
Antti Ollikainen, tulevaisuuslautakunnan puheenjohtaja 25.1.2023

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 

Eläkeliiton Kempeleen yhdistys



Aloittii



Koillismaa

Oulunkaari

Oulun eteläinenRannikkoseutu

Oulu

Lakeus
Asukkaita 47 804 (11,5 %)

Sote-budjetti n. 149 milj. €, 3 130 €/asukas

Alle 18-v. osuus väestöstä 31 %

75 v. täyttäneiden osuus väestöstä 7 %

Soten palvelutarvekerroin 0,78-1,25

Asukkaita 209 551 (50,4 %)

Sote-budjetti n. 662 milj. €, 3 194 €/asukas

Alle 18-v. osuus väestöstä 21 %

75 v. täyttäneiden osuus väestöstä 7 %

Soten palvelutarvekerroin 0,91

Asukkaita 45 842 (11,0 %)

Sote-budjetti n. 171 milj. €, 3 734 €/asukas

Alle 18-v. osuus väestöstä 22 %

75 v. täyttäneiden osuus väestöstä 11 %

Soten palvelutarvekerroin 1,08-1,21

Asukkaita 19 078 (4,6 %)

Sote-budjetti n. 81 milj. €, 4 258 €/as.

Alle 18-v. osuus väestöstä 18 %

75 v. täyttäneiden osuus väestöstä 13 %

Soten palvelutarvekerroin 1,27-1,41

Asukkaita 22 855 (5,5 %)

Sote-budjetti n. 99 milj. €, 4 301 €/asukas

Alle 18-v. osuus väestöstä 21 %

75 v. täyttäneiden osuus väestöstä 13 %

Soten palvelutarvekerroin 1,09-1,52

Asukkaita 70 491 (17,0 %)

Sote-budjetti n. 299 milj. €, 4 215 €/asukas

Alle 18-v. osuus väestöstä 24 %

75 v. täyttäneiden osuus väestöstä 12 %

Soten palvelutarvekerroin 1,09-1,52

Lähde: Tilastokeskus ja THL 2022. Tiedot vuodelta 2021, nettokustannukset ja tarvekerroin vuodelta 2020.
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Sote-järjestämissuunnitelma ohjaa 
palvelujen järjestämistä



Tarpeenmukaiset
sotekeskukset
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Ikäihmisten 
palvelut

Ikäihminen pystyy elämään ja 

asumaan kotona mahdollisimman 

toimintakykyisenä ja turvallisessa 

ympäristössä pitkään ja hän pystyy 

ylläpitämään mahdollisimman 

itsenäisesti terveyttään, 

hyvinvointiaan ja mielekästä 

elämää 
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• Ministeriryhmä päätti 27. syyskuuta 2022 kokouksessaan käynnistää 
hallituksen esityksen valmistelun nk. vanhuspalvelulain 
voimaantulosäännöksen muuttamiseksi. Hoivahenkilöstön 
vähimmäismitoitusta porrastetaan vuonna 2023 siten, että 1.4.2023 
alkaen vähimmäismitoitus on 0,65 ja 1.12.2023 alkaen 
vähimmäismitoitus on 0,70 työntekijää asiakasta kohti. 
Tehtävämuutoksesta johtuva hyvinvointialueiden rahoitustason korotus 
vuonna 2023 on 128 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueille mitoituksen 
toteuttamista varten osoitettava rahoitus ei muutu porrastuksen 
johdosta, jotta alueilla voidaan toteuttaa henkilöstön saatavuutta 
parantavia toimia.

• Laki edellyttää sosiaalihuollon alaisen laitoshoidon purkamista, johon 
on syytä varautua siirtymäajan puitteissa vuoden 2027 loppuun 
mennessä.

Lainsäädännön muutokset ikäihmisten palveluissa



Uudistuvat palvelut
Turvallisen kotona asumisen tukeminen ja arjessa pärjääminen sairaanhoidollisella ja 

lääketieteellisellä tuella sekä toimintakyvyn edistäminen kuntouttavin keinoin.

• Ikäneuvola

• KOTAS- tilannekeskus

• Etälääkärikeskus

• Kotisairaala

Palvelujen painopisteen siirtäminen hyvinvoinnin- ja terveyden edistämiseen sekä kevyempiin 

palveluihin

• Digi-/etäpalveluita hyödynnetään kotihoidon tuottamisessa ensisijaisena vaihtoehtona, 

Hyvinvointiteknologia osana palvelukokonaisuuksia.

• Ikäkeskustoiminnan kehittäminen, osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostoa.

• Palveluohjauksen ja neuvonnan kehittäminen (yhteisen keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen 

toimintamalli käyttöön, asteittainen laajeneminen hyvinvointialueelle)

• Yhteisöllistä asumista ympärivuorokautisen hoidon sijaan, yhteisöllinen asuminen on todellinen 

vaihtoehto kodin ja tehostetun palveluasumisen välissä.

• Ympärivuorokautisen hoidon palvelurakenteen tarkastelu, painopiste kotona asumisen 

tukemisessa, asiakkaiden asuminen palvelutarpeen mukaisesti tarkoituksenmukaisessa 

palvelussa.
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Uudistuvat palvelut

Alueellinen arviointi- ja kuntoutusyksikön toiminta tukee asiakkaiden voimavaroja ja toimintakykyä sekä kotona 

pärjäämistä

• kotikuntoutus, yhteisen toimintamallin käyttöön otto sekä arviointi- ja kuntoutusyksiköiden asteittainen 

laajentaminen koko hyvinvointialueelle. 

Omaishoitokeskuksen perustaminen ja perhehoidon lisääminen

• Omaishoitokeskus antaa tukea, ohjausta ja neuvontaa omaishoidon tuen asiakkaille ja ammattilaisille myös 

kolmas sektori huomioiden, järjestetään omaishoitajien valmennuksia sekä hyvinvointi- ja 

terveystarkastuksia keskitetysti, mahdollistetaan omaishoitajien lakisääteiset vapaat sekä kehitetään 

omaishoitoa.
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• 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



Toiminta Nykytila Suunnitelma v. 2023-2025

Yhteisöllinen 
asuminen

309 paikkaa
Lisätään 158 paikkaa, 
paikkoja yhteensä 467

Tehostettu 
palveluasuminen

3 193 paikkaa

Vuonna 2023 paikkoja vähennetään karttaliitteiden 
mukaisesti 146-156, vuoteen 2025 paikkoja on 260-
280 vähemmän (erillinen suunnitelma)
paikkoja yhteensä  2913 -2933

Arviointi- ja 
kuntoutusyksikkö

280 paikkaa
Lisätään 52 paikkaa, 
paikkoja yhteensä 332

Akuuttihoito 388 paikkaa
Vähennetään 122 paikkaa, 
paikkoja yhteensä 266

Laitoshoito 126 paikkaa
Vähennetään 54 paikkaa, 
paikkoja yhteensä 72

Sairaalahoito 1 007 paikkaa
Vähennetään 165 paikkaa, 
paikkoja yhteensä 842

Psykiatrinen 
osastohoito

201  paikkaa
Vähennetään 16 paikkaa, 
paikkoja yhteensä 185

YHTEENSÄ 5 504 paikkaa
5 077 – 5 097 paikkaa
(muutos -407 – 427 paikkaa)

Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialue



Lake
u

s



Miljoonaa euroa 2023 2024 2025

Toimintakate 1 690 1 685 1 687

Toimintakatteen kasvu% -0,3 % 0,1 %

Valtion rahoitus 1 682 1 754 1 846

Korkokustannusten (rahoituskulujen) nettokulut 13 18 21

Vuosikate (muutokset huomioiden) -21 51 138

Poistot ja arvonalentumiset 39 63 66

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -60 -12 72

Kumulatiivinen ylijäämä/alijäämä -72 0,0

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen 

talouden tasapainotustavoitteet vuosille 2023-20251. Vuonna 2023 ennakoitu alijäämä on 

arviolta 56 milj. €. Tämä edellyttää 

merkittäviä tasapainotustoimia 

järjestämissuunnitelmassa sekä 

talousarviossa ja -suunnitelmassa. 

Nollatulos ei ole realistinen v. 2023.

2. Lisäksi kahtena seuraavana vuonna 

toimintakatteen kehityksen tulee olla 

käytännössä nolla tai jopa 

miinusmerkkinen riippuen siitä, saako 

hyvinvointialue vuonna 2024 

takautuvan kertakorvauksen ja/tai 

vuonna 2025 takautuvaa kansallista 

tasausta.

3. Lakisääteisiin uusin tehtäviin 

kohdentuva rahoitus budjetoidaan 

keskitetysti ja se kohdennetaan 

toimialueille tarpeen mukaisesti 

vuoden 2023 aikana

Ilman sopeutustoimia alijäämäennusteeksi on 

arvioitu vuodelle 2023 on vähintään noin 140 milj. €. 

Näyttää todennäköiseltä, että arvio toteutuu 

haarukan ylälaitaan.  Hoitajaliittojen palkkaratkaisu ja 

mahdolliset heijastevaikutukset korottavat 

alijäämäarviota vuodelle 2023 n. 15-20 milj. €. 



Järjestämissuunnitelman 

toimenpiteet n. -40 milj. €
(= tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma)

Talousarvion 

toimenpiteet n. -40 milj. €

Tasapainotusohjelman toimenpiteet 

vuosille 2023-2025

Vuosi 2023 

noin 56 milj. € 

alijäämäinen

1

2

3

Hyvinvointialueen talouden tasapainotus 

kolmessa kokonaisuudessa

Lainsäädännön mahdollinen 

muutos kertakorvauksen maksun 

ajoittumisesta (TA22 vs. TP22)

→ ei vaikutusta kokonaisuuteen 

vuosina 2023-2025

Lisäksi

Lisäksi



Miltä tulevaisuus näyttää 
Kempeleessä?
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