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Suomalainen yhteiskunta on suuren muutoksen edessä väestömme ikääntyessä, palvelutarpeiden kasvaessa, 
syntyvyyden ja väestönkehityksen eriytyessä maamme eri alueilla. Työelämään tulevat ikäluokat ovat 
aiempaa pienempiä ja korkeasti koulutetut osaajat keskittyvät entisestään. Taataksemme kaikille 
suomalaisille yhdenvertaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 
järjestämisvastuu koottava leveämmille hartioille - hyvinvointialueille, jotka vastaavat sosiaali- ja 
terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluista 1.1.2023 alkaen.  
Jatkossa hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle kuuluvat palvelut rahoitetaan pääosin valtion toimesta - 
tarveperusteisesti. Hyvinvointialueen palvelutarpeeseen perustuva rahoituspohja voi poiketa 
merkittävästikin nykyisten sote- ja pela-organisaatioiden palvelurakenteiden ja -tuotantotapojen pohjalta 
muodostuneista kustannuksista. Tarveperusteiseen rahoitukseen on tarkoitus siirtyä 7 vuoden 
siirtymäkauden kuluessa. Siirtymäkausi helpottaa hieman talouden sopeuttamista, mutta toisaalta 
muutoskustannukset haastavat. Erityisesti niille hyvinvointialueille, joilla ei ole edeltävää hyvinvointialueen 
kokoista sote-kuntayhtymärakennetta, tietohallinnon järjestelmien muutoskustannukset sekä 
palkkaharmonisoinnin kustannukset aiheuttavat merkittävän lisärasitteen - näin myös Pohjois-Pohjanmaalla. 

Myös kunnat ja kaupungit ovat uuden tilanteen edessä - sote- ja pela-palveluiden rahoittamiseen käytetty 
laskennallinen osuus kunnallisverosta, yhteisöverosta sekä valtionosuuksista jää kuntien rahoituspohjasta 
pois. Kansallisella tasolla hyvinvointialue-uudistus on kustannusneutraali - sekä sote- ja pela-palveluiden 
menoja että niiden rahoittamiseen käytettyjä verotuloja ja valtionosuuksia leikataan samassa suhteessa. 
Yksittäisen kunnan tai kaupungin kohdalla tilanne on erilainen - sote- ja pela-palveluiden kustannusrakenne 
voi poiketa laskennallisesta rahoituspohjasta ja näin ollen yksittäisen kunnan osalta siirtyvät tulot ja menot 
voivat olla erisuuruiset aiheuttaen osalle kuntia talouden sopeuttamistarpeita. 

Kiinteistöjen omistus ja kustannukset keskusteluttavat uudistuksen yhteydessä. Uuden lainsäädännön 
mukaan sairaanhoitopiirien varat ja velat siirtyvät hyvinvointialueille, mutta perustason sote- ja pela-
kiinteistöt (esimerkiksi terveyskeskukset, paloasemat, vanhusten palveluasumisen yksiköt) jäävät kuntien 
omistukseen. Ensimmäisten kolmen vuoden ajan hyvinvointialueilla on velvoite vuokrata kuntien omistamat 
sote- ja pela-kiinteistöt, mutta em. siirtymäajan jälkeen hyvinvointialueet vuokraavat sote- ja pela-kiinteistöt 
kunnilta, kaupungeilta tai yksityisiltä tilojen omistajilta oman tarpeensa mukaan, ei lainsäädäntöön 
perustuvan velvoitteen perusteella. 

Nykytilanteessa Pohjois-Pohjanmaalla on 19 järjestämisvastuullista sote-organisaatiota ja 2 pelastuslaitosta. 
Nykyinen palveluiden järjestämisrakenne on varsin hajanainen ja toiminnallinen muutos Pohjois-
Pohjanmaalla on erittäin merkittävä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstömäärä tulee olemaan 
noin 17-18000 työntekijää ja vuosibudjetti noin 1,6 miljardia euroa, jonka päälle tulee vielä arviolta noin 100 
miljoonan euron vuotuinen erikoissairaanhoidon palveluiden myynti yliopistollisesta sairaalasta toisille 
hyvinvointialueille. 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen synty tarkoittaa erittäin merkittävää muutosta - vuosibudjetilla 
mitaten Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue tulee olemaan maan kolmanneksi suurin, maantieteellisellä 
laajuudella mitaten toiseksi suurin ja yhteen liittyvien organisaatioiden määrällä sekä alueelle sijoittuvien 
kuntien määrällä mitaten suurin. Näin suuren muutoksen hallittu valmistelu vaatii aikaa ja resursseja. 
Pohjois-Pohjanmaalla onkin lähdetty ripeästi liikkeelle erittäin hyvässä yhteistyössä ja vahvassa poliittisessa 
ohjauksessa. Käytännössä kaikki merkittävät linjaukset on käyty läpi, käsitelty ja hyväksytty poliittisissa 
seurantaryhmissä ennen väliaikaisen valmistelutoimielimen päätöksentekoa. Tavoitteena onkin, että vahvan 
poliittisen ohjauksen turvin on mahdollista valmistella 1.3.2022 työnsä aluevaalien jälkeen aloittavalle 



aluevaltuustolle pohjaehdotukset hyvin monesta merkittävästä asiasta, kuten organisaatiosta, 
hallintosäännöstä, tietojärjestelmistä, hyvinvointialueen palvelustrategiasta jne. Tämä mahdollistaa 
aluevaltuuston toiminnan alkuvaiheessa maalis-kesäkuussa tiiviin ohjauksen ja päätöksentekovaiheen, jonka 
myötä päästään hallittuun toimeenpanoon heinäkuusta 2022 eteenpäin. Näin tulee varmistetuksi huolellinen 
toiminnan haltuun otto sekä mahdollisimman realistinen ensimmäisen varsinaisen toimintavuoden 2023 
talousarvion valmistelu. Kaiken em. valmistelun tavoitteena on luonnollisesti sote- ja pela-palveluiden sujuva 
toiminta ja häiriötön siirtymä uudelle järjestäjälle vuoden vaihteessa 2022/2023. 

Edellä olen kuvannut hyvinvointialue-uudistuksen keskeistä sisältöä sekä kansallisella tasolla että alueellisesti 
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen näkökulmasta. Suomen historian ensimmäiset aluevaalit lähestyvät 
nopeasti ja vaalipäivä on 23.1.2022. Em. vaaleissa Pohjois-Pohjanmaalle valitaan aluevaltuustoon 79 
aluevaltuutettua. Muutosjohtajana minulle on usein esitetty kysymys, miksi vaaleissa kannattaa ja pitäisi 
äänestää. Tulevat 79 Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuutettua käyttävät ylintä päätösvaltaa alueellamme 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluita koskien. Jokainen meistä tarvitsee elämänsä 
varrella sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja hädän hetkellä meidän on voitava luottaa myös 
pelastustoimen kriittisen tärkeitä palveluita olevan tarjolla riittävän nopeasti ja ammattitaitoisesti meitä 
jokaista auttaen. Näin ollen tämä uudistus koskee meitä jokaista suomalaista ja omaan arkeen vaikuttavien 
palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen kannattaa vaikuttaa. Kannattaa siis äänestää! 

Ilkka Luoma 
muutosjohtaja, väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja 
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 
 
 
 
 
Hyvinvointialueen henkilöstövalmistelun kuulumisia 
Juha Jääskeläinen 
 
Joulu lähestyy, mutta hyvinvointialueen valmistelussa tehdään töitä täyttä päätä. Valmistelu etenee 
aikataulussa ja jokainen työpäivä on käytettävä hyödyksi, jotta asiat etenevät suunnitelmien mukaan. 
Vuodenvaihteessa on vain noin vuosi siihen hetkeen, kun uusi hyvinvointialue aloittaa toimintansa. Vuoden 
kuluttua on enää päiviä siihen, kun reilut 18 000 Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja kuntayhtymien työntekijää 
siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Silloin suurin työ on jo tehty, jotta esimerkiksi palkanmaksu lähtee 
sujumaan kitkatta vuoden 2023 alusta alkaen. Aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022 ja 
aluevaltuusto, joka käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa, aloittaa työnsä 1.3.2022. 
Nykytilanteessa Pohjois-Pohjanmaalla on 19 järjestämisvastuullista sote-organisaatiota ja kaksi 
pelastuslaitosta. Nykyinen palveluiden järjestämisrakenne on hajanainen ja toiminnallinen muutos Pohjois-
Pohjanmaalla on erittäin merkittävä. Vuoden 2023 alussa PPSHP, alueen kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- 
ja terveyspalvelut sekä Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitokset lakkaavat ja niiden toiminta ja 
henkilöstö siirtyvät osaksi hyvinvointialuetta. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstömäärä tulee 
olemaan reilut 18 000 työntekijää, joista noin 16 000 on sosiaali- ja terveydenhuollon, noin 1000 hallinto- ja 
tukipalvelujen ja noin 1000 pelastuslaitosten henkilöstöä. Henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueelle 
tapahtuu liikkeenluovutuksena, mikä merkitsee sitä, että työntekijät siirtyvät uuden työnantajan 
palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Tämä linjaus on kirjattu lakiin. Lomaoikeudet ja palkka pysyvät 
ennallaan siirtymähetkellä. Palvelusuhde ei katkea, vaikka työnantaja vaihtuu. Lisäksi liikkeenluovutus 
koskee mm. tukipalveluhenkilöstöä, joilla vähintään puolet tehtävistä on siirtymässä hyvinvointialueelle.  



Valmistelun aikana olemme keränneet tietoja henkilöstöä luovuttavien organisaatioiden henkilöstöstä.  
Saatua tietoa analysoidaan ja tiedon perusteella annetaan maaliskuussa kokoontuvalle aluevaltuustolle 
selvitys siirtyvästä henkilöstöstä. Henkilöstöstä kerättyä tietoa hyödynnetään 
henkilöstösiirtosuunnitelmassa ja -sopimuksessa, sekä hyvinvointialueen toiminnan ja resursoinnin 
suunnittelussa.  

Henkilötiedon keruuseen ja tulevaan liikkeenluovutukseen liittyen henkilöstöä luovuttavissa 
organisaatioissa ja hyvinvointialueen väliaikaishallinnossa on käynnistetty yhteistoimintalain mukainen 
menettely. Yt-menettelyyn liittyy herkästi negatiivisia mielikuvia, joten haluankin tässä hieman avata, mitä 
yt-menettely hyvinvointialueuudistuksessa tarkoittaa. Lyhyesti sanottuna yt-neuvottelut käydään, kun 
organisaatiossa tapahtuu henkilöstöön merkittävästi vaikuttavia muutoksia. Yt- neuvottelujen 
tarkoituksena on edistää henkilöstön ja työnantajan välistä yhteistoimintaa siten, että työntekijöillä olisi 
paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työtään ja työpaikan työoloja koskeviin asioihin. Yt-menettely 
hyvinvointialueuudistuksessa on pitkän aikavälin sarja tapahtumia, jotka alkavat henkilötietojen 
keräämisestä ja jatkuu liikkeenluovutusta ja toiminnan muutosta koskeviin asioihin, jatkuen vielä 
hyvinvointialueella vuoden 2023 puolella. 

Käynnissä oleva hyvinvointialueuudistus pohdituttaa henkilöstöä kautta koko laajan Pohjois-Pohjanmaan 
maakunnan. Meiltä hyvinvointialueen valmistelijoilta kysytään aika ajoin esimerkiksi sitä, milloin henkilöstö 
saa tietää oman työyksikkönsä. Tavoitteemme on, että hyvinvointialueen organisaatio olisi valmis keväällä 
2022 ja jokainen siirtyvä työntekijä tietäisi tulevan työyksikkönsä sijoittumisen organisaatiossa hyvissä ajoin 
ennen vuodenvaihdetta 2023. 

Valmistelutyön etenemistä voi seurata osoitteessa www.popsote.fi. Sieltä löytyy kootusti henkilöstöä 
koskevaa asiaa. Sivu kannattaa ottaa seurantaan. 

Juha Jääskeläinen 

HR-vastuuvalmistelija, väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen 
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 
 
 
 
 
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen valmistelu 
Petteri Helisten 
 
Pääministeri Sanna Marinin hallitus julkisti 5.6.2020 linjauksensa pelastustoimen uudistamiseksi. 
Uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa ja taloudellisempaa pelastustoimen järjestelmää. Uudistuksen 
myötä pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle ja 
Helsingin kaupungille. Pelastustoimi ei ole osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, vaan se on oma erillinen ja 
asemaltaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon rinnasteinen toimiala. 
 
Uudistuksen myötä valtion ohjaus pelastustoimessa vahvistuu. Pelastustoimen rahoitus tulee jatkossa 
valtion budjetista. Valtioneuvosto asettaa hyvinvointialueiden pelastustoimelle strategiset valtakunnalliset 
tavoitteet. Se myös päättää joidenkin pelastustoimen erityistehtävien kokoamisesta yhden tai useamman 
hyvinvointialueen hoidettavaksi. Sisäministeriö ohjaa hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin 
pelastustointa. Aluehallintovirastot valvovat pelastustoimen palvelutasoa, jonka tulee vastata kansallisia, 
alueellisia ja paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. 
 



Hyvinvointialueiden pelastustoimesta ja valtion ohjauksesta säädetään pelastustoimen järjestämislaissa. 
Pelastustoimen tehtävät siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle vuoden 2023 alussa. Pohjois-
Pohjanmaalla tämä tarkoittaa Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten yhdistämistä ja laitosten 
toimintojen yhtenäistämistä. 
 
Valtakunnallisessa valmistelun tiekartassa kuvataan valmistelun eteneminen ja vaadittavat toimenpiteet 
valmistelun eri vaiheissa. Alueellinen tilannekuva kertoo alueiden valmistelun etenemisestä eri mittareiden 
avulla ja tilannekuvasta raportoidaan kuukausittain. Yhteistyötä tehdään valtakunnan tasolla toimeenpanon 
vastuuhenkilöverkostossa ja sen alatyöryhmissä. Sisäministeriön pelastusosasto on myös perustanut oman 
verkostonsa johdollaan tapahtuvaa pelastustoimen sisäistä valmistelua varten. 
 
Yleisesti puhutaan sote-uudistuksesta, vaikka uudistus koskee myös pelastustointa. Tosiasiallisesti kyseessä 
on hyvinvointialueuudistus, perustettavat alueet ovat hyvinvointialueita ja ylimpänä oleva alueita ohjaava 
säädös on laki hyvinvointialueista. Tärkeintä on pelastustoimen mukaan ottaminen valmisteluun 
tasavertaisena sosiaali- ja terveystoimen kanssa sekä turvata pelastustoimen tasavertainen ja itsenäinen 
asema soten rinnalla hyvinvointialueella. Pohjois-Pohjanmaalla tälle on yksimielinen hyväksyntä ja 
valmistelu etenee sen mukaisesti. 
 
Pohjois-Pohjanmaalla uudistuksen valmistelu on organisoitu siten, että ylimpänä ovat poliittiset 
ohjausryhmät - laaja ja suppea. Ohjausryhmien alaisuudessa toimii väliaikainen valmisteluelin eli VATE. 
Pelastustoimi on VATE:ssa hyvin edustettuna. Varsinainen valmisteluorganisaatio koostuu useista 
valmistelukokonaisuuksista, joista pelastustoimen palvelutuotanto on yksi kokonaisuus. 
 
Pelastustoimen valmisteluun on perustettu työryhmiä, joihin on määritelty jäsenet kummastakin 
pelastuslaitoksesta. Valmistelutyö vaatii monien henkilöiden työpanosta ja näkyy sitä kautta myös 
pelastuslaitosten arjessa. Pelastustoimen valmistelutyötä tekevien joukko kasvaa ajan myötä. Valmistelun 
edetessä ja konkretisoituessa valmisteluun osallistetaan laajasti kummankin pelastuslaitoksen henkilöstöä - 
niin päätoimista, kuin sopimushenkilöstöä. 
 
Pelastustoimen valmistelu etenee suunnitellusti ja olemme luottavaisia sen suhteen, että Pohjois-
Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimi aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa siten, että alueen 
asukkaat ja muut tahot saavat pelastustoimen palvelut yhtä laadukkaina kuin tähänkin saakka. 
 
Petteri Helisten 
Pelastusjohtaja, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos 
Vastuuvalmistelija, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ja väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen 
 


