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Vuoden 2023 alussa koittaa
historiallinen hetki. Silloin 
hyvinvointialueet aloittavat 
toimintansa suomalaisten
sosiaali-, terveys- ja turvalli-
suuspalveluiden järjestäjänä.

Hyvä vastaanottaja

POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE POHDE

Täällä Pohjois-Pohjanmaalla 
hyvinvoinnistasi, terveydestäsi 
ja turvallisuudestasi huolehtii 
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointi- 
alue Pohde. Tässä lehtisessä 
on tietoa uudistuksesta ja 
omasta hyvinvointialueestasi.

Meillä Pohteella toimintamme 
ytimessä on ihminen. Tarjoamme 
Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea 
elämään sekä apua terveyteen 
tai hätään aiempaa paremmin. 
Toimimme vaikuttavasti ja uusin 
tavoin – samalla henkilöstöömme 
panostaen.

Olemme täällä sinua varten.
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Hyvinvointi, terveys
ja turvallisuus

– yhdessä tehden



Hyvinvointialue-
uudistuksen
tavoitteena on

• turvata yhdenvertaiset 
 ja laadukkaat palvelut
• parantaa palvelujen saata- 
 vuutta ja saavutettavuutta
• kaventaa eroja ihmisten 
 hyvinvoinnissa ja terveydessä
• turvata ammattitaitoisen 
 työvoiman saanti
• vastata syntyvyyden 
 laskun ja ikääntymisen 
 aiheuttamiin haasteisiin
• hillitä kustannusten kasvua.

Hyvinvointialueen järjestämiä 
julkisia palveluja ovat esimer- 
kiksi perusterveydenhuolto, 
erikoissairaanhoito, sosiaali- 
huolto, hammashoito, mielen- 
terveys- ja päihdepalvelut, 
vammaispalvelut, ikääntyneiden 
palvelut sekä ensihoidon ja 
pelastustoimen palvelut.
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Hyvinvointialueuudistus on yksi merkittävimmistä
hallinnollisista uudistuksista Suomessa. Sosiaali-
ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluja
eivät enää järjestä kunnat tai kuntayhtymät vaan
21 hyvinvointialuetta. 

Uudistuksen tarkoitus on, että palvelut vastaavat
asukkaiden tarpeisiin aiempaa paremmin. Uudistusta
tarvitaan, jotta erot palveluihin pääsyssä ja alueiden
erilaisissa toimintamalleissa pienenevät. 

Paremmat
palvelut oikeaan
aikaan

UUDISTUKSEN TAUSTAT

Lue lisää:
hyvinvointialueet.fi

soteuudistus.fi
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Monipuolinen 
alue haastaa ja 
mahdollistaa

POHDE LYHYESTI

Olemme monipuolinen alue, jolla 
palveluja tarvitaan ja saadaan eri 
tavoin. Hyvinvoinnissa ja turvallisuus-
riskeissä on eroja. On onnistumisia ja 
ongelmia. Hyvinvointialueemme on 
väestöltään hyvinvointialueista nuorin, 
mutta väestömme ikärakenne myös 
muuttuu nopeimmin. Alueemme 
monipuolisuus tuo meille sekä 
haasteita että mahdollisuuksia.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yksi
laajimmista hyvinvointialueista Suomessa.
Huolehdimme alueemme asukkaista Perä- 
meren rannoilta jokilatvoille ja vaara- 
maisemiin. Jollakin matka naapuriin 
voi olla pitkä, toisella naapuri on vain 
muutaman askeleen päässä. 
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Pohde tuo yhteen

416 000
asukasta

18 500
työntekijää

30
kunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon

3
sairaalaa

2
pelastuslaitosta



Edelläkävijänä
vaikuttavuudessa

Olemme edelläkävijä tutki-
muksessa ja vaikuttavien
palvelujen luomisessa.
Johdamme tiedolla kohti
yhteisesti asetettuja ta-
voitteita. Kannustamme
oppimiseen ja uskallamme 
rohkeasti kokeilla uutta.

Sinua varten
POHTEEN ARVOT
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Pohteen logon tähtisymbolin 
idea on syntynyt taivaalla
kirkkaana loistavasta ja
suuntaa näyttävästä Pohjan-
tähdestä. Se viestii myös
strategiamme mukaista
yhdessä tekemistä, sujuvia 
palveluja, ajassa mukautu-
mista ja alueen moninaisuutta.
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Tiesitkö
tätä vielä?

Näemme
ihmisen

Sinä, pohjoispohjalainen 
ihminen, olet meille tärkeä. 
Näemme ja kuulemme
tarpeesi. Toimimme yhden- 
vertaisesti hyvinvointisi, 
turvallisuutesi ja aktiivisen 
osallistumisesi hyväksi.

Kohtaamme
ammattitaidolla

Me osaamme ja voimme
hyvin. Kaikissa kohtaamisissa 
vaalimme luottamuksellista
ja turvallista ilmapiiriä.
Toimimme kaikissa tilanteissa 
vastuullisesti. Ratkaisemme 
asioita ja luomme hyviä asia-
kaskokemuksia yhdessä.
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Haluamme uudistaa palvelujamme, jotta
kaikki alueemme ihmiset saavat tarvitsemansa
palvelut sujuvasti ja oikeaan aikaan. 
 
Kehitämme sosiaali- ja terveyskeskusten eli
sote-keskusten palveluja monipuolisemmiksi.
Vahvistamme ennalta ehkäiseviä palveluja 
sekä kotiin annettavia palveluja. Lisäksi 
hyödynnämme uusia teknologioita ja
digitaalisia palveluja. Yliopistosairaalasta
rakennamme maailman älykkäintä sairaalaa.

Palveluja 
kehitetään
vaiheittain 

MUUTOKSET KÄYTÄNNÖSSÄ Ajattelemme, että asiakkaan sijaan 
voikin liikkua palvelu. Kotiin tuotavia 
ja liikkuvia palveluja ovat esimer- 
kiksi lapsiperheiden kotipalvelu ja
kotisairaalatoiminta, jonka laajen-
namme koko Pohjois-Pohjanmaalle. 
Sen myötä alueemme asukkaat 
voivat saada sairaalatasoista 
hoitoa omassa kodissaan.
 
Voimme tuoda palvelut kotiin asti 
myös digitaalisilla ratkaisuilla. 
Otamme vaiheittain käyttöön digi-
taalisen sote-keskuksen, josta saat 
terveydenhuollon ammattilaisen 
apua ja tukea, kun asiasi ei vaadi 
käyntiä paikan päällä. Esimerkiksi 
ajanvaraukset, kontrollit ja tavalliset 
tilapäiset sairaudet, kuten ihottu-
mat ja hengitystieinfektiot, sopivat 
hyvin sähköiseen palveluun. Digi-
taalinen sote-keskus on avoinna 
myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Tulevaisuudessa sieltä tavoittaa 
myös sosiaalityöntekijän, mielen-
terveyshoitajan ja fysioterapeutin.

Muutokset eivät tapahdu hetkessä 
vaan asteittain tulevien vuosien 
aikana.

Tavoitteemme, kun
uudistamme palveluja

• Asiakas saa palveluja 
 monipuolisemmin.

• Ongelmiin voidaan puuttua 
 aiemmin ja paremmin.
• Asukkaiden ja asiakkaiden  
 toimintakyky vahvistuu.
• Omassa kodissa voi asua  
 pidempään.
• Työntekijöiden hyvinvointi  
 paranee ja osaaminen 
 vahvistuu.
• Raskaiden ja kalliiden 
 palvelujen tarve vähenee.

10 11



Palvelemme tutuissa
paikoissa ja numeroissa 

Henkilöstömme sähkö-
postiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@pohde.fi

MUISTATHAN MYÖS TÄRKEÄT NUMEROT

Hätätilanteessa
soita numeroon

112

Jos tarvitset neuvontaa tai ohjausta,
soita Päivystysapuun numeroon

116 117

Kun tarvitset tukea terveyteen, 
turvallisuuteen ja hyvinvointiin,
olemme sinua varten. Kun
tarvitset apua hätään, olemme 
paikalla. On tarve sitten hetkelli-
nen tai pitkäaikainen, ammatti- 
laisemme auttavat sinua.

Tietoa palveluistamme
löydät osoitteesta
www.pohde.fi

Tavataan myös
sosiaalisessa mediassa!

We at Pohde will take care of your health, social and rescue services
from 2023 onwards. Please, read more at www.pohde.fi/welcome.


