SISÄLLYSLUETTELO
PÖYTÄKIRJA Valtuusto 13.6.2022
Kokous- ja osallistujatiedot ............................................................................................................................. 1
§ 11 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen .......................................................................................... 3
- 13.6.2022 klo 9.30 läsnäolleet valtuutetut .................................................................................................. 5
- 13.6.2022 klo 12.30 läsnäolleet valtuutetut ................................................................................................. 7
§ 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen .................................................................... 9
§ 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta ............................................................................................................. 10
§ 14 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020 ...................................................................... 11
§ 15 Sairaanhoitopiiirin tilinpäätös 2021 ...................................................................................................... 14
§ 16 Arviointikertomus vuodelta 2021 ......................................................................................................... 23
§ 17 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen ja
vastuuvapauden myöntäminen ................................................................................................................ 24
§ 18 Vuoden 2022 talousarviomuutokset .................................................................................................... 26
§ 19 OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon järjestämissopimus ........................ 40
§ 20 Valtuustoaloite - Järjestöjen toimintaedellytysten varmistaminen sote-uudistuksen
toimeenpanovaiheessa ............................................................................................................................ 47
§ 21 Valtuustoaloite - Yhteisön tai yksityisen henkilön omistaman sydäniskurin elektrodien
korvaaminen elvytystilanteessa ............................................................................................................... 49
§ 22 Valtuustoaloite - Sisäilmaongelmien korjaustoimenpiteet .................................................................... 51
§ 23 Valtuustoaloite - Muovijäte .................................................................................................................. 52
§ 24 Valtuustoaloite - Tilastotietoja PPSHP:n henkilöstöstä ......................................................................... 53
§ 25 Valtuustoaloite - Tilastotietoja hoitotakuusta ja hoidon tarpeen arvioinnista ...................................... 54
§ 26 Valtuustoaloite - Potilaan osallisuuden mahdollisuuksien kehittäminen .............................................. 55
§ 27 Valtuustoaloite - Kroonisen kivunhoidon resurssit ja hoidon saatavuus ............................................... 56
§ 28 Valtuustoaloite - Neurokirurgisten potilaan hoito ................................................................................ 57
§ 29 Ajankohtaiset asiat ............................................................................................................................... 58
§ 30 Aloitteet ................................................................................................................................................ 59
- 13.6.2022 Aloite - Hanne Kokko ................................................................................................................. 60
- 13.6.2022 Aloite - Anneli Näppä ................................................................................................................ 61
§ 31 Kokouksen päättäminen ....................................................................................................................... 62
Muutoksenhaku ............................................................................................................................................. 63

PÖYTÄKIRJA
Valtuusto

2/2022

13.6.2022

Aika

13.6.2022 9:30 - 11:30
Kokouksen jatko klo 12.30 - 14.40

Paikka

Luentosali 10 (sisäänkäynti S, 2 krs.)

Osallistujat

Kokoukseen osallistuneet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston
jäsenet ilmenevät 11 §:n liitteistä.

Muut osallistujat

Kai Pajala

hallituksen puheenjohtaja

Paavo Koho

hallituksen varapuheenjohtaja

Esa Karjalainen

hallituksen jäsen

Tarja Ollanketo

hallituksen jäsen

Eeva-Maria Parkkinen

hallituksen jäsen

Tanja Tiainen

hallituksen jäsen

Essi Kiuru

hallituksen jäsen

Terhi Nevala

vs. johtajaylilääkäri

Pirjo Lukkarila

hallintoylihoitaja

Pia Peteri

vs. talousjohtaja

Emma-Leena Päkkilä

vs. henkilöstöjohtaja

Mervi Tervo

viestintäpäällikkö

Pasi Parkkila

vs. shp:n johtaja, pöytäkirjanpitäjä

Asiat

§:t 11 - 31

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

12 §, puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Allekirjoitukset
Anu Plaketti
Puheenjohtaja

Pasi Parkkila
Pöytäkirjanpitäjä

1

PÖYTÄKIRJA
Valtuusto

2/2022

13.6.2022

Pöytäkirjan tarkastus
Hannu Lahti
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläolo

Yleisessä tietoverkossa 20.6.2022 alkaen.

Todistaa

Pöytäkirjanpitäjä

Pertti Sankilampi
Pöytäkirjantarkastaja

Pasi Parkkila
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11 § Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenet ja heidän
äänimääränsä on merkitty mukana seuraavaan ääniluetteloon (liite).
Perussopimuksen 7 §:n mukaan jäsenkunnan edustajien määrä valtuustossa määräytyy
seuraavasti:
Kunnan asukasluku kunnallisvaalivuonna

Jäsenten lukumäärä

2.000 tai vähemmän
2.001 - 8.000
8.001 - 25.000
25.001 - 100.000
100.001 tai enemmän

1
2
3
4
5

Lisäksi Oulun yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä.
Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Valtuuston jäsenet on valittu toimikaudeksi, joka päättyy 31.12.2022.
Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan
kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on
yksi ääni jokaista alkavaa 1.000 asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään
kolmekymmentäkolme (33) prosenttia kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten
yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen
äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.
Oulun yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 prosenttia kuntien kuntayhtymän
valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston valtuustoon
valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valittaessa.
Suoritetaan nimenhuuto ja hyväksytään sen perusteella ääniluettelo.
Päätös

Läsnä kello 9.30 suoritetussa nimenhuudossa oli 56 edustajaa 29 jäsenkunnasta ja 1 edustaja
Oulun yliopistosta. Jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on 389,356.
Läsnä kello 12.30 suoritetussa nimenhuudossa oli 56 edustajaa 29 jäsenkunnasta ja 1 edustaja
Oulun yliopistosta. Jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on 389,356.
Klo 14.00 talousarvion muutokset asian ollessa kesken yliopiston ainoa edustaja Virpi Glumoff
poistui, valtuuston äänimäärä sen jälkeen 353,96.
Klo 14.10 talousarvion muutokset asian ollessa kesken Kärsämäen kunnan ainoa edustaja Esko

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Loukkola poistui, valtuuston äänimäärä sen jälkeen 350,96.
Liitteet

13.6.2022 klo 9.30 läsnäolleet valtuutetut
13.6.2022 klo 12.30 läsnäolleet valtuutetut
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Liite 1 § 11

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston
kokouksen 13.6.2022 klo 9.30 ääni- ja nimiluettelo
Kunta

Äänimäärä

Varsinainen jäsen

Alavieska

3

Jarkko Pehkonen
Annikki Sipilä

Haapajärvi

7

Tuomo Ilvesvuori
Sinikka Parttimaa

Haapavesi

7

Arja Keskitalo
Leila Särkipaju

Hailuoto

1

Kari Tuhkanen

Ii

10

Jari-Jukka Jokela
Eija Tikkanen

Kalajoki

13

Hannu Lahti
Suvi Puhto
Riitta A. Tilus

Kempele

19

Heini Koukkari
Pertti Sankilampi

Kuusamo

16

Tuomo Törmänen

Kärsämäki

3

Esko Loukkola

Liminka

11

Teemu Sanaksenaho
Juuso Raitio

Lumijoki

3

Silvo Nybacka
Jaakko Klaavo

Merijärvi

2

Mika Tanska

Muhos

9

Jouni Koskinen
Anu Plaketti
Susanna Ukkola

Nivala

11

Hanne Kokko
Kaarina Pyykkönen
Hilkka Suni
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Oulainen

8

6

Jari Männikkö
Anneli Rajaniemi

Oulu

135,96

Piia-Riitta Korvenheimo
Anneli Näppä
Iida Tapio

Oulun yliopisto

35,396

Virpi Glumoff

Pudasjärvi

8

Eija Ikonen
Päivi Pohjanvesi

Pyhäjoki

4

Paula Anttila
Raino Peltoniemi

Pyhäjärvi

6

Jorma Leskinen
Jukka Tikanmäki

Pyhäntä

2

Ville Piiponniemi

Raahe

25

Viljo Lehmusketo
Liisa Lumijärvi
Sylvi-Helena Pesonen

Sievi

5

Ari Ahola
Ahti Hannula

Siikajoki

6

Hanna Niskanen
Kauko Lehto

Siikalatva

6

Niina Kolehmainen

Taivalkoski

4

Heli Hietala
Maaret Ihme

Tyrnävä

7

Jukka Tuuri

Utajärvi

3

Pertti Kamula

Vaala

3

Matti Halonen
Pertti Väyrynen

Ylivieska

16

Paula Haapakoski
Markku Jylkkä
Ulla Lehtikangas

_____
389,356
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Liite 2 § 11

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston
kokouksen 13.6.2022 klo 12.30 ääni- ja nimiluettelo
Kunta

Äänimäärä

Varsinainen jäsen

Alavieska

3

Jarkko Pehkonen
Annikki Sipilä

Haapajärvi

7

Tuomo Ilvesvuori
Sinikka Parttimaa

Haapavesi

7

Arja Keskitalo
Leila Särkipaju

Hailuoto

1

Kari Tuhkanen

Ii

10

Jari-Jukka Jokela
Eija Tikkanen

Kalajoki

13

Hannu Lahti
Suvi Puhto
Riitta A. Tilus

Kempele

19

Heini Koukkari
Pertti Sankilampi

Kuusamo

16

Tuomo Törmänen

Kärsämäki

3

Esko Loukkola

Liminka

11

Teemu Sanaksenaho
Juuso Raitio

Lumijoki

3

Silvo Nybacka
Jaakko Klaavo

Merijärvi

2

Mika Tanska

Muhos

9

Jouni Koskinen
Anu Plaketti
Susanna Ukkola

Nivala

11

Hanne Kokko
Kaarina Pyykkönen
Hilkka Suni
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Oulainen

8

8

Jari Männikkö
Anneli Rajaniemi

Oulu

135,96

Piia-Riitta Korvenheimo
Anneli Näppä
Iida Tapio

Oulun yliopisto

35,396

Virpi Glumoff

Pudasjärvi

8

Eija Ikonen
Päivi Pohjanvesi

Pyhäjoki

4

Paula Anttila
Raino Peltoniemi

Pyhäjärvi

6

Jorma Leskinen
Jukka Tikanmäki

Pyhäntä

2

Ville Piiponniemi

Raahe

25

Viljo Lehmusketo
Liisa Lumijärvi
Sylvi-Helena Pesonen

Sievi

5

Ari Ahola
Ahti Hannula

Siikajoki

6

Hanna Niskanen
Kauko Lehto

Siikalatva

6

Niina Kolehmainen

Taivalkoski

4

Heli Hietala
Maaret Ihme

Tyrnävä

7

Jukka Tuuri

Utajärvi

3

Pertti Kamula

Vaala

3

Matti Halonen
Pertti Väyrynen

Ylivieska

16

Paula Haapakoski
Markku Jylkkä
Ulla Lehtikangas

_____
389,356
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12 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu valtuuston ja hallituksen jäsenille, Oulun
yliopistolle ja sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä sairaanhoitopiirin
johtajalle, johtajaylilääkärille ja hallintoylihoitajalle kirjeissä, jotka on lähetetty 30.5.2022 eli
perussopimuksen 8 §:ssä määrätyllä tavalla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
internetsivujen ilmoitustaululla.
Kokouskutsussa on ilmoitettu osallistutaanko kokoukseen paikan päällä vai onko kokoukseen
mahdollista osallistua etäyhteyden avulla.
Valtuusto on perussopimuksen 9 §:n mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien
jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

9

PÖYTÄKIRJA
Valtuusto

2/2022

10

13.6.2022

13 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Hallintosäännön 94 §:n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuuston
jäsentä tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta
kokouksessa.
Valtuusto valinnee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan
tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Lahti Kalajoelta ja Pertti Sankilampi Kempeleestä. He
toimivat myös ääntenlaskijoina.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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PPSHP/6725/00.03.00.00/2022
14 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösesitys

Hallituksen esitys:
Valtuusto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Liitteet

Selvitys Arviointikertomukseen 2020

Aiempi käsittely

Tarkastuslautakunta 17.5.2021
Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta jo vuoden 2020 aikana.
Koronavuoden aikana pääpaino on ollut kokouksiin saaduista asioiden esittelystä.
Kevään 2021 aikana lautakunta on kokouksissaan koonnut havaintonsa arviointitekstiksi.
Luonnos arviointikertomuksesta jaetaan lautakunnalle erikseen ja liitetään pykälään liitteeksi.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan selostus:
Lautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen ja lähettää sen edelleen
kuntayhtymän valtuustolle.
Tarkltk 17.5.2021 § 29
Päätös: TarkastusLautakunta hyväksyi ja allekirjoitti arviointikertomuksen ja lähettää sen
kuntayhtymän valtuustolle.
_____________
Valtuusto, liite asia 5: Pohjois-Pohjanmaan saraanhoitopiirin kuntayhtymän arviointikertomus
2020
Tarkastuslautakunnan esitys:
1. Valtuusto merkitsee arviointikertomuksen 2020 tiedoksi.
2. Valtuusto saattaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tiedoksi toimenpiteitä varten.
8.6.2021 Valt 17 §
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jouko Selkälä esitteli asian.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Päätös: Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen.
____________
Hallituskäsittely 13.9.2021
Tarkastuslautakunnan arviointivuoden työtä viitoitti merkittävästi koronavirus. Toinen
tarkastuslautakunnan työn painopiste oli Tulevaisuuden sairaala - hankkeen eteneminen.
Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessa tehnyt havaintoja myös sairaanhoitopiirin
sitovien tavoitteiden toteutumisesta, sairaanhoitopiirin strategisten tavoitteiden
toteutumisesta, uuden organisaation valmistelusta, henkilöstön riittävyydestä ja osaamisen
turvaamisesta, tuottavuuden lisäämisestä, riskienhallinnasta, mittareista ja alueellisesta
yhteistyöstä.
Tarkastuslautakunta on tehtävässään tutustunut sairaanhoitopiirin toimintaan ja kuullut
johtoa ja työntekijöitä.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen
havaintoihin on kootusti kohdissa 3 ja 5.
Liitteet
- Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020
- Selvitys vuoden 2020 arviointikertomuksen havaintoihin
Hallintojohtaja Sari Haatajan (040 482 9590) ehdotus:
Hallitus
1. hyväksyy selvityksen tarkastuslautakunnan esittämiin havaintoihin ja arviointeihin.
2. esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee selvityksen tiedoksi.
Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoman (p. 08 315 4301) esitys:
Hallitus hyväksyy hallintojohtajan ehdotuksen.
13.9.2021 Hall 166 §
Hallituksen jäsen Pekka Simonen ehdotti lisäystä kappaleen 5.7. loppuun:
"Käynnistämme kalliiden laitteiden käyttöasteen seurannan sairaanhoitopiirin tasolla vuoden
2022 talousarvion laadinnan yhteydessä".
Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen ja Pekka Simosen ehdottaman
lisäyksen.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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PPSHP/3860/00.03.00.02/2022
15 § Sairaanhoitopiiirin tilinpäätös 2021

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösesitys

Hallituksen esitys:
1. Valtuusto käsittelee Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätöksen.
2. Valtuusto päättää tilikauden 2 615 622,74 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:
- tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 1 373 277,12 euroa.
- kirjataan tilikauden ylijäämä 3 988 899,86 euroa taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämään
kuluvan vuoden kirjanpidossa.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Liitteet

PPSHP tilinpäätös 2021

Päätöshistoria
Hallitus 28.3.2022 §40
Tilinpäätöstä koskevat säännökset
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma,
rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän
toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset
lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa
kuntayhtymäkonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös
(Kuntalaki 114 §). Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien
sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin
rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden
käytöstä tilikauden aikana.
Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei
ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot. Sairaanhoitopiirin
perussopimuksen 18 § mukaan kuntayhtymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan
soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, mikä on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta
seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto
päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista
koskevista toimenpiteistä.
Tilinpäätöksen laadinnasta on säännökset kuntalaissa ja kirjanpitolaissa. Kuntayhtymän
hallitus laatii tilinpäätöksen tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja antaa sen
kuntayhtymän johtajan ja hallituksen jäsenten allekirjoituksen jälkeen tilintarkastajan
tarkastettavaksi. Tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessaan otettava kantaa, onko
tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.
Tilintarkastuskertomukseen liittyvien asioiden valmistelu kuuluu tarkastuslautakunnalle.
Tarkastuslautakunnan on näin ollen myös otettava kantaa tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen ja
vastuuvapauden myöntämiseen. Tältä osin tilinpäätöstä käsitellään valtuustossa
tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta. Sen sijaan itse tilinpäätös on hallituksen laatima ja se
käsitellään valtuustossa hallituksen valmistelun pohjalta. Hallitus vastaa tilinpäätöksen
sisällöstä.
Toimintakertomusta koskevat säännökset
Kuntalain 113 §:n mukaisesti toimintakertomus on osa kuntayhtymän virallista tilinpäätöstä.
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuntalain 115 §:n mukaisesti hallituksen on
toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen
käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot kirjanpitovelvollisen
toiminnan kehittämistä koskevista tärkeistä seikoista. Kirjanpitoasetuksen mukaan
toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudelta ja sen
päättymisen jälkeen, arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja selvitys tutkimus- ja
kehittämistoiminnan laajuudesta.
Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä
selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä ja arvio merkittävimmistä
riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista.

Sairaanhoitopiirin tilinpäätös vuodelta 2021
Esityslistan liitteenä oleva Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätös
muodostuu seuraavista asiakokonaisuuksista:
1. Toimintakertomus
2. Talousarvion toteutuminen
3. Tilinpäätöslaskelmat
4. Tilinpäätöksen liitetiedot
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5. Allekirjoitukset ja merkinnät
6. Luettelot ja selvitykset
7. Liiteosa
Tilinpäätös 2021
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet sairaanhoitopiirin tasolla
Potilaslähtöisyys toiminnan perustana on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strateginen
lähtökohta. Lähetteiden määrä kuvaa kiireettömän hoidon palvelujen kysyntää. Lähetteiden
määrä oli yhteensä 127 144, mikä on 2,0 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Lähetteiden
käsittelyn tehokkuus heikkeni hieman edellisestä vuodesta. Lähetteen käsittelyaika alle 21
vuorokaudessa toteutui 98,8 -prosenttisesti kaikista saapuneista lähetteistä.
Ensikäynneistä 82,4 % toteutui alle kolmessa kuukaudessa. Vuotta aiemmin toteuma oli 94,0
%. Hoidon tarpeen arviointia odotti vuoden vaihteessa yhteensä 7 400 (6 953) potilasta.
Määrä kasvoi edelliseen vuoteen 6,4 %. Yli 3 kuukautta odottaneita oli vuoden vaihteessa 1
304 (420) potilasta, mikä on 884 potilasta enemmän kuin edellisvuonna.
Vuosi 2021 oli toiminnaltaan ja olosuhteiltaan sairaanhoitopiirille poikkeuksellinen johtuen
koronapandemiasta. Koronapandemia toi haasteita ja epävarmuustekijöitä koko vuoden
toimintaan. Pandemiatilanteessa toimiminen, tilanteen epävarmuus, henkilökunnan
sairastumiset, koronatestaus ja jatkuva varautuminen aiheuttivat huomattavaa häiriötä
toimintaan sekä kuormitusta henkilöstölle. Koronapandemia vaikutti hoidon saatavuuteen
huomattavasti. Leikkausjonot kasvoivat paitsi koronan vuoksi tehdyistä toiminnan
supistuksista myös henkilöstön saatavuuteen liittyvistä syistä johtuen.
Etenkin marras-joulukuussa jouduttiin merkittäviin salisulkuihin koronatilanteen pahentuessa
entisestään. Tämä näkyi kiihtyvällä nopeudella kasvavissa kiireettömän hoidon jonoissa. Sekä
hoitoon että hoidon tarpeen arvioon pääsy huononi etenkin loppuvuonna selvästi.
Koko vuoden aikana hoitotoimenpide toteutui kuudessa kuukaudessa 89,6 -prosenttisesti, kun
vuotta aiemmin toteuma oli 94,2 %. Hoitoon pääsyä odotti joulukuun lopussa yhteensä 9 418
potilasta. Tämä oli 1 364 (4,4 %) potilasta enemmän kuin edellisvuonna. Yli 6 kk hoitoa
odottaneiden määrä sen sijaan kasvoi 504 potilaalla. Vuoden lopussa kuuden kuukauden
odotusajan ylittäneiden potilaiden määrä oli 975 (471).
Talouden osalta toimintatuotot alittivat talousarvion 2,5 %. Toimintatuotot olivat 715,7
miljoonaa euroa. Alitusta talousarvioon muodostui 18,4 milj. euroa. Toimintatuotot sisältävät
valtiolta saadun 10,9 milj. euron avustuksen koronavirusepidemiasta sairaanhoitopiireille
aiheutuvien kustannusten ja alijäämän korvaamiseksi. Sairaanhoitopiiri hyvitti jäsenkuntia
koronapotilaiden hoidosta ja testaamisesta aiheutuneiden kustannusten osalta 4,3 milj.
euroa. Jäsenkuntalaskutus toteutui 462,5 miljoonan euron suuruisena, mikä alitti talousarvion
17,1 milj. eurolla. Toimintamenot toteutuivat 681,7 miljoonan euron suuruisena, alittaen
talousarvion 17,3 milj. eurolla. Henkilöstökulut toteutuivat 383,9 miljoonan euron suuruisena
ja alittivat talousarvion 7,6 milj. eurolla (1,9 %).
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Tilikauden tulos muodostui 2,6 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, ollen 0,6 miljoonaa euroa
suurempi kuin talousarvio. Talousarvion sitovina tavoitteina ovat investointien toteutuminen
talousarvion mukaisesti sekä lainakannan nettomuutoksen toteutuminen rahoitusosan
mukaisesti. Investointeihin varattiin 279,2 miljoonan euron määräraha. Investointien toteuma
oli 184,8 miljoonaa euroa. Talousarvioon nähden investoinnit alittivat niihin varatun
määrärahan 94,4 miljoonaa euroa (33,8 %). Lainakannan nettomuutokseksi talousarviossa
arvioitiin 245,4 miljoonaa euroa. Lainakannan nettomuutokseksi muodostui 145,4 milj. euron
suuruisena. Vanhoja lainoja lyhennettiin 2,9 miljoonalla. Alitus talousarvioon nähden oli 99,9
miljoonan euron suuruinen.
Muut strategiasta johdetut tavoitteet
Sairaanhoitopiiri mittaa asiakkaiden palvelukokemusta asiakastyytyväisyysmittarilla ja
hymiöpalautelaitteella. Asiakkaiden kokema palvelukokemus pysyi edellisen vuoden tasolla.
Asiakaspalautejärjestelmän vuoden 2021 arvo oli 87,8 kun edellisen vuoden arvo oli 88,6.
Luku jäi edelleen tavoitearvosta (90 %).
Sairaanhoitopiirin yhtenä strategisena tavoitteena on parantaa jatkuvasti hoitoprosessin
toteutumista ja hoidon korkeaa laatua. Tavoitteena on korvata potilaiden fyysisiä
sairaalakäyntejä etäasioinneilla. Etäasioinnit kasvoivat vuoden 2021 aikana merkittävästi 3
744:lla (2,5 %). Hoitoa odottavien mediaaniaika vuorokausissa parani viime vuonna. Kun
vuoden 2020 mediaaniluku oli 50, oli se vuonna 2021 48. Myös hoitoon liittyvien infektioiden
pienentäminen on strategisesti tärkeää. Viime vuonna infektioiden määrä kehittyi suotuisasti.
Niiden määrä laski 1000 hoitopäivää kohden 0,7:lla ollen 10,8 (11,5).
Sairaanhoitopiirin strategisena tavoitteena on integraation ja yhteistyön parantaminen.
Tilikauden aikana sairaanhoitopiirin hallinnoima POPSote -hanke eteni suunnitellusti.
Sairaanhoitopiirin, perusterveydenhuollon toimijoiden ja erityisvastuualueen työnjakoa
koskevassa alueellisessa yhteistyössä vahvistetaan perustason osaamista erityisesti suurten
sairausryhmien osalta, jotta vaativan hoidon jälkeinen hoito ja seuranta voi toteutua
mahdollisimman lähellä kotia. Erityisvastuualueen yhteistyön tiivistämiseksi perustetun
Tervia-osuuskunnan osaajapoolien lukumäärä kasvoi strategian mukaisesti. Vuoden lopussa
poolien määrä oli 20, kun edellisenä vuonna niitä oli 13.
Tuottavuuden mittaaminen erityisesti terveydenhuollossa on monen eri tekijän summa.
Sairaanhoitopiirissä tuottavuutta on seurattu ja mitattu usealla eri tavalla. Tuottavuutta
mittaavia tunnuslukuja ovat esimerkiksi kustannukset/hoidettu potilas ja avohoitokäyntien ja
hoitopäivien yhteenlaskettu summa jaettuna hoitoon käytetyllä työpanoksella. Nämä edellä
mainitut ovat sairaanhoitopiirin strategisia seurattavia tavoitteita.
Kustannukset/hoidettu potilas tunnusluvussa näkyy kustannusten suhde palvelutuotantoon
nähden. Kustannukset/hoidettu potilas laski strategian mukaisesti 1,8 % edellisestä vuodesta.
Yhden hoidetun potilaan keskimääräinen kustannus oli vuonna 2021 noin 3 683 euroa kun
edellisenä vuonna vastaava luku oli 3 753 euroa. Olettaen, että potilaan hoidon
keskimääräinen vaativuus oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna sairaanhoitopiirin
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toiminnan tuottavuus parani.
Avohoitokäyntien ja hoitopäivien yhteenlaskettu summa jaettuna hoitoon käytetyllä
työpanoksella oli toimintavuonna 138,2 kun edellisenä vuonna kyseinen suhdeluku oli 135,3.
Suhdeluvun arvo nousi tavoitteiden mukaisesti noin 2 %, joten myös tämä mittari osoittaa
tuottavuuden parantuneen.
Sairaanhoitopiirin strategian yhtenä tavoitteena on vetovoimainen työpaikka ja osaava
henkilöstö. Tavoitteena on vähentää henkilöstön sairauspoissaoloista johtuvia kustannuksia ja
parantaa sairaanhoitopiirin houkuttelevuutta työpaikkana. Yhtenä mittarina on
sairauspoissaoloista aiheutuvien kustannusten väheneminen, mikä ei toteutunut
toimintavuonna. Sairauspoissaolojen laskennallinen kustannus kasvoi tavoiteasetannan
vastaisesti vuonna 2021 edellisestä vuodesta. Työnantajalle aiheutui sairauspoissaoloista
kustannuksia yhteensä 37,9 miljoonaa euroa kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 35,9 milj.
euroa. Kasvua selittää koronavirusepidemia. Sairaanhoitopiirin henkilöstöltä kysytään Mitä
kuuluu -kyselyssä mm. kuinka moni henkilöstöstä kokee työnimua. Tavoitteena on, että luku
olisi yli 75 %. Kyselyä ei toteutettu toimintavuoden aikana.
Sairaanhoitopiirissä on käytössä sähköinen lähtökysely. Lähtökyselyn tarkoituksena on antaa
tietoa toiminnan kehittämisen tueksi ja se on osa strategian toteuttamista. Irtisanoutuneista
78 % voisi ajatella palaavansa töihin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin tulevaisuudessa
ja suosittelee Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä tuttavillensa työpaikkana. Luku säilyi
edellisvuoden tasolla. Mittarin tavoitearvoksi on asetettu 90 % ja toteumaa seurataan
vuosittain. Tavoitteena on myös henkilöstön osaamisen jatkuva ylläpitäminen ja kehittäminen
järjestämällä henkilöstölle täydennyskoulusta. Täydennyskoulutuspäivien lukumäärä kasvoi
0,3:lla ollen 2,1 pv.
Sairaanhoitopiiri tarjoaa monelle hoitaja- ja lääkäriopiskelijalle harjoittelupaikan.
Opiskelijoiden ohjauksen tyytyväisyyttä mitataan erilliskyselyillä (CLES-mittari).
Hoitajaopiskelijoiden tyytyväisyys parani hieman edellisvuoden arvosta ollen 8,6, mikä on
tavoitearvon mukainen. Lääkäriopiskelijoille tehty kyselyn arvo sen sijaan jäi tavoitetason
alapuolelle 7,4 kun tavoitearvo on yli 8,6. Tieteellisten tutkimusten laatua ja määrää
arvioidaan JUFO-pisteillä. Sairaanhoitopiirissä toteutettujen julkaisujen JUFO-pisteiden
kolmen vuoden keskiarvo nousi strategian mukaisesti 3 001 pisteeseen (2 840). Tulevaisuuden
sairaala -uudistamishanke toteutui suunnitellusti asetetussa kustannustavoitteessa vuoden
2021 aikana. Vuoden 2021 aikana valmisteltiin myös mittava organisaatiouudistus, mikä
konkretisoitui vuoden 2022 alusta.
Toimintaa kuvaavat tavoitteet
Avohoitokäynnit kasvoivat 4,5 % ja määrä oli yhteensä 617 553 (2020: 591 155). Talousarvioon
kirjattuun määrätavoitteeseen nähden laskutettavat avohoitokäynnit alittivat budjetoidun
määrän 8,4 %. Käynnit olivat 11,5 % suunniteltua alhaisemmat erikoissairaanhoidossa, kun
taas perusterveydenhuollossa päivystyskäynnit ylittivät suunnitellun tason 22,6 % johtuen
koronavirusepidemiasta ja vilkkaasta koronatestauksesta. Edelliseen vuoteen verrattuna
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käyntimäärät erikoissairaanhoidossa kasvoi 2,4 % ja perusterveyshuollossa 21,7 %.
Vuodeosastojaksojen arvioitu määrä alitti talousarvion 7,3 % ja hoitopäivien määrä 10,9 %.
Hoitojaksot olivat 0,7 % korkeammat kuin edellisenä vuonna ja hoitopäivät -0,7 %. Hoidossa
olleiden potilaiden määrä oli 140 259, mikä on 2,8 % enemmän kuin edellisvuonna. Alitusta
talousarvion mukaiseen lukuun muodostui 241 potilasta. Hoidossa olleiden jäsenkuntien
potilaiden määrä oli yhteensä 124 688, mikä alitti talousarvion 0,2 %:lla. Jäsenkuntien
potilasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta 2,3 %. Jäsenkuntien asukasmäärään suhteutettuna
30,2 % jäsenkuntien asukkaista käytti sairaanhoitopiirin palveluita toimintavuoden aikana.
Keskimääräinen hoitoaika vuodeosastoilla laski hieman edellisestä vuodesta ollen 4,4 vrk.
Talousarviossa suunniteltiin keskimääräiseksi hoitoajaksi 4,6 vrk. Jäsenkuntien laskutus
asukasta kohden oli 1 120 euroa, kun se edellisvuonna oli 1 106 euroa. Kasvua oli 14
euroa/asukas, noin 1,3 %. Luku alitti talousarvion 49 eurolla.
Taloudellinen tilanne
Talouden tunnusluvuilla mitattuna sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne heikkeni edellisestä
vuodesta. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 4,0 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin taseeseen
kertynyt ylijäämä on nyt yhteensä 17,4 milj. euroa. Kuntalain mukainen alijäämän
kattamisvelvollisuus koskee myös kuntayhtymiä ja tällä hetkellä sairaanhoitopiirillä ei ole
alijäämän kattamisvelvoitetta. Sairaanhoitopiirin tuloksen tulee olla vuosittain ylijäämäinen,
jotta toiminta olisi kustannusvastaavaa ja lainojen lyhennykset voidaan hoitaa
tulorahoituksella.
Investointien tulorahoitusprosentti heikkeni tilikauden aikana ollen 21,4 % (28,6 %).
Sairaanhoitopiirin lainakanta oli 457,8 milj. euroa, mistä pitkäaikaista vierasta pääomaa 449,7
milj. euroa. Laskennallinen lainanhoitokate oli 0,7 (1,2), joten lainanhoitokyky heikkeni
oleellisesti. Kassan riittävyys heikkeni oleellisesti ja oli vuoden lopussa 26 päivää (34).
Omavaraisuusaste heikkeni 21,9 (26,8) ja suhteellinen velkaantuneisuus kasvoi ollen vuoden
lopussa 84,3 % (64,0 %).
Toimintatuotot
Sairaanhoitopiirin toimintatuotot olivat 715,7 milj. euroa, kasvu-% edellisvuoteen verrattuna
oli 2,4 %. Jäsenkunta-, ulkokunta- ja muu myynti, perusterveydenhuollon myynti sekä
kehitysvammahuollon myynti olivat yhteensä 616,3 milj. euroa (+1,9 % vrt. vuoteen 2020)
muodostaen 86,1 % kaikista toimintatuotoista. Jäsenkuntamyynti kasvoi 1,8 %. Ulkokuntien ja
muiden maksajien myynti laski 1,1 % edellisvuodesta, välitettyjen hoitopalvelujen myynti laski
0,4 %. Perusterveydenhuollon myynti kasvoi 18,0 %. Kehitysvammahuollon myynti pysyi
edellisen vuoden tasolla 9,3 milj. euron suuruisena. Myynnin kasvuun vaikutti
koronapandemiasta huolimatta palvelukysynnän nousu.
Toimintatuotot sisältävät valtiolta saadun 10,9 milj. euron avustuksen koronavirusepidemiasta
sairaanhoitopiireille aiheutuvien kustannusten ja alijäämän korvaamiseksi. Sairaanhoitopiiri
hyvitti jäsenkuntia koronapotilaiden hoidosta ja testaamisesta aiheutuneiden kustannusten
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osalta 4,3 milj. euroa.
Toimintakulut
Sairaanhoitopiirin toimintakulut olivat toimintavuonna 681,7 milj. euroa. Toimintakulut
kasvoivat 26,9 milj. euroa, 4,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoitopiirin suurin
kuluerä on henkilöstökulut 383,9 milj. euroa, noin 56 % toimintakuluista. Sairaanhoitopiirin
tilinpäätöksen 2021 henkilöstömenot olivat yhteensä 383,9 miljoonaa euroa.
Henkilöstömenot kasvoivat edellisvuodesta 14,1 miljoonaa euroa (3,8 %). Suurin kasvua
selittävä tekijä oli kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset.
Palvelujen ostot toteutuivat 158,2 milj. euron suuruisena, 6,5 % suurempana kuin vuotta
aiemmin. Merkittävimmät ostoerät olivat välitetyt palvelut 37,4 milj. euroa,
laboratoriopalvelut 33,5 milj. euroa, ensihoito- ja ensivastepalvelut 21,1 milj. euroa, ICTpalvelut 18,6 milj. euroa, toimisto- ja asiantuntijapalvelut 7,9 milj. euroa, hoito- ja
tutkimuspalvelut 5,6 milj. euroa sekä pesulapalvelut 4,1 milj. euroa. Palveluihin sisältyy muun
muassa potilasvahinkovakuutusmaksu, minkä kuluksi kirjattava osuus oli 6,4 milj. euroa.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat 116,7 milj. euroa, kasvua oli 1,8 milj. euroa (3,1 %) vuoden
2020 tilinpäätökseen verrattuna. Hoitotarvikkeet 42,7 milj. euroa, apteekkitarvikkeet 33,6
milj. euroa, kuvantamis- ja laboratoriotarvikkeet 12,2 milj. euroa sekä kuntoutustarvikkeet 7,7
milj. euroa muodostivat suurimmat erät.
Muut toimintakulut sisältävät muun muassa tilavuokrat, kiinteistöverot ja luottotappiot.
Näiden osuus kaikista kustannuksista oli 20,1 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin ulkopuolisilta
vuokrattavien tilojen kustannus viime tilikaudelle oli 9,7 milj. euroa. Tulevaisuuden sairaalan
rakentamisen ja remontoimisen myötä useat eri yksiköt ovat muuttaneet markkinoilta
vuokrattuihin väistötiloihin.

Tilikauden tulos
Toimintakate oli 37,2 milj. euroa ollen 9,7 milj. euroa alhaisempi kuin edellisvuonna.
Sairaanhoitopiirin rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti yhteensä 3,5 milj. euroa
positiiviset. Summa kasvoi merkittävästi edellisestä vuodesta Nordlabin tekemä palautuksen
johdosta. NordLab palautti omistajilleen edellisten tilikausien kertynyttä ylijäämää (6,8 milj.
euroa) peruspääomien suhteessa, josta PPSHP:lle palautettiin 3,7 milj. euroa.
Vuosikate oli 40,7 milj. euroa, joka on 6,3 milj. euroa alhaisempi kuin edellisvuonna. Poistoja
ja arvonalentumisia kirjattiin yhteensä 38,1 milj. euroa, 2,1 milj. euroa enemmän kuin
edellisvuonna. Vuosikatteen suhde poistoihin heikkeni oleellisesti ollen 107 % (130 %).
Tilikauden tulos oli 2,6 milj. euroa. Poistoeron vähennystä sairaalarakennuksiin liittyen
kirjattiin 1,4 milj. euroja. Poistoeron muutoskirjauksen jälkeen sairaanhoitopiirin tilikauden
ylijäämä oli 4,0 milj. euroa.
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Sairaanhoitopiirin henkilöstö
Kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2021 aikana keskimäärin 7 139 henkilöä. Luvussa ovat
mukana myös eri syistä virka- tai työvapaalla olevat henkilöt sekä heidän sijaisensa.
Keskimääräinen henkilöstömäärä nousi edellisestä vuodesta 111 henkilöllä. Henkilöstömäärä
kasvoi tasaisesti lähes kaikissa eri henkilöstöryhmissä. Palvelussuhteessa olevan henkilöstön
määrä vaihteli suuresti eri kuukausina ja oli korkeimmillaan kesäkuussa, 7 430 henkilöä.
Henkilöstömäärän vaihteluun vaikuttavat eniten kesän vuosilomat, jotka nostavat
sijaistarvetta.
Henkilöstön lukumäärä 31.12.2021 oli 7 135 henkilöä. Oulun yliopistollisen sairaalan eri
tulosalueilla oli henkilöstöä vuoden lopussa 6 774, ja määrä sisältää myös kaikki OYSiin
linjautetut yksiköt. Oulaskankaan tulosalueen henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 252 ja
kehitysvammahuollon 109. Sairaanhoitopiirin henkilöstöstä miehiä oli 20,6 prosenttia (1 467
miestä) ja vastaavasti naisten osuus oli 79,4 prosenttia (5 668 naista).
Vuoden lopussa vakinaisessa palvelussuhteessa oli henkilöstöstä 74,5 prosenttia (5 314
henkilöä). Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilökunnan osuus oli 25,5 prosenttia
(1 821) henkilöstöstä. Määräaikaista henkilökuntaa oli vuoden lopussa suhteellisesti eniten
lääkäreiden ryhmässä (48,2 %). Tämä selittyy mm. määräaikaisessa palvelussuhteessa
toimivien erikoistuvien lääkäreiden osuudella. Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevien
lääkärien osuus ilman erikoistuvia lääkäreitä on 28,2 prosenttia. Osa-aikaisena työskenteli
vuoden aikana keskimäärin 843 henkilöä. Osa-aikatyötä tekeviä oli suhteellisesti eniten
lääkäreiden (16,7 %) sekä tutkimus ja hoitohenkilöstön ryhmässä (16,0 %). Lisäksi
lakisääteisellä osittaisella hoitovapaalla oli vuoden aikana yhteensä 610 ja osa-ikaisella
sairauslomalla 261 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä sairaanhoitopiirissä oli 44 vuotta (miehet
43,2 vuotta, naiset 44,2 vuotta). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,1 vuotta ja
määräaikaisen henkilöstön 35 vuotta. Tilinpäätöksen liiteosassa on nähtävissä tilasto
keskeisten tehtävänimikkeiden keski-iästä.
Konsernin tulos
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konserniin kuului 31.12.2021 seitsemän tytäryhteisöä, neljä
osakkuusyhteisöä sekä Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä,
NordLab ja Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta, Tervia. Tervian
omistuksessa on myös tytäryhtiö Tervia Osaajat Oy. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty
tytäryhteisöt hankintamenomenetelmällä ja osakkuusyhteisöt pääomaosuusmenetelmällä.
Konsernin tilikauden tulos oli 5,8 milj. euroa (vuonna 2020 14,2 milj. euroa) ja tilikauden
ylijäämäksi tilinpäätössiirtojen, laskennallisten verokirjausten sekä
vähemmistöosuuskirjausten jälkeen muodostui 5,5 milj. euroa (vuoden 2020 12,9 milj. euroa).
Konsernin toimintatuotot olivat yhteensä 758,7 milj. euroa (742,1 milj. euroa), kasvua 2,2 %.
Toimintakulut toteutuivat 712,1 milj. euron suuruisena (689,0 milj. euroa, +2,0 %).
Päätösehdotus

Talousjohtaja Jarkko Raatikainen (p. 0400 154 743):
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Hallitus päättää
a) allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen,
b) esittää valtuustolle tilikauden 2 615 622,74 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:
- tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 1 373 277,12 euroa.
- kirjataan tilikauden ylijäämä 3 988 899,86 euroa taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämään
kuluvan vuoden kirjanpidossa.
c) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen
tarkastuslautakunnalle,
d) saattaa tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi ja
e) antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä toimintakertomukseen mahdollisia
teknisluonteisia korjauksia.
Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen:
Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

Päätös

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen esitteli asian.

Liitteet

PPSHP tilinpäätös 2021
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PPSHP/3321/00.03.00.00/2022
16 § Arviointikertomus vuodelta 2021

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösesitys

Tarkastuslautakunnan esitys:
1. Valtuusto merkitsee arviointikertomuksen 2021 tiedoksi.
2. Valtuusto saattaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tiedoksi toimenpiteitä varten

Päätös

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Esko Loukkola esitteli asian.
Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen.

Liitteet

Arviointikertomus vuodelta 2021

Päätöshistoria
Tarkastuslautakunta 5.5.2022 §32
Tarkastuslautakunta on valmistellut sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2021
arviointikertomuksen. Koronapandemian aikana lautakunnan työ painottui kokouksissa
tapahtuneisiin haastatteluihin ja esittelyihin.
Selostus

Lautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen ja lähettää sen edelleen
kuntayhtymän valtuustolle.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2021 arviointikertomuksen ja lähettää sen edelleen
kuntayhtymän valtuustolle.

Liitteet

arviointikertomus_vuosi_2021
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PPSHP/3860/00.03.00.02/2022
17 § Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden
myöntäminen

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösesitys

Tarkastuslautakunnan esitys:
Valtuusto päättää, että
1) tilintarkastuskertomus 2021 merkitään tiedoksi.
2) vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän
tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. ? 31.12.2021.

Päätös

Korjataan kirjoitusvirhe:
2) vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän
tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021.
Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen.

Liitteet

Tilintarkastuskertomus 2021

Päätöshistoria
Tarkastuslautakunta 5.5.2022 §31
Kuntalaissa (123§) määrätään, että tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun
mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto,
kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava:
1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;
2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista
koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta,
taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;
3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita sekä
4) onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät
hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Näihin kuuluu mm. tilintarkastuskertomus ja
siihen liittyen vastuuvapauden myöntäminen. Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajien on
annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.
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PÖYTÄKIRJA
Valtuusto

2/2022

13.6.2022

Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen
jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen)
myöntää vastuuvapaus.
Yhtymähallitus on käsitellyt tilinpäätöksen ja päättänyt antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan
tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle sekä saattaa tilinpäätöksen
valtuuston käsiteltäväksi.
Tilintarkastaja tilintarkastuskertomuksessaan esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja
vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta.
Selostus

Tarkastuslautakunta esittää kuntayhtymän valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja
vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 2021.

Päätös

Tarkastuslautakunta esittää kuntayhtymän valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja
vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 2021.

Liitteet

Tilintarkastuskertomus 2021
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PPSHP/590/02.01.00.01/2022
18 § Vuoden 2022 talousarviomuutokset

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösesitys

Hallituksen esitys:
Valtuusto hyväksyy edellä esitetyin perustein sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talousarvion
- tuloslaskelmaosan toimintatuottojen ja -kulujen määrärahojen lisäykset,
- investointiosan osakkeet ja osuudet määrärahan korotuksen 4,0 miljoonaan euroon,
- muutetun rahoitusosan ja
- esitetyt muutokset määrärahojen sitovuustasoihin.
Uudet tuloslaskelmaosan määrärahojen muutetut sitovuustasot ovat:
- toimintatuotot 753 584 498
- toimintakulut 728 375 713
- tilikauden tulos -8 196 381

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Liitteet

Tuloslaskelmaosa 2022
Rahoitusosa 2022
Investoinnit 2022
Sitovuudet_Valtuusto

Päätöshistoria
Hallitus 24.1.2022 §6
ICT-henkilöstön lisärekrytointi, valmistelija tietohallintojohtaja Ilkka Haataja:
Sairaanhoitopiirin valtuusto teki 14.12.2021 päätöksen PPSHP:n ICT-toimintojen
uudelleenjärjestelyistä ja niihin liittyvistä toimenpiteistä. Päätöksen seurauksena merkittävä
osa sairaanhoitopiirin ICT- ja tietojärjestelmäpalveluiden suunnittelusta ja tuotannosta
siirretään liikkeen luovutuksella 1.6.2022 alkaen Istekki Oy:n hoidettaviksi.
Liikkeen luovutuksen jälkeen sairaanhoitopiirin tietohallinnon tehtävät muuttuvat ICT- ja
tietojärjestelmäpalveluiden suunnittelusta ja tuottamisesta niiden järjestämiseen ja
sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämisen tukemiseen (digitalisaation edistämiseen). Jäljelle
jääviä ja uusia tehtäviä ovat:
1. Tietohallintotehtävät:
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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- Tietohallintostrategia ja merkittävät ICT-linjaukset
- Keskeisten toimittajien strateginen ja taktinen ohjaus
- ICT-kulujen budjetointi, kustannuslaskenta ja -seuranta sekä sisäinen laskutus
2. Palveluiden järjestäminen ja hallinta:
- ICT-, tietojärjestelmä- ja tietopalvelut
- Toimittajayhteistyö
- Käyttäjätarpeet
3. Digitalisaation edistäminen:
- Arkkitehtuuri ja tietoturva
- Toiminnan muutoksen tuki
- ICT-projektit ja projektisalkun hallinta
Jäljelle jäävät ja uudet tehtävät edellyttävät osaamista ja työrooleja, joihin sairaanhoitopiirissä
ei ole riittävästi tarvittavaa osaamista. Tietohallinnon uusi organisaatio ja toimintamalli
pyritään toteuttamaan siten, että ne ovat mahdollisimman hyvin yhteen sopivat vuoden 2023
alussa aloittavan hyvinvointialueen ICT-toimintojen kanssa.
Hyvinvointialueen ICT-muutossuunnitelmien läpi viemiseksi tarvitaan kuluvana vuonna noin
60 henkilötyövuoden työpanos. Vuosille 2023-2025 tarve on vielä suurempi. Kunnista ja
kuntayhtymistä vuokraamalla ja ulkoisin rekrytoinnein määräaikaisiin tehtäviin on saatu
varmistettua noin 25 henkilötyövuoden työpanos. Hyvinvointialueen suunnittelun ICThenkilöstön vaje on huomattava. Hyvinvointialue ei voi vielä rekrytoida henkilöstöä vakituisiin
työsuhteisiin.
Sekä sairaanhoitopiirissä että hyvinvointialuesuunnittelussa on tarve saman tyyppisille
osaajille esimerkiksi arkkitehtuurin, tietoturvan ja digitalisaation edistämisen ratkaisujen
suunnitteluun. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-ammattilaisten työtilanne on
hyvä, osaajille riittää kysyntää. Yrityksistä huolimatta emme ole saaneet rekrytoitua riittävästi
henkilöstöä määräaikaisiin työsuhteisiin. Joihinkin rekrytointeihin ei ole tullut yhtään
hakemusta.
Sairaanhoitopiirin ja hyvinvointialueen riittävän oman ICT-osaamisen varmistamiseksi tulisi
käynnistää ICT-henkilöstön lisärekrytointi vakituisiin työsuhteisiin. Sairaanhoitopiirin osalta
lisähenkilöstöä tarvitaan ICT-ja tietojärjestelmäpalveluiden järjestämiseen,
arkkitehtuurisuunnitteluun ja riittävän tietoturvan varmistamiseen sen jälkeen, kun liikkeen
luovutus Istekille on tehty. Tehtävät eivät ole samankaltaisia tai päällekkäisiä siirtyvien
tehtävien kanssa.
Hyvinvointialueen suunnittelussa suurin tarve on arkkitehtuurin, tietoturvan,
tietojärjestelmämuutosten ja tiedolla johtamisen asiantuntijoille.
Riittävä ICT-osaaminen saadaan varmistettua perustamalla 20 uutta toimea tietohallintoon ja
käynnistämällä niiden rekrytointi keväällä 2022. Perustettavista toimista arviolta kolmasosa
käytetään sairaanhoitopiirin tietohallinnon riittävän kyvykkyyden varmistamiseen. Toimista
kaksikolmasosaa käytetään hyvinvointialueen ICT-muutosohjelman toteuttamisen tarpeisiin.
Hyvinvointialue vuokraa nämä ICT-asiantuntijat käyttöönsä vuoden 2022 ajaksi ja maksaa
heistä aiheutuvat kulut sairaanhoitopiirille täysimääräisesti. Vuoden 2023 alussa rekrytoidut
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henkilöt siirtyvät soteuudistuksen myötä liikkeen luovutuksella hyvinvointialueen
henkilöstöksi.
ICT-toimintojen Istekki Oy:lle tapahtuvasta liikkeen luovutuksesta tehdään erillinen
talousarviomuutosesitys sairaanhoitopiirin valtuustolle.
Yllä esitetyin perustein konsernipalveluihin/tietohallintoon esitetään lisättävän
henkilöstökuluihin yhteensä 702.000 euroa, josta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta
laskutetaan 468.000 euroa (muut myynituotot). Nettokustannukseksi sairaanhoitopiirille jää
siten 234.000 euroa. Muutoksella on vaikutusta talousarvion sitovuustasoihin ja se edellyttää
siten valtuuston hyväksyntää.
IkäonPOP -hanke, valmistelija kehitysjohtaja Pasi Parkkila
Sairaanhoitopiiri toimii hallinnoijana Pohjois-Pohjanmaan ikääntyvien kotiin annettavien
palvelujen kehittämiseen osana POPsote-hankekokonaisuutta. Hallitus päätti 18.10.2021
kokouksessaan hakea siihen liittyvää valtionavustusta 2.106.000 euroa. Sosiaali- ja
terveysmininisteriö on 15.12.2021 myöntänyt hankkeelle valtionavustusta haetun summan.
Summasta 1 052 790 käytetään vuonna 2022.
Hankkeen budjetti vuodelle 2022 on seuraava:
Toimintatuotot:
Avustukset
Toimintamenot:
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Vuokrat
Muut kulut
Netto

1 052 790
581 250
406 500
27 500
27 540
10 000
0

Kuntoutuksen palvelukeskuksen talousarvion tarkennus, valmistelija Kuntoutuksen
toimialuejohtaja Kaj Sundqvist
Kuntoutuksen palvelukeskukseen siirtyi sairaanhoitopiirin organisaatiouudistuksessa muilta
erikoisaloilta viisi kuntoutusohjaajaa. Työntekijöiden siirtoa koskevat päätökset viivästyivät
uudistuksen loppuvaiheessa. Kolmen kuntoutusohjaajan henkilöstömenot jäivät
huomioimatta Kuntoutuksen palvelukeskuksen talousarvion laadinnassa inhimillisen
erehdyksen vuoksi. Kyseinen kustannus esitetään lisättäväksi Kuntoutuksen palvelukeskuksen
talousarvioon. Esitetyn henkilöstömenojen lisäyksen taloudellinen vaikutus on noin 150.000
euroa.
Talousarviomuutosesitykset yhteensä:
Tietohallinto
Tulot hyvinvointialueelta
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Henkilöstömenot
Netto

702 000
-234 000

Kuntoutus / Kuntoutusohjaajat vy
28692
Henkilöstömenot
Netto

150 000
-150 000

Ikä on POP -hanke
Avustukset
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Vuokrat
Muut kulut
Netto

1 052 790
581 250
406 500
27 500
27 540
10 000
0

Esityslistan liitteenä on edellä esitetyillä perusteilla laaditut:
- talousarvion määrärahojen yhteenveto esitettynä sitovuusmääräysten mukaisesti
sairaanhoitopiiritasolla ja
- päivitetty tuloslaskelma- ja rahoitusosa.
Investointimenoihin ja lainakantaan ei esitetä muutoksia. Toimialakohtaisiin sitovuustasoihin
toteutettavat muutokset tuodaan myöhemmin hallituksen päätettäväksi.
Päätösehdotus

Talousjohtaja Jarkko Raatikainen (puh. 0400-154 743):
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto
hyväksyy edellä esitetyin perustein sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talousarvion
tuloslaskelmaosan toimintatuottojen ja - kulujen määrärahojen lisäykset, muutetun
rahoitusosan ja hyväksyy esitetyt muutokset määrärahojen sitovuustasoihin.
Uudet tuloslaskelmaosan määrärahojen muutetut sitovuustasot ovat seuraavat:
- toimintatuotot 750 322 918 euroa,
- toimintakulut 723 646 132 euroa ja
- tilikauden tulos -7 808 381 euroa.

Päätösesitys

Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma:
Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

Päätös

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelaisen muutettu esitys:
Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.
Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan muutetun esityksen.
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Talousarvio2_2022_rahoituslaskelma
Talousarvio2_2022_sitovuudetvaltuusto
Talousarvio2_2022_tuloslaskelma
STM Pohjois-Pohjanmaan valtionavustuspäätös

Päätöshistoria
Hallitus 21.2.2022 §25
Vuoden 2022 talousarviomuutokset, jatkoa
Palliatiivisen hoidon tuottaminen ja laadun parantaminen -ohjelma, valmistelja kehitysjohtaja
Pasi Parkkila
Sairaanhoitopiiri on hakenut hankehallinnoijan roolissa 1,0 miljoonan euron valtionavustusta
palliatiivisen hoidon tuottaminen ja laadun parantaminen -ohjelmaan STM:ltä.
Valtionavustusta on myönnetty sairaanhoitopiirille vastaava summa. Hankkeen
osatoteuttajina ovat Lapin shp, Länsi-Pohjan shp, Kainuun sote ja Keski-Pohjanmaan Soite.
Avustus voidaan käyttää aikavälilä 1.11.2021 - 31.12.2023 syntyviin kustannuksiin.
Avustuksen vaikutuksia vuoden 2022 talousarvioon ei ole huomioitu valtuuston joulukuussa
hyväkymässä talousarviossa. Avustus esitetään lisättäväksi Konsernipalveuiden talousarvioon
seuraavasti:
Toimintatuotot
- avustukset 233.000 euroa
Toimintakulut
- henkilöstökulut 163.000 euroa
- palvelujen ostot 70.000 euroa
Netto 0 euroa

Rakennuttamispalveluiden talousarviomuutosesitys vuodelle 2022, valmistelija
Infrapalveluiden johtaja Ollipekka Huotari
Uuden sairaalan turvallisuusjärjestelmien toimintakokeisiin ja käyttöönottoihin tarvitaan
lisäpanostusta, johon ei talousarvion suunnitteluvaiheessa osattu varautua.
Rakennuttamispalveluiden vastuuyksikköön esitetetään palkattavaksi turvallisuustekniikan
asiantuntija (vakanssinimike projektikoordinaattori), joka siirtyy tähän tehtävään
turvallisuuspalveluista määräaikaisena työntekijänä. Koordinaattorin kustannukset esitetään
lisättävän rakennuttamispalveluiden henkilöstökuluihin, yhteensä 80.000,00 euroa. Nämä
kustannukset aktivoidaan uuden sairaalan rakennusinvestoinnin kustannuksiksi, joten vuoden
2022 talousarvion nettokustannukseksi jää 0,00 euroa.
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Toimialuekohtaisiin sitovuustasoihin vaikuttavat muutokset tuodaan myöhemmin hallituksen
päätettäväksi.
Päätösehdotus

Talousjohtaja Jarkko Raatikainen (p. 0400 154 743)
Hallitus esittää valtuustolle,
että valtuusto hyväksyy edellä esitetyin perustein sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talousarvion
tuloslaskelmaosan toimintatuottojen ja - kulujen määrärahojen lisäykset, muutetun
rahoitusosan ja hyväksyy esitetyt muutokset määrärahojen sitovuustasoihin.
Uudet tuloslaskelmaosan määrärahojen muutetut sitovuustasot ovat seuraavat:
- toimintatuotot 750.555.918 euroa,
- toimintakulut 723.959.132 euroa ja
- tilikauden tulos -7.808.931 euroa.

Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen:
Hallitus päättää hyväksyä talouisjohtajan ehdotuksen.

Päätös

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

Talousarvio2_2022_rahoituslaskelma
STM Pohjois-Pohjanmaan valtionavustuspäätös
Talousarvio3_2022_tuloslaskelmahallitus21022022
VN_18844_2021-STM-6Päätös valtionavustuksen myöntäminen Palliatiivisen hoidon
palvelujen tuottaminen ja laadun parantaminen -ohjelmaan
Palliatiivinen Ehdollinen avustus vahvistettu -PPSHP
Talousarvio3_2022_sitovuudet_hallitus21022022

Päätöshistoria
Valtuusto 15.3.2022 §5
Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösesitys

Hallituksen esitys:
Valtuusto hyväksyy edellä esitetyin perustein sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talousarvion
tuloslaskelmaosan toimintatuottojen ja - kulujen määrärahojen lisäykset, muutetun
rahoitusosan ja hyväksyy esitetyt muutokset määrärahojen sitovuustasoihin.
Uudet tuloslaskelmaosan määrärahojen muutetut sitovuustasot ovat seuraavat:
- toimintatuotot 750.555.918 euroa,
- toimintakulut 723.959.132 euroa ja
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- tilikauden tulos -7.808.931 euroa.
Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Liitteet

Talousarvio2 2022 rahoituslaskelma
Talousarvio3 2022 tuloslaskelma
Talousarvio3 2022_sitovuudet

Päätöshistoria
Hallitus 23.5.2022 §81
Hankerahoitukset
Sairaanhoitopiiri on saanut Sosiaali- ja terveysministeriöltä hankerahoitusta seuraaviin
hankkeisiin:
- Digitaaliset palvelut hoitotakuun edistäjänä Pohjois-Pohjanmaalla
- Raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien
kehittäminen
- Kustannusvaikuttavuutta osaksi kansallisia suosituksia hanke sekä mobiilisovellusten ja
digitaalisten palvelujen arviointimalli -hanke
- Psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa koskevat koordinointitehtävät OYS
Erityisvastuualueella
- Lasten ja nuorten vaativien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia (OT-keskus) koskevat
koordinointitehtävät OYS Erityisvastuualueella
Kyseiset hankkeet eivät sisälly valtuuston joulukuussa hyväksyttyyn talousarvioon.
Sairaanhoitopiiri toimii hankehallinnoijana ja hankkeita toteuttaa myös osatoteuttajat (muut
erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit tai jäsenkunnat). Osatoteuttajat laskuttavat
sairaanhoitopiiriä hankkeisiin käytetystä osuudestaan ja raportoivat hankkeesta valtion
edellyttämällä tavalla. Hankkeet jatkuvat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimesta
vuoden 2023 alusta lähtien. Hankerahoitukset budjetoidaan ja projektoidaan keskitetysti
Konsernipalveluiden Kehitys ja viestintä -palvelualueelle. Hankkeiden omarahoitusosuuksia
rahoitetaan valmiusrahastoon jo aiemmin budjetoiduista kohdentamattomista varoista.
Digitaaliset palvelut hoitotakuun edistäjänä Pohjois-Pohjanmaalla, vastuuhenkilö
kehitysjohtaja Pasi Parkkila
Digitaaliset palvelut hoitotakuun edistäjänä -hankkeen tavoitteena on edistää hoitoon pääsyä
ja palvelujen saatavuutta sekä hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkua edistämällä,
laajentamalla ja yhdenmukaistamalla alueellisesti kehitettyjen sekä kansallisten digitaalisten
palveluiden käyttöönottoa ja käyttöä. Sairaanhoitopiirille on myönnetty hankeavustuksena
2.005.000 euroa vuodelle 2022. Hankkeessa on useita osatoteuttajia. Hankkeen tarkempi on
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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kuvaus ja hankerahoituksen käytön ehdot on kuvattu liitteenä olevassa STM:n päätöksessä
(25.4.2022).
Hankkeen arvioidut toimintatuotot ja toimintakulut esitetään lisättäväksi sairaanhoitopiirin
vuoden 2022 talousarvioon seuraaavasti:
Toimintatuotot
Avustukset
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Vuokrat
Muut kulut
Netto

euroa
2.005.000
1.500.000
400.000
105.000
0

Raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien
kehittäminen, vastuuhenkilö kehitysjohtaja Pasi Parkkila
Valtionavustuksella kehitetään päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja
vauvaperheiden palveluketjuja ja palvelukokonaisuuksia. Hankkeen tarkempi on kuvaus ja
hankerahoituksen käytön ehdot on kuvattu liitteenä olevassa STM:n päätöksessä (4.2.2022).
Hankkeen arvioidut toimintatuotot ja toimintakulut esitetään lisättäväksi sairaanhoitopiirin
vuoden 2022 talousarvioon seuraaavasti:
Toimintatuotot
Avustukset
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Vuokrat
Muut kulut
Netto

euroa
251.500
218.000
19.500
8.000
6.000
0

Kustannusvaikuttavuutta osaksi kansallisia suosituksia hanke sekä mobiilisovellusten ja
digitaalisten palvelujen arviointimalli -hanke, vastuuhenkilö arviointiylilääkäri Mia Turpeinen
Hanke liittyy Suomen kestävän kasvun ohjelmaan, jolla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden
mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Sosiaali- ja
terveydenhuollon kustannuksiin kohdistuu jatkuvaa kasvupainetta väestön ikääntymisen ja
uusien kalliiden hoitomuotojen vuoksi. Tämä asettaaa vaatimuksen huomioida kustannuksia ja
kustannusvaikuttavuutta myös näyttöön perustuvissa suosituksissa. Mobiilisovellusten ja
digipalveluiden arviointi -hankeosio jatkaa aiemmin tehtyä digi-HTA-kehittämistyötä ja sen
tavoitteena on vakiintunut digi-HTA -arviointitoiminta.
Hankkeen tarkempi on kuvaus ja hankerahoituksen käytön ehdot on kuvattu liitteenä olevassa
STM:n päätöksessä (25.4.2022).
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Hankkeen arvioidut toimintatuotot ja toimintakulut esitetään lisättäväksi sairaanhoitopiirin
vuoden 2022 talousarvioon seuraaavasti:
Toimintatuotot
Avustukset
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Vuokrat
Muut kulut
Netto

euroa
250.000
218.000
19.500
12.500
0

Psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa koskevat koordinointitehtävät,
vastuuhenkilö kehitysjohtaja Pasi Parkkila
Psykososiaalisten menetelmien hankkeessa edistetään psykososiaalisten menetelmien
osaamista perustason palveluissa koulutamalla, menetelmäohjaamalla ja muuten tukemalla
perustason toimijoita. Digitaalisten mielenterveyspalveluiden käyttöönottoa edistetään.
Hankkeen tarkempi on kuvaus ja hankerahoituksen käytön ehdot on kuvattu liitteenä olevassa
STM:n päätöksessä (20.12.2021).
Hankkeen toimintatuotot ja toimintamenot esitetään sairaanhoitopiirin vuoden 2022
talousarvioon seuraaavasti:
Toimintatuotot
Avustukset
Valmiusrahasto
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Vuokrat
Muut kulut
Netto

euroa
522.080
130.520
543.000
73.600
36.000
0

Lasten ja nuorten vaativien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia (OT-keskus) koskeviin
koordinointitehtäviin, vastuuhenkilö kehitysjohtaja Pasi Parkkila
Osaamis- ja tukikeskushankkeessa jatketaan alueellista OT-keskuksen valmistelua, aiempi työ
ja alueen erityispiirteet huomioiden.
Hankkeen tarkempi on kuvaus ja hankerahoituksen käytön ehdot on kuvattu liitteenä olevassa
STM:n päätöksessä (20.12.2021).
Hankkeen toimintatuotot ja toimintakulut esitetään lisättäväksi sairaanhoitopiirin vuoden
2022 talousarvioon seuraaavasti:
Toimintatuotot
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Avustukset
Valmiusrahasto
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Vuokrat
Muut kulut
Netto

300.000
75.000
197.520
144.800
10.000
10.680
12.000
0

Edellä esitetyt hankerahoitukset yhteensä (ilman valmiusrahastoa):
Toimintatuotot
Avustukset
Toimintatuotot yhteensä
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakulut yhteensä
Netto

euroa
3.328.580
3.328.580
2.676.520
451.880
171.500
16.680
12.000
3.328.580
0

Hankkeille kohdistetaan valmiusrahastosta jo talousarvioon sisältyvä 205.520 euron osuus.
OYS Ensihoidon toimialueelle esitettävät talousarviomuutokset, vastuuhenkilö
toimialuejohtaja Mirja Annala
Ensihoidon toimialueen talousarvio laadittiin vuodelle 2022 ensimäistä kertaa
kokonaisuudessaan sairaanhoitopiirin toimialueelle. Yksityiskohtaiset taloustiedot menneiltä
vuosilta olivat hajanaiset ja taloussuunnitelma oli haastavaa laatia kestäväksi. Taloustilanne
ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta on kuitenkin toteutunut ennakoidusti muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta. Alla esitety muutokset eivät olleet tiedossa talousarvioita
laadittaessa.
OYS Ensihoidon ambulanssit ajavat vuodessa yli 4 miljoonaa kilomeriä ja tehtävämäärä on
edelleen kasvussa. Öljyn hinnan nousu on vaikuttanut erityisesti polttoaineen hintoihin ja
rengaskustannuksiin. Talousarvioon nähden polttoainekustannukset arvioidaan nousevan noin
220 000 euroa ja rengaskustannukset arviolta noin 25 000 euroa. Oulun Raksilan asema on
ollut jo vuosia väistötiloissa. Nyt on aloitettu uuden aseman rakennustyöt ja käytössä olleet
väistötilat jouduttiin purkamaan ja sijoittamaan uudelleen. Väistö toteutettiin vuonna 2021,
mutta väistön toteuttamisen kaikki kustannukset siirtyivät maksettavaksi kuluvalle vuodelle.
OYS Ensihoito varautui väistön kustannuksiin pelastuslaitokselta saadun tiedon mukaan,
mutta ensihoitoon kohdistuvat kustannukset vuonna 2022 ovat osoittautuneet 88 000 euroa
suuremmiksi.
STM myönsi 2/2021 valtionavustuksen tehohoito välinein varustetun monitoimiPöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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/infektioyksikön hankintaan jokaiselle (5) erityisvastuualueelle sijoitettavaksi
yliopistosairaalan yhteyteen. Hankinnan toteutti HUS-logistiikka. OYS-ervaan sijoitettavan
monitoimiyksikön valtionavustus on 489 000 euroa, johon sisältyy ambulanssin (alusta,
korityö, potilaan siirtovälineistö) ja tehohoitoon vaadittavan hoito- ja lääkintälaitteiston
hankinta. Hankintaan ei sisältynyt ambulanssin perusvarustusta, viestintävälineistöä eikä
tietojärjestelmiä, joiden kustannukset ovat arviolta 20 000 euroa. Erikoisyksikössä työskentely
vaatii kohdennetun erikoiskoulutetun henkilöstön. Monitoimiyksikön toiminnan
käynnistäminen ja ylläpito vaativat työaikaa, joten hankinnan toteuttamiseen, koulutukseen ja
henkilöstön perehdytykseen on varattava arviolta 20 000 euroa edestä palkkauskustannuksia.
Monitoimiyksikön sijoittaminen vaatii suuren tilan, jolla on merkitystä vuokrakustannuksiin
(lisäys n. 10 000 euroa), sekä huoltoihin, vakuutuksiin sekä muihin ylläpitotoimintaan noin 5
000 euroa.
Edellä esitetyn mukaisesti toimintakulut talousarvioon nähden arvioidaan kasvavan 388 000
euroa. Ensihoidon maksuosuuksia jäsenkunnilta esitetään nostettavan kustannusten kasvua
vastaavalla summalla.
Toimintatuotot ja toimintakulut esitetään lisättäväksi OYS Ensihoidon talousarvioon
seuraavasti:
Toimintatuotot
Myyntitulot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Vuokrat
Muut kulut
Poistot
Netto

euroa
388.000
50.000
240.000
98.000
0

Tarkemmat muutokset on esitetty liitteessä Ensihoidon talousarviomuutokset.
Tietohallintoon esitettävät talousarviomutokset, vastuuhenkilö tietohallintojohtaja Ilkka
Haataja
ICT-palveluiden liikkeen luovutus Istekki Oy:lle aiheuttaa muutoksia sairaanhoitopiirin
tietohallinnon talousarvioon vuodelle 2022.
Liikkeen luovutuksessa Istekkiin siirtyy 36 tietohallinnon työntekijää, mikä pienentää
loppuvuoden henkilöstökuluja 1,4 milj. euroa. Liikkeen luovutuksessa siirtyvä ICT-omaisuus
pienentää tietohallinnon poistoja 1,0 milj. euroa. Tietohallinnon myyntitulot pienevät 300 000
eurolla, kun nyt sairaanhoitopiiristä ICTpalveluita hankkivat Nordlab ja Esko Systems Oy
siirtyvät käyttämään Istekin palveluita (laskutus suoraan Istekistä).
Liikkeen luovutuksen yhteydessä solmittavien jatkuvien palveluiden palvelusopimusten
laskutus on kesä-joulukuussa 1,05 milj. euroa kuukaudessa, yhteensä noin 7,35 milj. euroa.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Lisäksi Istekistä hankitaan erillislaskutettavia palveluita arvioilta 700 000 eurolla.
Palvelulaskutuksen kasvamisen vuoksi tietohallinnon palvelujen ostojen budjettia esitetään
korotettavaksi 2,1 milj. eurolla.
Konsernipalveluiden /Tietohallinnon talousarviomuutoksiksi esitetään seuraavaa:
Toimintatuotot
Myyntitulot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Vuokrat
Muut kulut
Poistot
Netto

euroa
-300 000
-1 400 000
2 100 000
-1 000 000
0

Liikkeen luovutuksen aiheuttamien talousarviomuutosten nettoarvo on 0 euroa.
Istekki Oy:n osakkeiden merkintä apportilla
Sairaanhoitopiiri siirtää liikkeen luovutuksen yhteydessä omaisuutta apporttina Istekki Oy:lle.
Istekin nykyiset pääomistajat ja PPSHP ovat sopineet, että PPSHP voi merkitä apporttina
siirtyvän omaisuuden arvolla Istekki Oy:n PPSHP:lle suuntaamasta osakeannista enintään 889
kpl 4 500 euron arvoisia Istekki Oy:n osakkeita, yhteensä enintään 4,0 miljoonalla eurolla.
Apportin arvo määrittyy 31.5.2022 tilanteen perusteella (LIITE täydennetään
kokousasiakirjoihin myöhemmin).
Osakemerkinnän johdosta esitetään korotettavaksi talousarvion osakkeet ja osuudet
määrärahaa 4,0 milj. euroa.

Toimialueiden väliset siirrot
Henkilöstön siirto, vastuuhenkilöt sairaanhoidon palvelukeskuksen johtaja Jaakko Niinimäki ja
tutkimus- ja arviointitylilääkäri Mia Turpeinen
Sairaanhoidollisten palveluiden toimialueelta esitetään siirrettäväksi kaksi vakanssia
(biostatistikko ja tutkimuskoordinaattori) konsernipalveluihin tutkimuspalvelut palvelualueelle. Siirto pienentää sairaanhoidollisten palveluiden henkilöstökuluja 79.645
euroa ja kasvattaa vastaavalla summalla konsernipalveluiden henkilöstökuluja.
Jäsenkuntamyynnin siirto, vastuuhenkilöt sairaanhoidon toimialuejohtaja Mirja Annala ja
toimialuejohtaja Päivi Laurila
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Sairaanhoitopiirin jäsenkuntamyynti ei toteudu Somatiikan toimialueella suunnitellun
mukaisesti vuonna 2022, joten Somatiikan toimialueelta esitetään siirrettäväksi Ensihoidon
toimialueelle 388.000 euron jäsenkuntamyyntiä koskeva toimintatulo. Tällöin
sairaanhoitopiirin jäsenkuntamyynnin talousarviota ei koroteta.
Esityslistan liitteenä on edellä esitetyillä perusteilla laaditut:
- talousarvion määrärahojen yhteenveto esitettynä sitovuusmääräysten mukaisesti
sairaanhoitopiiritasolla ja toimialueittain
- päivitetty tuloslaskelma- ja rahoitus- ja investointiosa.
Päätösehdotus

Talousjohtaja Jarkko Raatikainen (puh. 0400-154 743):
Hallitus
1. hyväksyy oheisen liitteen (Sitovuudet hallitus) mukaiset vuoden 2022 talousarvion
toimialueiden käyttötalous- ja investointiosan uudet sitovuustasot.
2. päättää merkitä apportilla enintään 889 kappaletta 4 500 euron arvoisia Istekki Oy:n
osakkeita, yhteensä enintään 4,0 miljoonalla eurolla edellyttäen että valtuusto hyväksyy
talousarviomuutoksen. Apportin arvo määrittyy 31.5.2022 tilanteen perusteella.
3. esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy edellä esitetyin perustein sairaanhoitopiirin
vuoden 2022 talousarvion
- tuloslaskelmaosan toimintatuottojen ja -kulujen määrärahojen lisäykset,
- investointiosan osakkeet ja osuudet määrärahan korotuksen 4,0 miljoonaan euroon,
- muutetun rahoitusosan ja
- esitetyt muutokset määrärahojen sitovuustasoihin.
Uudet tuloslaskelmaosan määrärahojen muutetut sitovuustasot ovat:
- toimintatuotot 753 584 498
- toimintakulut 728 375 713
- tilikauden tulos -8 196 381

Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen:
Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

Päätös

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Jarkko Raatkaisen muutettu esitys:
Hallitus
1. hyväksyy oheisen liitteen (Sitovuudet hallitus) mukaiset vuoden 2022 talousarvion
toimialueiden käyttötalous- ja investointiosan uudet sitovuustasot.
2. päättää merkitä apportilla enintään 889 kappaletta 4 500 euron arvoisia Istekki Oy:n
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osakkeita, yhteensä enintään 4,0 miljoonalla eurolla edellyttäen että valtuusto hyväksyy
talousarviomuutoksen. Apportin arvo määrittyy 31.5.2022 tilanteen perusteella.
3. esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy edellä esitetyin perustein sairaanhoitopiirin
vuoden 2022 talousarvion
- tuloslaskelmaosan toimintatuottojen ja -kulujen määrärahojen lisäykset,
- investointiosan osakkeet ja osuudet määrärahan korotuksen 4,0 miljoonaan euroon,
- muutetun rahoitusosan ja
- esitetyt muutokset määrärahojen sitovuustasoihin.
Uudet tuloslaskelmaosan määrärahojen muutetut sitovuustasot ovat:
- toimintatuotot 753 584 498
- toimintakulut 728 375 713
- tilikauden tulos -8 196 381
Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan muutetun esityksen.
Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Liitteet

Digitaaliset palvelut hoitotakuun edistäjänä Pohjois-Pohjanmaalla
Kustannusvaikuttavuuutta osaksi kansallisia suosituksia sekä mobiisovellukset
PPSHP_Myöntöpäätös_Vauvaperhe
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös koordinointitehtäviin OYS-erityisvastuualueella
Tuloslaskelmaosa 2022
Rahoitusosa 2022
Investoinnit 2022
OYS Ensihoito TA muutokset
Sitovuudet_Hallitus
Sitovuudet_Valtuusto
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PPSHP/3348/00.04.03.00/2022
19 § OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon järjestämissopimus

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösesitys

Hallituksen esitys:
Valtuuston 8.6.2021 hyväksymää OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien
erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan 31.12.2022 saakka.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Päätöshistoria
Aiempi käsittely

Hallituskäsittely 14.5.2019
Sopimuksen tarkoitus ja sitä säätelevät normit
Terveydenhuoltolain 42 §:n mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on järjestettävä
yhteistyössä alueensa erikoissairaanhoito. Niiden on suunniteltava ja sovitettava yhteen
alueensa erikoissairaanhoidon palvelujen tuotanto, tietojärjestelmät, lääkinnällinen kuntoutus
ja erilaiset hankinnat. Lisäksi on sovitettava yhteen koulutusviranomaisten ja työhallinnon
kanssa terveydenhuollon henkilöstön perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta sekä maakuntien
liittojen kanssa työvoiman kysyntää ja koulutustarjontaa. Erityisvastuualueen
sairaanhoitopiirien edellytetään yhteistyössä huolehtivan samaan erityisvastuualueeseen
kuuluvien kuntien ja sairaanhoitopiirien tarvitsemasta ohjauksesta ja neuvonnasta
erikoissairaanhoidon antamisessa, terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksessa
sekä tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen järjestämisessä.
Terveydenhuoltolain 43 §:n mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on
tehtävä erikoissairaanhoidon järjestämissopimus, jossa on sovittava sairaanhoitopiirien
työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöönoton
periaatteista. Sovitun työnjaon on edistettävä terveydenhuollon laatua, potilasturvallisuutta,
vaikuttavuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta. Sopimuksen mukaiseen toimintayksikköön on
varmistettava riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä osaaminen.
Valtioneuvoston asetus (VNA 337/2011) määrää tarkemmin järjestämissopimuksen sisällöstä.
Eduskunnan tekemä terveydenhuoltolain muutos (1516/2016) koskee ensihoitopalvelujen
järjestämistä ja sisältöä (39 - 41 §), erikoissairaanhoidon työnjakoa ja eräiden tehtävien
keskittämistä (45 §), erityisvastuualueen ensihoitokeskusta (46 §), kiireellistä hoitoa (50 §),
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terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen yhteistyötä (50a §) sekä sosiaalihuollon tarpeen
arviointia (53a §). Lakimuutos tuli voimaan 1.1.2017, paitsi pykälien 45, 50 ja 50a osalta
1.1.2018.
Valtioneuvosto asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista
edellytyksistä (VNA 583/2017) tuli voimaan 1.1.2018. Sillä säädetään päivystysyksiköiden
kiireellisen hoidon vastaanottotoiminnan tehtävistä ja laatuvaatimuksista sekä
erikoisalakohtaisista edellytyksistä.
Asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä (VNA 582/2017)
tuli voimaan 1.1.2018, mutta sen 7 § 1.7.2018 alkaen. Sillä säädetään valtakunnallisesti
vähempään kuin viiteen yliopistolliseen sairaalan keskitettävistä suunnittelu- ja
koordinaatiotehtävistä sekä leikkauksista, hoidoista ja toimenpiteistä. Asetuksella säädetään
myös suunnittelu- ja koordinaatiotehtävien alueellisesta keskittämisestä viiteen
yliopistolliseen sairaalaan. Lisäksi säädetään tiettyjen erikoissairaanhoidon toimenpiteiden,
hoitojen ja leikkausten keskittämisestä viiteen yliopistolliseen sairaalaan sekä 7 §:ssä
ympärivuorokautista yhteispäivystystä ylläpitäviin asetuksessa mainitut edellytykset täyttäviin
sairaaloihin.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta (STMA 585/2017) on tullut voimaan
1.1.2018. Siinä täsmennetään mm. ERVA ensihoitokeskuksen tehtäviä ja vastuita sekä
sairaanhoitopiirien yhteistyötä ensihoidon osalta.
Edellä mainittujen normien lisäksi järjestämissopimus perustuu muihin erikoissairaanhoidon
järjestämistä ja tuottamista koskeviin säädöksiin.
Sopimusosapuolet
Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (OYS-erva) sairaanhoitopiirit (Lapin ja LänsiPohjan sairaanhoitopiirit, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, KeskiPohjanmaan sosiaali- terveyspalvelukuntayhtymä sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä) ovat yhdessä laatineet erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen vuosille
2018 - 2021.
Sopimuksen valmistelu
Sopimusluonnoksen ovat valmistelleet ja laatineet johtajaylilääkärit OYS-erva
asiantuntijalääkärin koordinoimana. Sopimusluonnos perustuu sopimusosapuolten
luottamushenkilöjohdon sekä johtavien viranhaltijoiden linjauksiin. Viimeistely on tehty
johtajaylilääkäreiden kokouksessa 24.4.19. Sopimuksen rinnalla on valmisteltu OYS-ervan
osuuskunnan muodostamista, joka osaltaan tukee järjestämissopimuksen mukaisen
yhteistyön toteuttamista alueella.
Päätösmenettely, sopimuksen seuranta ja muuttaminen
Sairaanhoitopiirien kuntayhtymät hyväksyvät järjestämissopimuksen ja sen mahdolliset
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muutokset kuntalain (410/2015) 58 §:n 1 momentissa tarkoitetussa toimielimessä,
yhtymävaltuustossa. Jos kuntayhtymät eivät pääse asiassa sopimukseen, valtioneuvosto voi
määrätä sopimuksen sisällöstä (Terveydenhuoltolaki 1326/2010 43 §). Tämän sopimuksen
käytännön toteutumista arvioidaan vuosittain erityisvastuualueen arviointiryhmässä, joka
koostuu sairaanhoitopiirien johtavista viranhaltijoista. Sen jäsenistä tekee päätöksen PPSHP:n
hallitus sairaanhoitopiirien esityksestä. Arviointiryhmän tehtävä on arvioida
erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien yhteistyötä ja antaa suosituksia kuntayhtymien
toimielimille järjestämissopimukseen tarvittavista päivityksistä. Johtajaylilääkärit valmistelevat
varsinaiseen sopimukseen tehtävät muutokset toimielimille ja panevat muutokset täytäntöön.
Liitteet:
Järjestämissopimus ja sen liitteet
1. erikoisalakohtainen työnjako
2. päivystysrenkaat
3. alueellisen kokonaisuuden suunnittelu ja yhteensovittaminen
Johtajaylilääkäri Juha Korpelaisen (puh 0400 834 541) ehdotus:
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan esityksen Oulun
yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen järjestämissopimukseksi vuosille 2018-2021.
Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoman esitys:
Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin ehdotuksen.
14.5.2019
Hall 84 § Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
____________
Valtuusto 10.6.2019
Valtuusto liite 7, Järjestämissopimus liitteineen.
Hallituksen esitys:
Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan esityksen Oulun yliopistollisen sairaalan
erityisvastuualueen järjestämissopimukseksi vuosille 2018-2021.
10.6.2019
Valt 23 § Johtaylilääkäri Juha Korpelainen esitteli asian.
Päätös: Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
____________
Hallituskäsittely 26.4.2021
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Järjestämissopimuksen arviointi
Järjestämissopimuksen arviointiryhmä on arvioinut erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien
yhteistyötä, sopimuksen toteutumista ja muutostarpeita. Arviointiryhmän käsityksen mukaan
sopimusta on noudatettu yleisesti ottaen hyvin, joskaan kaikki työnjakoon liittyvät tavoitteet
ja odotukset eivät ole täysin toteutuneet. Erityisesti työnjakoasetuksen 7 § mukaiset
leikkaustoimenpiteiden määrälliset tavoitteet ovat jääneet osittain saavuttamatta.
Arviointiryhmä on todennut järjestämissopimuksessa olevan sisällöllisiä muutostarpeita
yhteistyötä ja työnjakoa kuvaavassa luvussa, ja pienehköjä, teknisluonteisia muutostarpeita
sopimuksen muissa luvuissa. Lisäksi arviointiryhmän käsityksen mukaan sopimuksen tekstiä
tulisi muokata enemmän sopimusluonteiseksi ja taustoittavien tekstiosien osuutta tulisi
supistaa.
Työnjakoasetuksen muutokset
Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien välistä yhteistyötä ja työnjakoa säätelevä
valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä
astui uudistettuna voimaan 15.1.2021. Uudistus koski asetuksen pykäliä 3 §, 6 § ja 7 §, joissa
määritellään edellytykset sairaanhoitopiireissä suoritettaville leikkaustoimenpiteille ja
sairaanhoitopiirien väliselle työnjaolle.
Työnjakoasetuksen 7 § määrittelee tekonivelleikkausten, selkäleikkausten ja eräiden
syöpäleikkausten lukumääriä ja laatua koskevat edellytykset. Uuden asetuksen mukaan em.
leikkausten vähimmäislukumäärät voidaan alittaa, jos näiden leikkausten toteuttaminen
keskussairaaloissa on tarkoituksenmukaista kirurgisen päivystysvalmiuden ja henkilöstön
saatavuuden ylläpitämiseksi päivystyspisteiden välisten etäisyyksien ja väestön palvelutarpeen
vuoksi. Tekonivel- ja selkäleikkausten edellytyksenä on ortopedian ja traumatologian
erikoisalan ympärivuorokautinen päivystys ja syöpäleikkausten edellytyksenä soveltuvan
kirurgisen erikoisalan päivystys.
Lisäksi edellytyksenä on, että asiasta sovitaan erityisvastuualueen järjestämissopimuksessa ja
että sairaala pystyy varmistamaan toiminnan laadun, potilasturvallisuuden, osaaminen ja
hoidon kokonaisuuden yhteistyössä erityisvastuualueen yliopistollista sairaalaa ylläpitävän
sairaanhoitopiirin kanssa.
Järjestämissopimuksen muutokset
Oulun yliopistollisen sairaalaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit ovat
muokanneet järjestämissopimusta arviointiryhmän ehdotusten mukaisesti. Merkittävimmät
muutokset koskevat lukua 4, jossa sovitaan erikoissairaanhoidon valtakunnallisesta ja
alueellisesta yhteistyöstä ja leikkaustoimenpiteiden keskittämisestä.
Muokatussa sopimuksessa (luku 4) todetaan, että OYS-erva-alueen keskussairaaloissa on
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tarkoituksenmukaista jatkaa primaareja lonkan ja polven tekonivelleikkauksia, selkäkirurgiaa
ja syöpäkirurgiaa, vaikka leikkausten vuosittaiset lukumäärät jäävät asetuksessa mainittujen
rajojen alle. Toiminta vaatii ortopedian ja traumatologian erikoisalan ja muun soveltuvan
kirurgisen erikoisalan ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämisen.
Toiminnan määrää ja laatua seurataan yhteisen tietokannan sekä tekonivel-, selkä- ja
syöpärekisterien avulla. Laaturekistereiden lisäksi toimintaa seurataan yhteistyössä
yliopistosairaalan kanssa auditointikäyntien, suunniteltujen vierailujen, yhteisten
erikoisalakokousten ja -koulutusten avulla.
Vastuu työnjakoasetuksen mukaisen leikkaustoiminnan laadusta, potilasturvallisuudesta ja
toteutuvasta työnjaosta on asetuksessa mainittujen leikkaushoitojen asiantuntijalääkäreillä,
jotka yhdessä koordinoivat toimintaa koko erityisvastuualueella ja raportoivat siitä vuosittain
johtajaylilääkäreille. Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit ja erikoisalojen ylilääkärit seuraavat
työnjaon toteutumista ja puuttuvat tilanteeseen tarvittaessa.
Rintasyöpäkirurgian leikkaushoidossa edellytetään sairaanhoitopiirien sairaaloilta yhteisten
laatuvaatimusten mukaista moniammatillista toimintaa OYS rintasyöpäkirurgian
koordinoimana. Muussa tapauksessa leikkaustoiminta on toteutettava muissa sairaaloissa,
joilla on velvollisuus tämän järjestämissopimuksen perusteella vastaanottaa vastuu kyseisten
tehtävien hoitamisesta.
Kaikilla erikoisaloilla tai erikoisalaryhmillä on vähintään vuosittain erva-tapaaminen, jossa
päivitetään koulutus-, hoito- ja työnjakokäytäntöjä. Kokouskutsut, muistiot ja muutokset em.
dokumentteihin lähetetään erva-koordinaattorille ja johtajaylilääkäreille.
OYS-ervan sairaanhoitopiirit ohjaavat työnjakoasetuksen mukaiset potilasryhmät ensisijaisesti
oman erityisvastuualueen sairaaloihin. Tällä pyritään turvaamaan erikoissairaanhoidon korkea
laatutaso ja osaajien riittävyys koko erityisvastuualueelle.
Uutena asiana järjestämissopimukseen on sisällytetty luku 12 potilasvakuuttaminen.
Liite: Järjestämissopimus

Johtajaylilääkäri Juha Korpelaisen (puh 0400 834 541) ehdotus:
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn Oulun
yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen.
Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoman esitys:
Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin ehdotuksen.
26.4.2021
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Hall 91 § Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
____________
Valtuusto 8.6.2021
Valtuusto liite asia 8, OYS-Erva Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus
Hallituksen esitys:
Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn Oulun yliopistollisen sairaalan
erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen.
8.6.2021 Valt 20 § Johtajaylilääkäri Juha Korpelainen esitteli asian.
Päätös: Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
____________
Hallitus 28.3.2022 §42
Järjestämissopimuksen voimassaolon jatko 31.12.2022 saakka
Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien valtuustot ovat kesällä
2021 hyväksyneet päivitetyn järjestämissopimuksen vuosille 2018-2021. Sairaanhoitopiirit
ovat suunnitelleet vuoden 2022 toimintansa tämän järjestämissopimuksen mukaiseksi eikä
sopimuksen sisältöön ole tarvetta tehdä muutoksia vuodelle 2022. Asiasta on käyty
keskusteluja muiden OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien edustajien kanssa. Muut
piirit käsittelevät asian osaltaan kevään 2022 aikana. Sopimuksen voimaantulo edellyttää
kaikkien osalta samansisältöisen päätöksen. Vuoden 2022 aikana valmistellaan PohjoisSuomen yhteistyöalueen (YTA) hyvinvointialueiden yhteistyösopimusta, joka astuu voimaan
1.1.2023.
Päätösehdotus

Vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala p. 040 352 7257 :
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuuston 8.6.2021 hyväksymää OYSerityisvastuualueen sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen
voimassaoloaikaa jatketaan 31.12.2022 saakka.

Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen:
Hallitus hyväksyy vs. johtajaylilääkärin ehdotuksen.

Päätös

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Jarkko Raatikaisen muutettu esitys:
Hallitus hyväksyy vs. johtajaylilääkärin ehdotuksen.
Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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PPSHP/4004/00.01.05.00/2022
20 § Valtuustoaloite - Järjestöjen toimintaedellytysten varmistaminen sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösesitys

Hallituksen esitys:
Valtuusto
1. merkitsee valtuustoaloitteiseen annetun lausunnon tiedoksi.
2. merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Liitteet

Viljo Lehmusketo aloite - Järjestöjen toimintaedellytykset
Lausunto valtuustoaloitteeseen Viljo Lehmusketo

Päätöshistoria
Hallitus 28.3.2022 §45
Valtuustossa 14.12.2021 Viljo Lehmuskedon jättämä aloite.
Valtuustoaloite - Järjestöjen toimintaedellytysten varmistaminen sote-uudistuksen
toimeenpanovaiheessa
Valtuustoaloite ja valtuustoaloitteeseen annettu vs. hallintoylihoitajan Päivi Lavanderin
lausunto ovat liitteenä.
Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen p. 0400 834541:
Hallitus
1. merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun lausunnon tiedoksi ja antaa sen tiedoksi
valtuustolle.
2. esittää, että valtuusto merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Jarkko Raatikaisen muutettu esitys:
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Hallitus
1. merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun lausunnon tiedoksi ja antaa sen tiedoksi
valtuustolle.
2. esittää, että valtuusto merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.
Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
Liitteet

Viljo Lehmusketo aloite - Järjestöjen toimintaedellytykset
Lausunto valtuustoaloitteeseen Viljo Lehmusketo

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

48

PÖYTÄKIRJA
Valtuusto

2/2022

13.6.2022

PPSHP/6440/00.01.05.00/2022
21 § Valtuustoaloite - Yhteisön tai yksityisen henkilön omistaman sydäniskurin elektrodien korvaaminen
elvytystilanteessa

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösesitys

Hallituksen esitys:
Valtuusto
1. merkitsee valtuustoaloitteiseen annetun lausunnon tiedoksi.
2. merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Liitteet

15.3.2022 Aloite - Tuuri
Raatikainen - Lausunto valtuustoaloitteeseen

Päätöshistoria
Hallitus 23.5.2022 §84
Valtuustossa 15.3.2022 Jukka Tuurin jättämä aloite.
Valtuustoaloite - Yhteisön tai yksityisen henkilön omistaman sydäniskurin elektrodien
korvaaminen elvytystilanteessa
Valtuustoaloite ja valtuustoaloitteeseen annettu talousjohtaja Jarkko Raatikaisen lausunto
ovat liitteenä.
Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen p. 0400 834 541:
Hallitus
1. merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun lausunnon tiedoksi ja antaa sen tiedoksi
valtuustolle.
2. esittää, että valtuusto merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

15.3.2022 Aloite - Tuuri
Raatikainen - Lausunto valtuustoaloitteeseen
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PPSHP/6543/00.01.05.00/2022
22 § Valtuustoaloite - Sisäilmaongelmien korjaustoimenpiteet

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösesitys

Hallituksen esitys:
Valtuusto
1. merkitsee valtuustoaloitteiseen annetun lausunnon tiedoksi.
2. merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Liitteet

Saija Hyvönen aloite - Sisäilmaongelmien korjaustoimet
Lausunto sisailmaongelmien korjaustoimenpiteet 2022

Päätöshistoria
Hallitus 23.5.2022 §85
Valtuustossa 14.12.2021 Saija Hyvösen jättämä aloite: Sisäilmaongelmien korjaustoimet.
Valtuustoaloite ja aloitteeseen annettu lausunto on liitteenä.
Päätösehdotus

Infrapalvelujen johtaja Huotari Ollipekka 050-3227 287:
Hallitus
1. merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun lausunnon tiedoksi ja antaa sen tiedoksi
valtuustolle.
2. esittää, että valtuusto merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen:
Hallitus päättää hyväksyä infrapalvelujen johtajan ehdotuksen.

Päätös

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

Saija Hyvönen aloite - Sisäilmaongelmien korjaustoimet
Lausunto sisailmaongelmien korjaustoimenpiteet 2022
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PPSHP/6544/00.01.05.00/2022
23 § Valtuustoaloite - Muovijäte

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösesitys

Hallituksen esitys:
Valtuusto
1. merkitsee valtuustoaloitteiseen annetun lausunnon tiedoksi.
2. merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Liitteet

Aila Mäkisalo aloite - Muovijäte
Lausunto muovin kierrätys2022

Päätöshistoria
Hallitus 23.5.2022 §86
Valtuustossa 15.11.2021 Aila Mäkisalon jättämä aloite Muovijätteen kierrätyksestä.
Valtuustoaloite ja aloitteeseen annettu lausunto on liitteenä.
Päätösehdotus

Infrapalvelujen johtaja Huotari Ollipekka 050-3227 287:
Hallitus
1. merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun lausunnon tiedoksi ja antaa sen tiedoksi
valtuustolle.
2. esittää, että valtuusto merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi

Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen:
Hallitus päättää hyväksyä infrapalvelujen johtajan ehdotuksen.

Päätös

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

Aila Mäkisalo aloite - Muovijäte
Lausunto muovin kierrätys2022
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PPSHP/6551/00.01.05.00/2022
24 § Valtuustoaloite - Tilastotietoja PPSHP:n henkilöstöstä

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösesitys

Hallituksen esitys:
Valtuusto
1. merkitsee valtuustoaloitteiseen annetun lausunnon tiedoksi.
2. merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Liitteet

Anneli Näppä aloite - Tilastotietoja PPSHPn henkilöstöstä
Päkkilä Lausunto ja liitteet

Päätöshistoria
Hallitus 23.5.2022 §87
Valtuustossa 15.11.2021 Anneli Näpän jättämä aloite.
Valtuustoaloite - Tilastotietoja PPSHP:n henkilöstöstä
Valtuustoaloite ja valtuustoaloitteeseen annettuvs. henkilöstöjohtaja Emma-Leena Päkkilän
lausunto ovat liitteenä.
Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen p. 0400 834 541:
Hallitus
1. merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun lausunnon tiedoksi ja antaa sen tiedoksi
valtuustolle.
2. esittää, että valtuusto merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi

Päätös

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

Anneli Näppä aloite - Tilastotietoja PPSHPn henkilöstöstä
Päkkilä Lausunto ja liitteet
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PPSHP/6552/00.01.05.00/2022
25 § Valtuustoaloite - Tilastotietoja hoitotakuusta ja hoidon tarpeen arvioinnista

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösesitys

Hallituksen esitys:
Valtuusto
1. merkitsee valtuustoaloitteiseen annetun lausunnon tiedoksi.
2. merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Liitteet

Anneli Näppä aloite - Tilastotietoja hoitotakuusta
Lausunto valtuustoaloitteeseen - Anneli Näppä

Päätöshistoria
Hallitus 23.5.2022 §88
Valtuustossa 14.12.2021 Anneli Näpän jättämä aloite.
Valtuustoaloite - Tilastotietoja hoitotakuusta ja hoidon tarpeen arvioinnista.
Valtuustoaloite ja valtuustoaloitteeseen annettu vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevalan lausunto
ovat liitteenä.
Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen p. 0400 834 541:
Hallitus
1. merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun lausunnon tiedoksi ja antaa sen tiedoksi
valtuustolle.
2. esittää, että valtuusto merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi

Päätös

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

Anneli Näppä aloite - Tilastotietoja hoitotakuusta
Lausunto valtuustoaloitteeseen - Anneli Näppä
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PPSHP/6555/00.01.05.00/2022
26 § Valtuustoaloite - Potilaan osallisuuden mahdollisuuksien kehittäminen

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösesitys

Hallituksen esitys:
Valtuusto
1. merkitsee valtuustoaloitteiseen annetun lausunnon tiedoksi.
2. merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Liitteet

Annikki Sipilä aloite - Potilaan osallisuuden mahdollisuuksien kehittäminen
Lausunto valtuustoaloitteeseen - Annikki Sipilä

Päätöshistoria
Hallitus 23.5.2022 §89
Valtuustossa 14.12.2021 Annikki Sipilän jättämä aloite.
Valtuustoaloite - Potilaan osallisuuden mahdollisuuksien kehittäminen.
Valtuustoaloite ja valtuustoaloitteeseen annettu vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevalan lausunto
ovat liitteenä.
Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen p. 0400 834 541:
Hallitus
1. merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun lausunnon tiedoksi ja antaa sen tiedoksi
valtuustolle.
2. esittää, että valtuusto merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi

Päätös

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

Annikki Sipilä aloite - Potilaan osallisuuden mahdollisuuksien kehittäminen
Lausunto valtuustoaloitteeseen - Annikki Sipilä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

55

PÖYTÄKIRJA
Valtuusto

2/2022

13.6.2022

PPSHP/6558/00.01.05.00/2022
27 § Valtuustoaloite - Kroonisen kivunhoidon resurssit ja hoidon saatavuus

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösesitys

Hallituksen esitys:
Valtuusto
1. merkitsee valtuustoaloitteiseen annetun lausunnon tiedoksi.
2. merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Liitteet

15.3.2022 Aloite - Pesonen
Lausunto aloitteeseen - Kroonisen kivunhoidon resurssit ja hoidon saatavuus

Päätöshistoria
Hallitus 23.5.2022 §90
Valtuustossa 15.3.2022 Sylvi-Helena Pesosen jättämä aloite.
Valtuustoaloite - Kroonisen kivunhoidon resurssit ja hoidon saatavuus
Valtuustoaloite on liitteenä ja valtuustoaloitteeseen annettava vs. johtajaylilääkäri Terhi
Nevalan lausunto toimitetaan erikseen ennen kokousta.
Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen p. 0400 834 541:
Hallitus
1. merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun lausunnon tiedoksi ja antaa sen tiedoksi
valtuustolle.
2. esittää, että valtuusto merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

15.3.2022 Aloite - Pesonen
Lausunto aloitteeseen - Kroonisen kivunhoidon resurssit ja hoidon saatavuus

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

56

PÖYTÄKIRJA
Valtuusto

2/2022

13.6.2022

PPSHP/6556/00.01.05.00/2022
28 § Valtuustoaloite - Neurokirurgisten potilaan hoito

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösesitys

Hallituksen esitys:
Valtuusto
1. merkitsee valtuustoaloitteiseen annetun lausunnon tiedoksi.
2. merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Liitteet

15.3.2022 Aloite - Mäkisalo
Lausunto aloitteeseen - Neurokirurgisen potilaan hoito

Päätöshistoria
Hallitus 23.5.2022 §91
Valtuustossa 15.3.2022 Aila Mäkisalon jättämä aloite.
Valtuustoaloite - Neurokirurgisten potilaan hoito
Valtuustoaloite on liitteenä ja valtuustoaloitteeseen annettava vs. johtajaylilääkäri Terhi
Nevalan lausunto toimitetaan erikseen ennen kokousta.
Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen p. 0400 834 541:
Hallitus
1. merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun lausunnon tiedoksi ja antaa sen tiedoksi
valtuustolle.
2. esittää, että valtuusto merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

15.3.2022 Aloite - Mäkisalo
Lausunto aloitteeseen - Neurokirurgisen potilaan hoito
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29 § Ajankohtaiset asiat
Katsaus sairaanhoitopiirin ajankohtaitaisiin asioihin.
Päätös

Asioita ei ollut.
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30 § Aloitteet
Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 105 §:ssä säädetään valtuutetun aloiteoikeudesta.
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuuston
jäsenellä on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista
asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Sähköisessä kokouksessa aloite lähetetään
sähköisesti kokouksen puheenjohtajan ilmoittamalla tavalla.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä hallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi
päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.
Päätös

Merkittiin seuraavat aloitteet:
1. Valtuutettu Hanne Kokon aloite - Energiaratkaisuiden uudelleen tarkastelu Tulevaisuuden
sairaalaan
2. Valtuutettu Anneli Näpän aloite - Tilastotietoja PPSHP:n henkilöstöstä.

Liitteet

13.6.2022 Aloite - Hanne Kokko
13.6.2022 Aloite - Anneli Näppä
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31 § Kokouksen päättäminen
Valitusosoitus
Muutoksenhakuohjaus annetaan valtuuston pöytäkirjassa.
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.
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Tämä pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa 20.6.2022.
Pöytäkirja on lähetetty sähköpostilla sairaanhoitopiirin jäsenkunnille ja Oulun yliopistolle
20.6.2022.
Nähtävilläpito on tapahtunut edellä esitetyn mukaisesti yleisessä tietoverkossa
Pöytäkirjanpitäjä

Pasi Parkkila

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät: 11 - 14, 16, 20 - 31 §

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
pykälät: 15, 17 - 19 §
Valitusviranomainen, jolle valitus osoitetaan, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, käyntiosoite:
Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu, postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
puhelin: 029 56 42800, faksi 029 56 42841
sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kuntayhtymän
jäsenkunta ja sen jäsen.
Valituksen peruste
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta
määräaikaan.
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Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille ennen valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
Kuntayhtymän jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,
valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei
kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitus ajan
alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
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Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
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