj. € 
• Tehostettu kotikuntoutus 0,4 milj. €
• Etälääketieteen keskus 7,0 milj. €
• Kotisairaala 1,3 milj. €
• Yhteisöllinen asuminen 2,5 milj. €
• Ikäneuvola 0,5 milj. €
• Arviointi- ja kuntoutusyksiköt 2,1 milj. €

Kotiin annettavien palvelujen vahvistaminen v. 2023



https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTBhNjUwYmItNTE2Ni00MzhmLTg0NjgtMWUxNjY5ODEwNT
NmIiwidCI6IjZiYmE2ZjhmLTJjZDgtNGUxYi1iYTQ2LTc0YTE1NWQzN2M4NCIsImMiOjl9





Pohjois-Pohjanmaalla kunnista HVA:lle siirtyvä sote-henkilöstö

OK

PÄRJÄTÄÄN

HAASTEITA
TIEDOSSA





Lääketieteen 
ammattilaisten 
saatavuustilanne 
Pohteen alueella

Johtajaylilääkäri Terhi Nevala



https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164401/STM_2022_21_rap.pdf?sequence=7

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164401/STM_2022_21_rap.pdf?sequence=7




https://www.sttinfo.fi/tiedote/leikkaussaleja-suljetaan-seurantakaynteja-harvennetaan-laakaripula-ei-valikoi-

uhrejaan?publisherId=1800&releaseId=69964134&lang=fi

https://www.sttinfo.fi/tiedote/leikkaussaleja-suljetaan-seurantakaynteja-harvennetaan-laakaripula-ei-valikoi-uhrejaan?publisherId=1800&releaseId=69964134&lang=fi




Hoitoalan 
ammattilaisten 
saatavuustilanne 
Pohteen alueella

Johtajaylihoitaja Merja Meriläinen



Hoitohenkilökunnan saatavuus

• Helmikuun 2023 alussa hoitohenkilökunnan vakansseista oli täyttämättä 223

• Luku ei sisällä vanhuspalvelulain mukaisen hoitajamitoituksen edellyttämää lisäystä, joka Pohteen

alueella on 370 hoitajaa eikä hoitotakuun kiristymisestä arvioitua 120 hoitajan vajetta

• Vrt. vuonna 2019 alueella opintonsa aloittaneet hoitotyön alan opiskelijat AMK 276 ja ammatillinen 

koulutus 426

• Pohteen alueelta eläköityy vuoteen 2029 mennessä vuoden 2019 Kevan vakuutetuista mm. 

778 (18%) sairaanhoitajaa, 915 (22%) lähihoitajaa,155 (30%) bioanalyytikkoa ja 121 (25%) 

terveydenhoitajaa 

• Hoitotyöhön oli vuonna 2022 uusia aloituspaikkoja alueen ammattikorkeakouluissa 336 ja 

ammatillisessa koulutuksessa 489 

Lähteet: Pohde toimialueet, Keva, Vipunen



Hoitohenkilökunnan saatavuus

1. Tarve

 Pula työntekijöistä on laajentunut lähes kaikille toimialueille mutta vaikein tilanne on ympärivuorokautisten hoidon paikoissa ja 

kotihoidossa

 Eläköitymisen vauhti kiihtyy, alalle tulevien nuorten määrä vähenee

2. Saatavuus

 Terveys- ja hyvinvointialojen koulutuspaikkoja on lisätty (kaikista ammattikorkeakoulujen paikoista 33%) mutta hakijamäärät ovat

laskeneet

 Alueelliset koulutukset auttavat hyvin paikallisiin tarpeisiin

 Kansainvälinen rekrytointi lisääntyy

3. Organisaatiossa tehtävät toimenpiteet

 Polkuja työelämään kehitettävä monialaisissa yhteistyöverkostoissa

 Hoitohenkilökunnan osaaminen allokointi, uusien ura- ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, esihenkilötyön sekä muutosjohtamisen 

tukeminen uusien toimintamallien suunnittelussa ja käyttöönotossa

4. Valtakunnallinen yhteistyö

 Valviran lupaprosessin kehittämiseen kiinnitettävä huomiota

 Erikoistumiskoulutusten kehittäminen

 Hoitotyön kansallisten verkostojen kehittäminen ja yhteistyö mm. STM



Sosiaalialan 
ammattilaisten 
saatavuustilanne 
Pohteen alueella

Sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto



Sosiaalihuollon ammattilaiset Pohjois-
Pohjanmaalla (Posken julkaisu 2022)

Ammattihenkilöt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella: 

 Sosiaalityöntekijät n= 382 (Yta-alue vertailu 52% Pohteen kunnissa ja kuntayhtymissä), 

(ammattioikeudet omaavat sosiaalityöntekijät yht. n= 567 vuonna 2020 Pohteen alueella)

 Sosionomit n= 403 (Yta-alue vertailu 49% Pohteen alueella), (ammattioikeudet omaavat sosionomit yht. n= 2840 vuonna 
2020 Pohteen alueella)

 Suurin osa sosiaalityöntekijöistä lastensuojelun palvelutehtävässä (~30%); sosionomeista lapsiperhepalveluissa (~17%) ja 
kehitysvammahuollossa (~15%)

 Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus suurempi haaste kuin sosionomien; poistuvien työntekijöiden osuus korostuu 
lastensuojelun palvelutehtävässä ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella muihin alueisiin verrattuna.

 Vuonna 2021 sosiaalityöntekijöitä poistui eri tehtävistä 99 henkilöä, sosionomeja 39 henkilöä. Eläkkeelle jääneiden osuus 
minimaalinen koko poistumasta, tulevassa kasvava osuus eläköitymässä.

Rekrytointia vaikeuttaa työn kuormittavuus, rekrytointia helpottaa palkkauksen muutokset. 

26 Lähde: Hiltula & Liikanen & Kemppainen & Kostamo-Pääkkö 2022: Sosiaalihuollon ammattilaiset Pohjoisella Yta-alueella. 
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.



Nostoja osaamisen tilanteesta Pohteella

Sosiaalityöntekijöiden heikko saatavuuden haaste: Riittävyys palvelutehtävissä tulee varmistaa, 
jotta saavutetaan yhdenvertaiset ja tuen tarpeisiin vastaavat palvelut asiakkaille asuinalueesta 
riippumatta (Alueet Pohteen kokoisella alueella eritarpeisia).

Allokaatioselvitys tehty Pohjois-Pohjanmaalla; kunnat ovat hyvin eri tavoin organisoineet 
sosiaalihuollon palvelutehtävät ja resurssit. Tehtäväpurkujen jälkeen sosiaalityön tarve on 
ilmeinen eri palvelualueilla, mutta harkittava, miten sosionomien ammattiosaamisella voidaan 
tukea sosiaalihuollon tehtäviä kokonaiskuvassa.

Kriittiset palvelut koskevat lastensuojelua ja vammaispalveluiden palvelutehtäviä, mutta 
erityisesti kasvavaa sosiaalihuollon palvelutarvetta ikäihmisten palvelutehtävässä. Gerontologisen 
sosiaalityön kehittäminen on yksi painopiste hyvinvointialueella. Lisäksi tavoitteena sosiaalityön 
tutkimusperustainen kehittäminen sekä tutkimusstrategian ja -rakenteiden luominen. 
Tutkimusperustainen sosiaalityön kehittäminen etusijalla, koska kuntapohjaisessa Sote-
järjestämisessä ei ole ollut sosiaalityön tutkimukselle rakenteita. 

Rakenteellisen sosiaalityön kehittämishanke 2023-2025 ja tietotuotannon kehittäminen. 
Yhteisösosiaalityön muotoja kehitettävä, vrt. Sosiaalihuoltolaki 7a§. 
Sosiaalihuollon ongelmat kompleksisia ja koskettavat laajoja hyvinvoinnin ja elämänosa-alueita 

(talous, terveys, turvallisuus), joihin sosiaalihuollon osaaminen yksin ei riitä. Monialaisten tiimien 
rakentaminen eri sosiaalihuollon vastuuyksiköihin on tarpeellista. Monialaista työtä kehitetään 
kaikille palvelualueille. Toimintakulttuuri vaatii organisaation oppimista ja oppimisen tukea 
uudistavaan työhön.

Tulevaisuusnäkökulma: mitä osaamista tarvitaan ja miten tunnistetaan asiakkaiden mahdollisia 
tuen tarpeita? 
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• YTA:lla järjestetään säännölliset kokoontumiset 

hyvinvointialueiden ja koulutusorganisaatioiden edustajien 

kesken riittävien aloituspaikkojen määrän ja niiden 

tarkoituksenmukaisen kohdentumisen varmistamiseksi

• Terveys- ja hyvinvointialojen ammattikorkeakoulututkintojen 

aloittajamäärät ovat viime vuosina lisääntyneet YTA:lla

• esimerkiksi Lapin yliopistoon lisättiin 35 sosiaalityön 

aloituspaikkaa vuonna 2022

• Koulutusta syksystä 2022 alkaen myös Oulussa

• YTA:lla tehdään alueittain toimenpiteitä henkilöstön 

saatavuuden ja pysyvyyden lisäämiseksi (työn 

houkuttelevuus, palkitseminen, urapolut)

• Posken kanssa yhteistyössä tehty ammattilaisselvitys

• Osaamiskoordinaattorit Pohteella, kaksi 

sosiaalityöhön, jotka koordinoivat osaltaan 

oppilaitosyhteistyötä ja mm. harjoittelut koko Pohteen 

laajuisesti, ja tukevat työntekijöiden perehdyttämisessä

• Henkilöstön työurien jatkamista tuetaan työssäjaksamista 

tukevien käytäntöjen yhteisellä kehittämisellä 

• Palvelutuotanto turvataan tarkoituksenmukaisella 

ammattiryhmien välisellä työnjaolla 

• Työssäoppimista ja rekrytointia tehostetaan jo opiskelujen 

aikana ja myönteistä työnantajakuvaa kehitetään aktiivisesti 

yhteistyössä

• Alan vetovoimaa tullaan kehittämään yhteistyössä YTA-

alueella
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Yhteistoiminta-alueen yhteistyösopimuksessa on sovittu 
useista toimenpiteistä henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi



Lähes kaikki henkilöstön saatavuuteen liittyvät indikaattorit viittaavat 
siihen, että lakisääteisten sote-palveluiden turvaaminen 

yhdenvertaisella ja taloudellisesti kestävällä tavalla ei onnistu ilman 
merkittävää palvelurakenteiden ja toimintatapojen uudistamista

Henkilöstön työhyvinvoinnin turvaaminen ja hyvinvointialueen veto- ja 
pitovoiman ylläpitäminen edellyttävät oikeaa tilannekuvaa ja rohkeaa 

uudistamista

Henkilöstön saatavuuden turvaaminen vaatii monia eri keinoja, kuten 
ammattiryhmien välisen työnjaon kehittämistä, työperäisen 

maahanmuuton edistämistä, hukan poistamista, digitalisaation
mahdollisuuksien hyödyntämistä, koulutusjärjestelmän kanssa 

tehtävän yhteistyön edelleen tiivistämistä jne.


