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Aika

16.11.2022 9:00 - 11:50
Kokouksen jatko klo 13.00 - 14.00

Paikka

Luentosali 10 (sisäänkäynti S, 2 krs.)

Osallistujat

Kokoukseen osallistuneet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston
jäsenet ilmenevät 32 §:n liitteistä.

Muut osallistujat

Kai Pajala
Paavo Koho
Tarja Ollanketo
Eeva-Maria Parkkinen
Essi Kiuru
Juha Korpelainen
Terhi Nevala
Kati Ojala
Pirjo Lukkarila
Pia Peteri
Annukka Kuusiniemi
Ollipekka Huotari
Pasi Parkkila

Asiat

§:t 32 - 42

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

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

hallituksen puheenjohtaja
hallituksen varapuheenjohtaja
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
vs. sairaanhoitopiirin johtaja
vs. johtajaylilääkäri
vs. johtajaylilääkäri
hallintoylihoitaja
vs. talousjohtaja
va. henkilöstöjohtaja
nfrapalvelujen johtaja, iltapäivä
kehitysjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset
Anu Plaketti
Puheenjohtaja
§:t 32 - 37, 39 - 42

Pasi Parkkila
Pöytäkirjanpitäjä
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Liisa Lumijärvi
Puheenjohtaja
§ 38

Pöytäkirjanpitäjä

Jukka Tikanmäki
Pöytäkirjantarkastaja

Paula Anttila
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan nähtävilläolo

Yleisessä tietoverkossa 21.11.2022 alkaen.

Todistaa

Pöytäkirjanpitäjä

Pasi Parkkila
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32 § 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
2.000 tai vähemmän
2.001 - 8.000
8.001 - 25.000
25.001 - 100.000
100.001 tai enemmän

Jäsenten lukumäärä
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 9.00 suoritetussa nimenhuudossa oli 55 edustajaa 28 jäsenkunnasta ja 1 edustaja
Oulun yliopistosta. Kärsämäeltä ei ollut edustajaa paikalla. Jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä
on 386,356.
Läsnä kello 13.00 suoritetussa nimenhuudossa oli 53 edustajaa 28 jäsenkunnasta ja 1 edustaja
Oulun yliopistosta. Kärsämäeltä ei ollut edustajaa paikalla. Jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä
on 386,356.

Liitteet

16.11.2022 klo 9.00 läsnäolleet valtuutetut
16.11.2022 klo 13.00 läsnäolleet valtuutetut
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Liite 1 § 32

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston
kokouksen 16.11.2022 klo 9.00 ääni- ja nimiluettelo
Kunta

Äänimäärä

Varsinainen jäsen

Alavieska

3

Jarkko Pehkonen
Annikki Sipilä

Haapajärvi

7

Tuomo Ilvesvuori
Sinikka Parttimaa

Haapavesi

7

Leila Särkipaju
Aarne Karioja

Hailuoto

1

Kari Tuhkanen

Ii

10

Jari-Jukka Jokela

Kalajoki

13

Hannu Lahti
Suvi Puhto

Kempele

19

Janne Halunen
Anu Leivo
Pertti Sankilampi

Kuusamo

16

Veli Määttä
Tuomo Törmänen
Riitta Wedman

Kärsämäki

3

-

Liminka

11

Teemu Sanaksenaho
Liisa Kylmänen
Juuso Raitio

Lumijoki

3

Jaakko Klaavo

Merijärvi

2

Mika Tanska

Muhos

9

Jarmo Markkanen
Anu Plaketti

Nivala

11

Hanne Kokko
Kaarina Pyykkönen
Hilkka Suni

Oulainen

8

Jari Männikkö
Anneli Rajaniemi

PÖYTÄKIRJA liite Valtuusto 16.11.2022 9:00

6

Oulu

135,96

Saija Hyvönen
Susanna Kisner
Piia-Riitta Korvenheimo
Anneli Näppä

Oulun yliopisto

35,396

Virpi Glumoff

Pudasjärvi

8

Antti Tihinen

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

Siikajoki

6

Aila Mäkisalo

Siikalatva

6

Pilvi Härmä
Niina Kolehmainen

Taivalkoski

4

Heli Hietala
Maaret Ihme

Tyrnävä

7

Maarit Matinolli
Maria Paaso

Utajärvi

3

Raili Kokko
Kai Savolainen

Vaala

3

Pertti Väyrynen

Ylivieska

16

Paula Haapakoski
Markku Jylkkä
Ulla Lehtikangas

_____
386,356

PÖYTÄKIRJA liite Valtuusto 16.11.2022 9:00
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Liite 2 § 32

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston
kokouksen 16.11.2022 klo 13.00 ääni- ja nimiluettelo
Kunta

Äänimäärä

Varsinainen jäsen

Alavieska

3

Jarkko Pehkonen
Annikki Sipilä

Haapajärvi

7

Tuomo Ilvesvuori
Sinikka Parttimaa

Haapavesi

7

Leila Särkipaju
Aarne Karioja

Hailuoto

1

Kari Tuhkanen

Ii

10

Jari-Jukka Jokela

Kalajoki

13

Riitta A. Tilus
Hannu Lahti
Suvi Puhto

Kempele

19

Anu Leivo
Pertti Sankilampi

Kuusamo

16

Veli Määttä
Tuomo Törmänen
Riitta Wedman

Kärsämäki

3

-

Liminka

11

Liisa Kylmänen
Juuso Raitio

Lumijoki

3

Jaakko Klaavo

Merijärvi

2

Mika Tanska

Muhos

9

Jarmo Markkanen
Anu Plaketti

Nivala

11

Hanne Kokko
Kaarina Pyykkönen
Hilkka Suni

Oulainen

8

Jari Männikkö
Anneli Rajaniemi

PÖYTÄKIRJA liite Valtuusto 16.11.2022 9:00

8

Oulu

135,96

Saija Hyvönen
Susanna Kisner
Piia-Riitta Korvenheimo
Anneli Näppä

Oulun yliopisto

35,396

Virpi Glumoff

Pudasjärvi

8

Antti Tihinen

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

Siikajoki

6

Aila Mäkisalo

Siikalatva

6

Pilvi Härmä
Niina Kolehmainen

Taivalkoski

4

Heli Hietala
Maaret Ihme

Tyrnävä

7

Maarit Matinolli
Maria Paaso

Utajärvi

3

Raili Kokko
Kai Savolainen

Vaala

3

Pertti Väyrynen

Ylivieska

16

Paula Haapakoski
Markku Jylkkä
Ulla Lehtikangas

_____
386,356
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33 § 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 2.11.2022 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
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34 § 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 Jukka Tikanmäki Pyhäjärveltä ja Paula Anttila Pyhäjoelta. He
toimivat myös ääntenlaskijoina.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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35 § Ajankohtaiset asiat

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen, vs. talousjohtaja Pia Peteri, vs. johtajaylilääkäri
Kati Ojala ja hallintoylihoitaja Pirjo Lukkarila antavat katsauksen sairaanhoitopiirin
ajankohtaisista asioista.
Päätös

Merkittiin tiedoksi vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelaisen, vs. talousjohtaja Pia Peterin,
vs. johtajaylilääkäri Kati Ojalan ja hallintoylihoitaja Pirjo Lukkarilan antamat katsaukset
sairaanhoitopiirin ajankohtaisista asioista.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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PPSHP/590/02.01.00.01/2022
36 § Vuoden 2022 talousarviomuutokset

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösesitys

Hallituksen esitys:
Valtuusto hyväksyy edellä esitetyin perustein sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talousarvion
- tuloslaskelmaosan toimintatuottojen vähennykset (jäsenkuntamyynti)
- muutetun rahoitusosan ja
- esitetyt muutokset määrärahojen sitovuustasoihin.
Uudet tuloslaskelmaosan määrärahojen muutetut sitovuustasot ovat:
- toimintatuotot 742 966 162
- toimintakulut 728 375 713
- tilikauden tulos -18 814 716

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Liitteet

Tuloslaskelma
Rahoitusosa
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:
- Tietohallintostrategia ja merkittävät ICT-linjaukset
- Keskeisten toimittajien strateginen ja taktinen ohjaus
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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- 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
henkilöt siirtyvät soteuudistuksen myötä liikkeen luovutuksella hyvinvointialueen
henkilöstöksi.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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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
Henkilöstömenot
Netto
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

468 000
702 000
-234 000
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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.

Liitteet

Talousarvio2_2022_rahoituslaskelma
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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.
Toimialuekohtaisiin sitovuustasoihin vaikuttavat muutokset tuodaan myöhemmin hallituksen
päätettäväksi.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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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
- tilikauden tulos -7.808.931 euroa.
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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
kuvaus ja hankerahoituksen käytön ehdot on kuvattu liitteenä olevassa STM:n päätöksessä
(25.4.2022).
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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
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).
Hankkeen arvioidut toimintatuotot ja toimintakulut esitetään lisättäväksi sairaanhoitopiirin
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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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
Avustukset
Valmiusrahasto
Toimintakulut
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Vuokrat
Muut kulut
Netto

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 monitoimi/infektioyksikön hankintaan jokaiselle (5) erityisvastuualueelle sijoitettavaksi
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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.
Lisäksi Istekistä hankitaan erillislaskutettavia palveluita arvioilta 700 000 eurolla.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

PÖYTÄKIRJA
Valtuusto

3/2022

23

16.11.2022

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
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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
osakkeita, yhteensä enintään 4,0 miljoonalla eurolla edellyttäen että valtuusto hyväksyy
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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

Päätöshistoria
Valtuusto 13.6.2022 §18
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:
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- 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 31.10.2022 §146
Vuoden 2022 talousarviomuutokset, jatkoa
Määrärahasiirto, valmistelija Infrapalvelujen johtaja Ollipekka Huotari:
Valtuuston 14.12.2021 § 42 hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2022 on Tulevaisuuden
sairaala OYS 2030 -hankkeisiin budjetoitu 279,6 milj. euroa. Tästä summasta inframuutoksiin
yhteensä 5,4 milj. euroa. Talousarvion Inframuutokset-projektilla on toteutettu mm.
uudisrakentamiseen liittyviä tunneleita, Aapistien risteysalueen muutostöitä, kantasairaalan
putkipostijärjestelmää sekä kaukolämpöjärjestelmän muutostöitä.
Tarpeet sairaala-alueen rakennusten välisten yhteyksien toteutuksesta ovat tarkentuneet ja
tunneliverkoston laajuus on kasvanut. Muutoksien kustannusarvio vuoden 2022 talousarvioon
on 3,6 milj. euroa.
Yllämainituin perustein esitetään, että Inframuutokset-projektille tarvittava määräraha 3,6
milj. euroa rahoitetaan Rakennus F ja C:lle vuodelle 2022 varatusta (67 milj. euroa)
vuosimäärärahasta sisäisenä siirtona. Muutoksen jälkeen inframuutokset projektille varattu
määräraha on 9,0 milj. euroa.

Esko Systems Oy pääomittaminen, valmistelija vs. sairaanhoitopiirin johtaja Pasi Parkkila:
Hallitus on 3.10.2022 kokouksessaan esittänyt valtuustolle, että sairaanhoitopiiri myöntää
Esko Systems Oy:lle 5,3 miljoonan euron pääomalainan käytettäväksi Esko -asiakas- ja
potilastietojärjestelmän tuotekehitykseen. Lainan myöntämisellä on vaikutus
rahoituslaskelmaan (antolainasaamisten lisäys), joka esitetään lisättäväksi
talousarviomuutoksena rahoituslaskelmalle.
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Myyntiraamin alentaminen, valmistelija vt. talousjohtaja Pia Peteri
Sairaanhoitopiirin tulot ja menot eivät toteudu talousarvion mukaisena, johtuen
pääsääntöisesti koronaepidemiasta, henkilöstön saatavuusongelmista sekä kevään
työtaistelusta.
Syyskuun ennusteen mukaan toimintatuotot alittaa asetetun raamin noin 65 milj. euroa ja
toimintakulut noin 33 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos on muodostumassa
syyskuun ennusteen mukaan merkittävästi alijäämäiseksi, noin -40 milj. euroon.
Sairaanhoitopiirin alijäämä tulee olla katettuna vuoden 2022 tilinpäätöksessä.
Taseessa on edellisiltä vuosilta kertynyttä ylijäämää noin 17,4 milj. e, mikä ei riitä kattamaan
vuoden 2022 todennäköisesti toteutuvaa alijäämää. Tästä syystä ennakoidaan, että
omistajakunnille lähetetään tilikauden päättyessä lasku vuoden 2022 alijäämän siitä
osuudesta, jota ei voida kattaa edellisiltä tilikausilta kertyneestä ylijäämästä. Tämän hetken
ennusteen mukaan loppulaskun suuruus on noin 23,6 milj. euroa. Summa tarkentuu
tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Esitetään alennettavaksi jäsenkuntamyyntiin varattu
raamia -10.618.336 euroa €. Esityksellä on vaikutusta tilikauden tulokseen, joka muutoksen
jälkeen on -18.8147.716 euroa. Poistoeron muutoksen jälkeen tilikauden ylijäämä on taseessa
olevan tilikausien ylijäämän suuruinen, 17,4 milj. euroa.
Päätösehdotus

Vs. Talousjohtaja Pia Peteri (puh. 0400-154 743):
Hallitus
1. hyväksyy oheisen liitteen (Sitovuudet hallitus) mukaiset vuoden 2022 talousarvion
toimialueiden käyttötalous- ja investointiosan uudet sitovuustasot.
2. esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy edellä esitetyin perustein sairaanhoitopiirin
vuoden 2022 talousarvion
- tuloslaskelmaosan toimintatuottojen vähennykset (jäsenkuntamyynti)
- muutetun rahoitusosan ja
- esitetyt muutokset määrärahojen sitovuustasoihin.
Uudet tuloslaskelmaosan määrärahojen muutetut sitovuustasot ovat:
- toimintatuotot 742 966 162
- toimintakulut 728 375 713
- tilikauden tulos -18 814 716

Päätösesitys

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

Päätös

Korjataan kirjoitusvirhe:
Sairaanhoitopiirin tulot ja menot eivät toteudu talousarvion mukaisena, johtuen
pääsääntöisesti koronaepidemiasta, henkilöstön saatavuusongelmista sekä kevään
työtaistelusta.
Syyskuun ennusteen mukaan toimintatuotot alittaa asetetun raamin noin 65 milj. euroa ja
toimintakulut noin 33 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos on muodostumassa
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syyskuun ennusteen mukaan merkittävästi alijäämäiseksi, noin -40 milj. euroon.
Sairaanhoitopiirin alijäämä tulee olla katettuna vuoden 2022 tilinpäätöksessä.
Taseessa on edellisiltä vuosilta kertynyttä ylijäämää noin 17,4 milj. e, mikä ei riitä kattamaan
vuoden 2022 todennäköisesti toteutuvaa alijäämää. Tästä syystä ennakoidaan, että
omistajakunnille lähetetään tilikauden päättyessä lasku vuoden 2022 alijäämän siitä
osuudesta, jota ei voida kattaa edellisiltä tilikausilta kertyneestä ylijäämästä. Tämän hetken
ennusteen mukaan loppulaskun suuruus on noin 23,6 milj. euroa. Summa tarkentuu
tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Esitetään alennettavaksi jäsenkuntamyyntiin varattu
raamia -10.618.336 euroa €. Esityksellä on vaikutusta tilikauden tulokseen, joka muutoksen
jälkeen on -18.814.716 euroa. Poistoeron muutoksen jälkeen tilikauden ylijäämä on taseessa
olevan tilikausien ylijäämän suuruinen, 17,4 milj. euroa.
Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
Liitteet

Tuloslaskelma
Rahoitusosa
Sitovuudet_hallitus
Sitovuudet_valtuusto
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PPSHP/12685/02.05.08.00/2022
37 § Pääomalainan myöntäminen Esko Systems Oy:lle

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösesitys

Hallituksen esitys
Sairaanhoitopiiri myöntää Esko Systems Oy:lle 5,3 miljoonana euron pääomalainan
käytettäväksi Esko -asiakas- ja potilastietojärjestelmän tuotekehitykseen.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
Esko Systems Oy:n hallituksen jäsenet vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen ja vs.
johtajaylilääkäri Terhi Nevala poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Liitteet

OTE Aluevaltuusto 17.10.2022 § 121 Esko Systems Oy

Päätöshistoria
Aiempi käsittely

Hallituskäsittely 16.11.2020 215 §
Esitys Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille pääomalainasta
Esko Systems Oy:n toimialana on sosiaali- ja terveyspalvelujen alan tieto- ja
viestintäteknologian (ICT) ohjelmistojen suunnittelu, kehitys ja myyminen omistaja-asiakkaille.
Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen laadullisesti hyviä yhtiön toimialan
mukaisia tuotteita ja palveluita.
Yhtiön päätuote on Esko-potilastietojärjestelmä. Esko-potilastieto-järjestelmä on PPSHP:n
useiden vuosien kehitystyön tuloksena syntynyt modulaarinen tietojärjestelmä, jota on
tarkoitus kehittää edelleen tulevaisuudessa. PPSHP on yhtiöittänyt Eskopotilastietojärjestelmän tavoitteenaan saada järjestelmä suomalaisessa terveydenhuollossa
laajemmin käyttöön. PPSHP:llä on kirjanpitolain mukainen määräysvalta Yhtiöön ja Yhtiö on
täten PPSHP:n tytäryritys.
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän lisäksi Yhtiön omistajina ovat: Lapin
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Oulun kaupunki, Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä ja 2M-IT Oy. Lisäksi yhtiön omistajiksi ja järjestelmän käyttäjiksi ovat päättäneet
tulla Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite ja Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymä. Yhtiön hallituksessa on jäsenet PPSHP:stä, LSHP:stä ja Oulun
kaupungilta. Yhtiö kattaa tulorahoituksella hankintayksiköille tuotettavat jatkuvat palvelut.
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Yhtiö kehittää päätuotettaan Esko-potilastietojärjestelmää kattamaan erikoissairaanhoidon
lisäksi myös perusterveydenhuollon edellyttämät tarpeet. Tätä tarkoitusta varten PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä myönsi joulukuussa 2019 Yhtiölle 2,5 miljoonan
euron pääomalainan tietojärjestelmien kehittämisinvestointiin. Tällä pääomalainalla Yhtiö ei
kata potilashallinnon tietojärjestelmäkehitystä eli nykyisin käytössä olevan Oberontietojärjestelmän korvaamista Esko-tuoteosiolla eikä tulevaisuuden sairaalan toiminnallisten
tietojärjestelmätarpeiden toteutusta. Tulevaisuuden sairaalan tietojärjestelmään liittyvä
tuotekehitys palvelee ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaan tulevaisuuden sairaalan toiminnallisia
tarpeita.
Yhtiön hallitus on 22.9.2020 kokouksessaan käsitellyt tuotekehityksen lisärahoituksen
tarvetta. Yhtiön osakkaat PPSHP:ä lukuun ottamatta eivät ole halukkaita investoimaan
kyseisten osioiden tuotekehitykseen.
Yhtiön hallitus esittää yhtiön suurimmalle omistajalle eli Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirille 2.700.000 euron suuruisen pääomalainan myöntämistä yhtiön Eskopotilastietojärjestelmän potilashallinnon ja tulevaisuuden sairaalan toimintojen
tuotekehitykseen. Pääomalainan laina-ajaksi yhtiö esittää kymmenen vuotta siten, että lainaajan alussa on kolme lyhennysvapaata vuotta. Tämän jälkeen lainaa lyhennetään tasaisesti
seitsemän vuoden ajan.
Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoman (p. 040 767 1609) esitys:
Hallitus esittää valtuustolle, että sairaanhoitopiiri myöntää Esko Systems Oy:lle 2,7 miljoonan
euron pääomalainan käytettäväksi potilashallinnon ja tulevaisuuden sairaalan toimintojen
tuotekehitykseen.
Mikäli valtuusto myöntää pääomalainan, hallitus hyväksyy pääomalainan ehdot seuraavasti:
Laina on luonteeltaan Osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettu pääomalaina. Pääomalainan lainaaika on kymmenen vuotta siten, että laina-ajan alussa on kolme lyhennysvapaata vuotta.
Tämän jälkeen lainaa lyhennetään tasaisesti seitsemän vuoden aikana. Lainaa voidaan
lyhentää myös ennenaikaisesti takaisin. Lainan vuotuinen korko koko laina-ajalta kulloinkin
maksamatta olevalle pääomalle on kiinteä 2,0 %.
16.11.2020 Hall 215 §
Johtajaylilääkäri Juha Korpelainen poistui esteellisenä, koska hän on Esko Systems Oy:n
hallituksen jäsen.
Esko Systems Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jarkko Raatikainen kertoi yhtiön kuulumiset ja
poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Jääskeläisen esitys:
Hallitus esittää valtuustolle, että sairaanhoitopiiri myöntää Esko Systems Oy:lle 2,7 miljoonan
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euron pääomalainan käytettäväksi potilashallinnon ja tulevaisuuden sairaalan toimintojen
tuotekehitykseen.
Mikäli valtuusto myöntää pääomalainan, hallitus hyväksyy pääomalainan ehdot seuraavasti:
Laina on luonteeltaan Osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettu pääomalaina. Pääomalainan lainaaika on kymmenen vuotta siten, että laina-ajan alussa on kolme lyhennysvapaata vuotta.
Tämän jälkeen lainaa lyhennetään tasaisesti seitsemän vuoden aikana. Lainaa voidaan
lyhentää myös ennenaikaisesti takaisin. Lainan vuotuinen korko koko laina-ajalta kulloinkin
maksamatta olevalle pääomalle on kiinteä 2,0 %.
Päätös: Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
____________
Hallituksen esitys valtuustolle:
Sairaanhoitopiiri myöntää Esko Systems Oy:lle 2,7 miljoonan euron pääomalainan
käytettäväksi potilashallinnon ja tulevaisuuden sairaalan toimintojen tuotekehitykseen.
8.12.2020 Valt 34 §
Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma esitteli asian.
Esko Systems Oy:n hallituksen jäsenet Juha Korpelainen ja Jarkko Raatikainen poistuivat
päätöksenteon ajaksi.
Päätös: Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
____________
Hallitus 3.10.2022 §120
Pääomalainat vuosille 2022 - 2023
Esko -asiakas- ja -potilastietojärjestelmän tuotekehitystyö on edennyt suunnitelman
mukaisesti niin, että uuden järjestelmän ensimmäiset käyttöönotot perusterveydenhuollossa
aloitetaan syksyllä 2023. Uusi järjestelmä sisältää nykyisin käytössä olevan
erikoissairaanhoidon lisäksi perusterveydenhuollon ja potilashallinnon vaatimat toiminnot.
Hyvinvointialueella tarvittavat sosiaalihuollon ja suun terveydenhuollon tietojärjestelmien
toimittajat on kilpailutettu Esko Systems Oy:n toimesta ja valitut järjestelmät liitetään samaan
kokonaisuuteen Eskon kanssa. Uusien asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönotot
toteutetaan yhteistyössä Istekki Oy:n kanssa.
Suunnitelman mukaisen tuotekehitystyön loppuun saattaminen edellyttää lisäpanoksia
vuosien 2022 ja 2023 kuluessa. Työn alla on vielä joitakin potilashallinnon ja
perusterveydenhuollon vaatimia erityisominaisuuksia, analytiikan ja viranomaisraportoinnin
vaatimat kokonaisuudet sekä suun terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja sähköisen asioinnin
rajapintaratkaisut.
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Arvioitu rahoitustarve tuotekehitystyön loppuun saattamiseksi on yhteensä 5,3 miljoonaa
euroa, josta perusterveydenhuollon kehitystyön osuus on 2 miljoonaa euroa ja
potilashallinnon osuus 3,3 miljoonaa euroa. Rahoitustarpeesta vuodelle 2022 kohdistuu 1,3
miljoonaa euroa ja vuodelle 2023 4 miljonaa euroa.
Yhtiön hallitus on 16.8.2022 kokouksessaan käsitellyt tuotekehityksen lisärahoituksen
tarvetta. Yhtiön osakkaat PPSHP:ä lukuun ottamatta eivät ole halukkaita investoimaan
kyseisten osioiden tuotekehitykseen.
Yhtiön osakkaita ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, PohjoisPohjanmaan hyvinvointialue, Oulun kaupunki, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Lapin
hyvinvointialue, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveyspalvelukuntayhtymä Soite, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, 2M-IT
Oy, Istekki Oy ja LapIT Oy.
Yhtiön hallitus esittää yhtiön suurimmalle omistajalle eli Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirille 5,3 miljoonan euron suuruisen pääomalainan myöntämistä yhtiön Esko asiakas- ja -potilastietojärjestelmän edellä kuvattujen toimintojen tuotekehitykseen.
Pääomalainan laina-ajaksi yhtiö esittää kymmenen vuotta siten, että laina-ajan alussa on
kolme lyhennysvapaata vuotta. Tämän jälkeen lainaa lyhennetään tasaisesti seitsemän
vuoden ajan.
Vastuu lainasta siirtyy 1.1.2023 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.
Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Pasi Parkkila, p. 040 544 8955:
Hallitus esittää valtuustolle, että sairaanhoitopiiri myöntää Esko Systems Oy:lle 5,3 miljoonan
euron pääomalainan käytettäväksi Esko -asiakas- ja potilastietojärjestelmän tuotekehitykseen.
Mikäli valtuusto myöntää pääomalainan, hallitus hyväksyy pääomalainan ehdot seuraavasti:
Laina on luonteeltaan Osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettu pääomalaina. Pääomalainan lainaaika on kymmenen vuotta siten, että laina-ajan alussa on kolme lyhennysvapaata vuotta.
Tämän jälkeen lainaa lyhennetään tasaisesti seitsemän vuoden aikana. Lainaa voidaan
lyhentää myös ennenaikaisesti takaisin. Lainan vuotuinen korko koko laina-ajalta kulloinkin
maksamatta olevalle pääomalle on kiinteä 4 %.

Päätös

Vs sairaanhoitopiirin johtaja Pasi Parkkilan muutettu esitys:
Hallitus esittää valtuustolle
1. Sairaanhoitopiiri myöntää Esko Systems Oy:lle 5,3 miljoonana euron pääomalainan
käytettäväksi Esko -asiakas- ja potilastietojärjestelmän tuotekehitykseen.
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2. Mikäli valtuusto myöntää pääomalainan, hallitus hyväksyy pääomalainan ehdot seuraavasti:
Laina on luonteeltaan Osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettu pääomalaina. Pääomalainan lainaaika on kymmenen vuotta siten, että laina-ajan alussa on kolme lyhennysvapaata vuotta.
Tämän jälkeen lainaa lyhennetään tasaisesti seitsemän vuoden aikana. Lainaa voidaan
lyhentää myös ennenaikaisesti takaisin. Lainan vuotuinen korko koko laina-ajalta kulloinkin
maksamatta olevalle pääomalle on kiinteä 4 %.
3. Sairaanhoitopiirin pääomalainan myöntämisen ehtona on, että Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue hyväksyy pääomalainan myöntämisen.
Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan muutetun esityksen.
Vs. sairaanhoitopiirinjohtaja Juha Korpelainen ja vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala poistuivat
esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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PPSHP/13943/00.01.01.00/2022
38 § Sopimus Pohjois-Suomen Laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) purkamisesta ja toiminnan
siirtämisestä NordLab hyvinvointiyhtymään

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösesitys

Hallituksen esitys:
Valtuusto hyväksyy osaltaan sopimuksen Pohjois-Suomen Laboratoriokeskuksen
Liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) purkamisesta ja toiminnan siirtämisestä NordLab
Hyvinvointiyhtymään.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
- Valtuuston jäsen Virpi Glumoff (NordLab hyvinvointiyhtymän hallitus Oulun yliopiston
edustajan varajäsen),
- valtuuston puheenjohtaja Anu Plaketti (NordLab liikelaitoskuntayhtymän 29.4.2022
yhtymäkokouksen varajäsen PPSHP),
- hallituksen puheenjohtaja Kai Pajala (NordLab liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan
jäsen (luottamushenkilöedustaja) sekä NordLab hyvinvointiyhtymän hallituksessa
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen edustajan varajäsen),
- hallituksen varapuheenjohtaja Paavo Koho (NordLab liikelaitoskuntayhtymän
johtokunnan varajäsen (luottamushenkilöedustaja) sekä NordLab hyvinvointiyhtymän
yhtymäkokouksen jäsen Pohjois-Pohjanmaan HVA),
- vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen (NordLab liikelaitoskuntayhtymän
johtokunnan varajäsen (PPSHP) sekä NordLab hyvinvointiyhtymän hallituksen varajäsen
Pohjois-Pohjanmaan HVA) ja
- hallintoylihoitaja Pirjo Lukkarila (NordLab liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan
puheenjohtaja (PPSHP) sekä NordLab hyvinvointiyhtymän hallituksen puheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan HVA),
Yllä olevat henkilöt poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Puheenjohtajana toimi valtuuston 1. varapuheenjohtaja Liisa Lumijärvi.

Liitteet

Nordlab Purku- ja siirtosopimus final 20221010

Päätöshistoria
Hallitus 31.10.2022 §147
Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirit ovat tehneet yhteistyötä laboratoriotoimintojen osalta
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vuodesta 2013 saakka, jolloin ne yhdessä perustivat Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen
liikelaitoskuntayhtymä NordLabin (jäljempänä "Liikelaitoskuntayhtymä"). Jäsenenä
Liikelaitoskuntayhtymässä ovat Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä
Soite, Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Lapin ja
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymä.
Uusi lainsäädäntö ei mahdollista toiminnan jatkamista liikelaitoskuntayhtymämallilla, joten
yhteistyörakenne on järjestettävä uudelleen. Tämän takia hyvinvointialueet ovat perustaneet
NordLab hyvinvointiyhtymän (jäljempänä "Hyvinvointiyhtymä"), johon on tarkoituksena siirtää
sekä Liikelaitoskuntayhtymä NordLabin nykyinen toiminta, että alueen kunnissa itsenäisesti
tuotettu laboratoriotoiminta. Päätös Hyvinvointiyhtymän perustamisesta on hyväksytty
Kainuun aluevaltuustossa 29.8.2022 (§ 73), Keski-Pohjanmaan aluevaltuustossa 26.9.2022 (§
59), Lapin aluevaltuustossa 31.8.2022 (§ 80) ja Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuustossa 5.9.2022
(§ 109).
Liikelaitoskuntayhtymä ei purkaudu automaattisesti voimaanpanolain perusteella vaan se
täytyy purkaa jäsenten päätöksillä. Purkamiseen ja loppuselvitykseen sovelletaan kuntalakia
(410/2015) sekä voimassa olevaa perussopimusta. Purkamisen tarkoituksena ei kuitenkaan ole
lopettaa Liikelaitoskuntayhtymä NordLabin toimintaa vaan siirtää se sellaisenaan
Hyvinvointiyhtymään. Tämän takia nyt solmittavaksi ehdotetulla sopimuksella on tarkoitus
täydentää Liikelaitoskuntayhtymä NordLabin perussopimuksen 24 §:n mukaista purkamisesta
määrättyä menettelyä ja sopia toiminnan siirtämisestä Hyvinvointiyhtymään. Pelkän
purkusopimuksen sijaan ehdotetaan solmittavaksi sopimus Liikelaitoskuntayhtymä NordLabin
purkamisesta ja toiminnan siirtämisestä NordLab Hyvinvointiyhtymään (Liite 1.).
Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 24 §:n mukaan Liikelaitoskuntayhtymän
purkamisesta päättävät jäsenten valtuustot. Koska solmittavaksi ehdotetulla sopimuksella
sovitaan, Liikelaitoskuntayhtymän purkamisen lisäksi, miten jäsenten jako-osuuksina saamat
Liikelaitoskuntayhtymän varat, velat, sitoumukset ja vastuut sekä henkilöstö siirtyvät
hyvinvointialueille ja edelleen Hyvinvointiyhtymälle, tulee kustakin hyvinvointialueesta sekä
NordLab Hyvinvointiyhtymästä sopimuksen osapuoli. Osapuolia on yhteensä 10.
Solmittavaksi ehdotetussa sopimusluonnoksessa tavoitteena on, että Liikelaitoskuntayhtymän
toiminnallinen kokonaisuus ja siihen liittyvät varat, velat, sitoumukset ja vastuut siirretään
kokonaisuudessaan ja sellaisenaan Hyvinvointiyhtymälle. Tämä on verottajan edellytys sille,
että NordLabin toimintaa voidaan jatkaa Hyvinvointiyhtymässä samalla y-tunnuksella, kuin
sitä on harjoitettu Liikelaitoskuntayhtymässä.
Sopimusluonnoksen mukaisesti Liikelaitoskuntayhtymän henkilöstö, joka on
yhteistoimintaneuvotteluissa yksilöity (Liite 2.), siirtyisi ensin maantieteellisellä perusteella
määriteltynä jäsenen (eli sairaanhoitopiirin) palvelukseen ja edelleen voimaanpanolain
mukaisena liikkeenluovutuksena hyvinvointialueelle. Tämän jälkeen henkilöstö siirtyisi
liikkeenluovutuksena edelleen hyvinvointialueelta Hyvinvointiyhtymään. Lisäksi
Hyvinvointiyhtymään siirtyisi kunnista Lapin Hyvinvointialueelle ja Pohjois-Pohjanmaan
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Hyvinvointialueelle siirtyvä laboratoriohenkilöstö, joka on yhteistoimintaneuvotteluissa
yksilöity. Laboratoriohenkilöstön lomapalkkavelka siirretään kokonaisuudessaan ja
sellaisenaan Hyvinvointiyhtymälle.
NordLab Hyvinvointiyhtymän muodostumiseen sekä henkilöstön asemaan ja siirtoihin liittyvät
yhteistoimintaneuvottelut on kokonaisuudessaan saatu päätökseen 12.10.2022.
Kun Liikelaitoskuntayhtymä NordLabin toiminta on sellaisenaan ja kokonaisuudessaan siirretty
NordLab hyvinvointiyhtymälle, tarkistetaan hyvinvointialueiden jäsenosuudet vastaamaan
Hyvinvointiyhtymän perussopimuksessa sovittuja jäsenosuuksia. Tarkistaminen suoritetaan
siten, että jäsenosuuksia luovutetaan Hyvinvointiyhtymän jäsenten kesken.
Liite 2. siirtyvästä henkilökunnasta on nähtävissä hallituksen työtilassa ei julkisessa
materiaalissa (salassapidettävä: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24
§:n 1 momentin 17 kohta).
Päätösesitys

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen p. 0400 834541:
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy osaltaan sopimuksen Pohjois-Suomen
Laboratoriokeskuksen Liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) purkamisesta ja toiminnan
siirtämisestä NordLab Hyvinvointiyhtymään.

Päätös

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Pasi Parkkilan muutettu esitys:
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy osaltaan sopimuksen Pohjois-Suomen
Laboratoriokeskuksen Liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) purkamisesta ja toiminnan
siirtämisestä NordLab Hyvinvointiyhtymään.
Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
Hallituksen puheenjohtaja Kai Pajala, hallituksen varapuheenjohtaja Pavo Koho, valtuuston
puheenjohtaja Anu Plaketti, vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen ja hallintoylihoitaja
Pirjo Lukkarila poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Puheenjohtajana toimi Esa Karjalainen.

Liitteet

Nordlab Purku- ja siirtosopimus final 20221010
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PPSHP/13671/00.01.05.00/2022
39 § 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

Aloite - Anneli Näppä
Kuusiniemi - Lausunto valtuustoaloitteeseen

Päätöshistoria
Hallitus 31.10.2022 §151
Valtuustossa 13.6.2022 Anneli Näpän jättämä aloite.
Valtuustoaloite - Tilastotietoja PPSHP:n henkilöstöstä
Valtuustoaloite ja aloitteeseen annettu lausunto on 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

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

Aloite - Anneli Näppä
Kuusiniemi - Lausunto valtuustoaloitteeseen
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PPSHP/14314/00.01.05.00/2022
40 § Valtuustoaloite - Energiaratkaisuiden uudelleen tarkastelu tulevaisuuden sairaalaan

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

Huotari - Lausunto energiaratkaisut tulevaisuuden sairaala
Liite1 aloite ja lausunto Hanne Kokon aloitteeseen -tulevaisuuden sairaalasta tulevaisuuden
sairaala
Liite 2 aloite ja lausunto vihreiden aloitteeseen - tulevaisuuden sairaalan suunnittelussa
aurinkoenergia
Aloite - Hanne Kokko

Päätöshistoria
Hallitus 31.10.2022 §152
Valtuustossa 13.6.2022 Hanne Kokon jättämä aloite:
"Energiaratkaisuiden uudelleen tarkastelu tulevaisuuden sairaalaan".
Valtuustoaloite ja aloitteeseen annettu lausunto on liitteenä.
Päätösehdotus

Infrapalvelujen johtaja Ollipekka Huotari p. 050 322 7287:
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 hyväksyy Infrapalvelujen johtajan ehdotuksen.
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Päätös

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteiden kuvaus
Liitteet

Aloite ja lausunto valtuustoaloitteeseen sekä aiempien aloitteiden vastaukset (liitteet 1 ja 2)
Huotari - Lausunto energiaratkaisut tulevaisuuden sairaala
Liite1 aloite ja lausunto Hanne Kokon aloitteeseen -tulevaisuuden sairaalasta tulevaisuuden
sairaala
Liite 2 aloite ja lausunto vihreiden aloitteeseen - tulevaisuuden sairaalan suunnittelussa
aurinkoenergia
Aloite - Hanne Kokko
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41 § 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 seuraava aloite:
Valtuutettu Saija Hyvösen aloite - Kiinteistöjen kuntokartoitukset työntekijöiden ja
kiinteistöjen muiden käyttäjien saataville.

Liitteet

Aloite - Saija Hyvönen
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42 § Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.
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Tämä pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa 21.11.2022.
Pöytäkirja on lähetetty sähköpostilla sairaanhoitopiirin jäsenkunnille ja Oulun yliopistolle
21.11.2022.
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: 32 - 35, 39 - 42 §

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
pykälät: 36 - 38 §
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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