
    

POPsote, Rakennehanke, LOPPURAPORTTI, osa-alue 1 

 

TAUSTA JA YLEISKUVAUS 

Rakenneuudistuksen osa-alue 1: Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu, hankejohto, hanketoimisto ja 
ohjausryhmät 

Keskeiset toimenpiteet valmistelulle asetetut tavoitteet huomioiden osa-alueella 1 olivat: 

• Muodostettiin hankkeita ja maakunta/sote-uudistuksen toimeenpanoa varten maakunnalliset laaja ja 
suppea poliittinen ohjausryhmä, alueelliset seurantaryhmät ja sidosryhmäverkosto, sekä toteutettiin 
näiden ohjaus- ja seuranta- sekä sidosryhmien kokoukset ja seminaarit (maksettiin osana hankkeen 
henkilöstökuluja luottamushenkilöille kokouspalkkiot sekä mahdolliset kokousajoilta 
ansionmenetyskorvaukset ja matkakorvaukset lähikokousten osalta). 

• Vahvistettiin yhteisellä, osallistavalla ja edustuksellisella valmistelulla maakunnan sotejärjestäjien eli 
kuntien ja sote-kuntayhtymien valmiutta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjärakenteen vapaaehtoiseen 
uudistamiseen nykyisen lainsäädännön mukaisesti. 

• Perustettiin maakuntavalmisteluorganisaatio vaiheittain siten, että valmisteluvalmiutta kohotettiin 
asteittain uudistuksen edetessä. 

• Hankejohto ja hanketoimisto kuuluivat myös tähän osa-alue 1:een ja ne siis toimivat yhteisinä 
tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeelle ja tälle rakenneuudistusta palvelevan alueellisen 
valmistelun hankkeelle. 

 

Osa-alue toteutettiin vaiheittain seuraavasti:  

Ennen hallituksen esitystä ja lakien voimaantuloa 

Vaihe 1 (välittömästi hankkeen käynnistyttyä)  

- Hankekokonaisuuden poliittisen organisaation muodostaminen  

- Hankejohdon nimittäminen  

 

Vaihe 2 (rahoituspäätösten jälkeen)  

- Muun hankeorganisaation muodostaminen ja hankkeen käynnistäminen  

- Varsinainen hanketoiminta  

Hallituksen esityksen jälkeen toteutettavat asiat eli lakien hyväksymisen jälkeen toteutettavat asiat  

 

Vaihe 3 (kun valtakunnallisen uudistuksen eteneminen edellyttää)  

- Maakuntavalmisteluorganisaation muodostaminen  

- Muutosjohtajan nimittäminen 



TAVOITTEET 

Keskeiset tavoitteet vapaaehtoisen alueellisen valmistelun osalta olivat  

• Hankekokonaisuuden onnistunut toteuttaminen eli Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen ja 
rakenneuudistusta palvelevan alueellisen valmistelun sujuva toteuttaminen, viestintä, oma-arviointi ja 
raportointi sekä maksatushakemusten laadinta Pohjois-Pohjanmaalla 

• Valmistautuminen maakunta/sote-uudistuksen toimeenpanoon 

Nämä onnistuivat, eli keskeiset tavoitteet saavutettiin alatavoitteiden kautta: 

- Kuntien, poliittisten toimijoiden ja sidosryhmien onnistunut sitouttaminen hankkeeseen  

- Valtakunnallisen uudistuksen maakunnallisen valmistelun oikea-aikainen käynnistäminen ja 
toteuttaminen 

 

 

TUOTOKSET 

Osa-alueen hanketyön myötä hankkeen osallistava ja edustuksellinen ohjaus- ja seurantamalli toteutui 
onnistuneesti kymmenien kokousten, infojen ja seminaarien kautta. 

Myös maakunnallinen väliaikaisen valmistelutoimielimen työ pääsi hyvin käyntiin ja sen myötä Pohjois-
Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelukin. 

Hanketoimiston kautta hankekokonaisuudelle ja ohjausryhmien toiminnalle saatiin yhteinen tuki, 
monikanavainen viestintäsuunnitelma ja -mallit, yhtenäiset hallinnon, hankinta-, raportointi-, kustannusten 
ja työajanseuranta-, sekä seuranta- ja arviointimallit ja tavat. 

 

 

KESKEISET HYÖDYT 

POPsote-hankekokonaisuuden yhtenäisyys, yhteistyö ja osahankkeiden onnistunut ristiinpölytys, 
yhteensovittaminen ja tuki.  

Laaja ja osallistava, koko alueen kuntia ja kuntayhtymiä koskeva edustuksellinen ohjausjärjestelmä. 

Pohjois-Pohjanmaan tulevan hyvinvointialueen VATE-valmistelun tuki ja yhteistyö, sisällöllinen ja 
strateginen kehittämistyö sekä rakenteen valmistelu. 

Monikanavainen ja säännöllinen viestintä, maksatushakemukset, työajan ja kustannusten seuranta, oma-
arviointi ja raportointi. 

 

 

RIIPPUVUUDET JA JATKOTYÖ 

Tulevan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun tuki ja ohjausryhmätoiminta.  

Hanketoimisto jatkaa myös POPsoten täydennys- ja erillishankkeiden hallinnoinnin kokonaisuuden 
huolehtimisesta, mm. viestinnän tuki, hankinnat, työajan seurannat, maksatushakemukset, kustannusten 
seuranta, oma-arviointi ja raportointi. 


