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Aika

14.12.2021 9:00 - 13:00
Kokouksen jatko 13.30 - 14.41

Paikka

Etäyhteys (Teams) / Luentosali 10

Osallistujat

Kokoukseen osallistuneet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston
jäsenet ilmenevät 38 §:n liitteistä.

Muut osallistujat

Kai Pajala
Paavo Koho
Esa Karjalainen
Tarja Ollanketo
Eeva-Maria Parkkinen
Anni-Inkeri Törmänen
Pauliina Valkovirta
Essi Kiuru
Ilkka Luoma
Juha Korpelainen
Terhi Nevala
Pirjo Lukkarila
Jarkko Raatikainen
Juha Jääskeläinen
Mervi Tervo
Ollipekka Huotari
Pasi Parkkila

Asiat

§:t 38 - 50

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

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

hallituksen puheenjohtaja
hallituksen varapuheenjohtaja
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
sairaanhoitopiirin johtaja
vs. shpj:n johtaja, johtajaylilääkäri
vs. johtajaylilääkäri
hallintoylihoitaja
talousjohtaja
henkilöstöjohtaja
viestintäpäällikkö
infrapalvelujen johtaja
kehitysjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset
Anu Plaketti
Puheenjohtaja

Pasi Parkkila
Pöytäkirjanpitäjä
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Pöytäkirjan tarkastus
Jukka Tikanmäki
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläolo

Yleisessä tietoverkossa 3.1.2022 alkaen.

Todistaa

Pöytäkirjanpitäjä

Pertti Väyrynen
Pöytäkirjantarkastaja

Pasi Parkkila
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38 § 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 9.00 suoritetussa nimenhuudossa oli 65 edustajaa 28 jäsenkunnasta ja 2 edustajaa
Oulun yliopistosta. Tyrnävän kunnasta ei ollut edustajaa paikalla. Jäsenten yhteenlaskettu
äänimäärä on 382,356.
Läsnä kello 13.30 suoritetussa nimenhuudossa oli 64 edustajaa 29 jäsenkunnasta ja 2
edustajaa Oulun yliopistosta. Jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on 389,356.

Liitteet

14.12.2021 klo 9.00 läsnäolleet valtuutetut
14.12.2021 klo 13.30 läsnäolleet valtuutetut

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

3

PÖYTÄKIRJA liite Valtuusto 14.12.2021 9:00

4

14.12.2021 klo 9.00

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston
kokouksen 14.12.2021 klo 9.00 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
Marko Kaveri
Eija Tikkanen

Kalajoki

13

Sanni Eerola
Suvi Puhto
Riitta A. Tilus

Kempele

19

Heini Koukkari
Anu Leivo
Pertti Sankilampi

Kuusamo

16

Veli Määttä
Tuomo Törmänen
Riitta Wedman

Kärsämäki

3

Markku Koski
Esko Loukkola

Liminka

11

Teemu Sanaksenaho
Liisa Kylmänen
Juuso Raitio

Lumijoki

3

Silvo Nybacka
Jaana Ollakka

Merijärvi

2

Mika Tanska
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5

Muhos

9

Jarmo Markkanen
Anu Plaketti
Samuli Tölli

Nivala

11

Hanne Kokko
Kaarina Pyykkönen
Hilkka Suni

Oulainen

8

Jari Männikkö
Anneli Rajaniemi

Oulu

135,96

Saija Hyvönen
Susanna Kisner
Piia-Riitta Korvenheimo
Anneli Näppä
Iida Tapio

Oulun yliopisto

35,396

Jukka Hakkola
Jaana Liimatainen

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

Aila Mäkisalo
Riitta-Liisa Salmekangas

Siikalatva

6

Pilvi Härmä
Niina Kolehmainen

Taivalkoski

4

Heli Hietala
Niilo Keränen

Tyrnävä

7

-
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6

Utajärvi

3

Raili Kokko
Kai Savolainen

Vaala

3

Matti Halonen
Pertti Väyrynen

Ylivieska

16

Paula Haapakoski
Markku Jylkkä
Ulla Lehtikangas

_____
382,356
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14.12.2021 klo 13.30

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston
kokouksen 14.12.2021 klo 13.30 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
Marko Kaveri
Eija Tikkanen

Kalajoki

13

Sanni Eerola
Suvi Puhto
Riitta A. Tilus

Kempele

19

Heini Koukkari
Anu Leivo
Pertti Sankilampi

Kuusamo

16

Veli Määttä
Tuomo Törmänen
Riitta Wedman

Kärsämäki

3

Markku Koski

Liminka

11

Liisa Kylmänen
Juuso Raitio

Lumijoki

3

Silvo Nybacka
Jaana Ollakka

Merijärvi

2

Mika Tanska

Muhos

9

Jarmo Markkanen
Anu Plaketti
Samuli Tölli
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8

Nivala

11

Hanne Kokko
Kaarina Pyykkönen
Hilkka Suni

Oulainen

8

Jari Männikkö
Anneli Rajaniemi

Oulu

135,96

Saija Hyvönen
Piia-Riitta Korvenheimo
Anneli Näppä
Iida Tapio

Oulun yliopisto

35,396

Jukka Hakkola
Jaana Liimatainen

Pudasjärvi

8

Eija Ikonen
Päivi Pohjanvesi
I

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

Aila Mäkisalo
Riitta-Liisa Salmekangas

Siikalatva

6

Pilvi Härmä
Niina Kolehmainen

Taivalkoski

4

Heli Hietala
Niilo Keränen

Tyrnävä

7

Maarit Matinolli
Maria Paaso

Utajärvi

3

Raili Kokko
Kai Savolainen
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Vaala

3

Matti Halonen
Pertti Väyrynen

Ylivieska

16

Paula Haapakoski
Markku Jylkkä
Ulla Lehtikangas

_____
389,356
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39 § 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 30.11.2021 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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40 § Pyötäkirjan 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 Pertti Väyrynen Vaalasta. He
toimivat myös ääntenlaskijoina.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

PÖYTÄKIRJA
Valtuusto

4/2021

12

14.12.2021

PPSHP/17018/00.01.03.01/2021
41 § PPSHP:n ICT-toimintojen uudelleenjärjestely ja niihin liittyvät toimenpiteet

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösehdotus

Hallituksen esitys:
1. valtuusto päättää ostaa 1 300 kappaletta Istekki Oy:n osakkeita Kuopion kaupungilta 4 500
euron osakekohtaiseen hintaan (kauppasumma 5 850 000 euroa) ja
2. valtuusto valtuuttaa hallituksen merkitsemään noin 4,0 miljoonan euron suuruisella
apportilla Istekki Oy:n osakkeita hintaan 4 500 euroa kappale Istekki Oy:n sairaanhoitopiirille
suuntaamasta osakeannista. Apportin arvo tarkentuu kevään 2022 aikana.
3. osakkeisiin ja osuuksiin varattua määrärahaa vuoden 2022 talousarviossa korotetaan 1,0
miljoonalla eurolla 6,0 miljoonaan euroon.
4. valtuusto toteaa, että Istekki Oy:lle toteutettavan liiketoiminnan siirron yksityiskohtaisen
sisällön sekä siirtoon ja Istekki Oy:n osakassopimukseen liittyvät asiakirjat hyväksyy hallitus.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Liitteet

Liite pöytäkirjaan § 41 - keskustan ryhmäpuhe

Päätöshistoria
Hallitus 29.11.2021 §246
Taustaa - aikaisemmat toimet
PPSHP, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Istekki Oy ja Lapit Oy selvittivät edellisen
maakuntauudistuksen valmistelun yhteydessä keväällä 2018 vaihtoehtoja maakunnan tarpeet
kattavien ICMT-palveluiden järjestämiseksi (ICMT - Information, Communication and Medical
Technology). Ulkopuolisena konsulttina toimi Deloitte Oy. Selvityksen keskeinen suositus oli,
että maakunnan kattavaa ICMT-yhteistyötä lähdetäisiin suunnittelemaan yhteistyössä ICTinhouse -yhtiö Istekin kanssa.
Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta kaavailtiin tulevan yksi Istekin pääomistajista (hankkimalla
merkittävän omistusosuuden yhtiöstä) ja maakunnan ICT-palvelut suunniteltiin siirrettävän
liikkeen luovutuksella Istekin hoidettaviksi. Lisäksi esitettiin, että PPSHP ja PohjoisPohjanmaan liitto hankkisivat ensimmäisessä vaiheessa pienosakkuuden Istekki Oy:stä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri teki päätöksen liittyä Istekki Oy:n omistajaksi
kesäkuussa 2018 (PPSHP hallitus 11.6.2018 § 94). Samalla päätettiin jatkaa selvitystä ja
neuvotteluja yhteistyön laajentamisesta strategiseksi omistajuudeksi (pääomistajan asema,
omistusosuus >15 %). Suunnitelmat laajemmasta yhteistyöstä kuitenkin kariutuivat keväällä
2019 silloisen maakuntauudistuksen kaaduttua.
Nykyiset ja tulevat haasteet
PPSHP:n strategia "Tavoitteena terveyttä ja toimintakykyä, Strategia 2020 -> " asettaa suuria
ja vaativia tavoitteita ICT-palveluiden ja digitalisaation hyödyntämiselle. Näiden tavoitteiden
saavuttaminen edellyttää merkittävää sähköisten palveluiden ja asioinnin kehittämistä.
OYS2030 uuden sairaalan tuottavuus ja vaikuttavuus on suunniteltu saavutettavan
tehostamalla palveluprosesseja, kehittämällä työnjakoa ja osaamista sekä hyödyntämällä
uutta teknologiaa selvästi nykyistä monipuolisemmin. Sairaanhoitopiirin tietohallinnon
odotetaan tukevan nykyistä laajemmin näihin tavoitteisiin pääsemistä ja digitalisaation
hyödyntämistä. Lisäksi hyvinvointialueiden käynnistyminen vuoden 2023 alussa edellyttää
mittavia ICT-muutostöitä ennen ko. ajankohtaa. Nämä suuret muutokset vaativat
huomattavasti nykyistä enemmän ICT-henkilöstöä ja -osaamista.
PPSHP:n hallitus on keskustellut useaan otteeseen kesän 2020 ja kevään 2021 välisenä aikana
sairaanhoitopiirin ICT-toimintojen lähivuosien haasteista ja kehittämisen vaihtoehdoista.
Suurin osa PPSHP:n ICT-budjetista ja omista resursseista on todettu olevan sidottu
perustoimintojen ylläpitämiseen. Omat resurssit ovat toiminnan volyymiin nähden pienet ja
käyttäjät eivät ole kaikilta osin palveluihin tyytyväisiä. Lisäksi on todettu, että lähivuosien
haasteet ovat niin suuria, että nykyisellä toimintamallilla niistä ei todennäköisesti selvitä.
PPSHP:n ja tulevan hyvinvointialueen ICT-toimintojen kehittämistä on arvioitu vuosien 2020 ja
2021 aikana kolmen etenemismallin pohjalta:
1. Kehitetään nykyistä toimintaa siten, että pystytään vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin
2. Kumppanoidutaan entistä vahvemmin kaupallisten toimijoiden kanssa
3. Kumppanoidutaan entistä vahvemmin jonkun ICT-inhouse -yhtiön kanssa
Yhteistyön laajentaminen Istekki Oy:n kanssa
Sairaanhoitopiirin hallitus on päätynyt arviossaan etenemiseen vaihtoehdon 3. pohjalta.
Hallitus päätti kokouksessaan 8.4.2021 käynnistää Istekki Oy:n kanssa valmistelu- ja
suunnitteluprojektin, joka tähtää sairaanhoitopiirin ICT-palveluiden siirtämiseen
liikkeenluovutuksella Istekin tuottamiksi. Projektissa määritellään luovutettavan
palvelukokonaisuuden sisältö ja arvo.
Istekki-yhteistyön laajentamista on käsitelty myös hyvinvointialuesuunnittelun POPsotehankekokonaisuutta ohjaavassa työvaliokunnassa 12.4.2021 ja suppeassa ohjausryhmässä
16.4.2021. Molemmat ovat puoltaneet selvityksen tekemistä hyvinvointialueen tulevat
tarpeet huomioon ottaen.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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PPSHP on aloittanut syksyllä 2021 uudelleen keskustelut Istekki Oy:n nykyisten pääomistajien
kanssa merkittävän omistusosuuden (yli 20 %) hankkimisesta yhtiön osakkeista.
Istekki on yksi suurimmista julkishallinnolle ICT-palveluita tuottavista inhouse-yrityksistä
Suomessa (liikevaihto 150 M€, työntekijöitä yli 700). Istekki Oy:n nykyiset pääomistajat ovat
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopion kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Kullakin on
31,5 % omistusosuus yhtiöstä. Lisäksi yhtiöllä on noin 50 pienosakasta, joiden yhteenlaskettu
omistus on noin 5 %. Istekki on kasvanut viime vuosina kannattavasti ja sen taloudellinen tila
on vahva.
PPSHP ja nykyiset pääomistajat ovat päätyneet keskinäisissä neuvotteluissaan siihen, että
PPSHP:stä voisi tulla yhtiön neljäs pääomistaja siten, että se hankkisi noin 22 % omistuksen
yhtiöstä. PPSHP merkitsisi yhtiön uusia osakkeita osakeannista liikkeen luovutuksessa siirtyvän
liiketoiminnan arvolla (apportti) ja sen lisäksi PPSHP ostaisi osakkeita Kuopion kaupungilta.
Samoissa neuvotteluissa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri yhtiön suurimpana asiakkaana on
esittänyt halukkuutensa kasvattaa suhteellista omistusosuuttaan yhtiössä. Tämä tapahtuisi
osakkeiden ostolla Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä.
Nykyiset pääomistajat ja PPSHP ovat sopineet, että näissä järjestelyissä uusien osakkeiden
merkintähintana ja osakkaiden välisissä osakekaupoissa yhtiön osakkeen hintana käytettäisiin
4 500 euroa osaketta kohti. Osakkeen hinnan arvonmääritys perustuu yhtiön teettämään
ulkopuoliseen arvioon ja nykyisten pääomistajien, PPSHP:n ja yhtiön yhteiseen näkemykseen
liiketoiminnan kehittymisestä tulevina vuosina.
Järjestelyiden jälkeen pääosakkaiden omistusosuudet yhtiöstä olisivat: Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri noin 31 %, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri noin 25 %, Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri noin 22 % ja Kuopion kaupunki noin 15 %. Samalla pääomistajien välistä
osakassopimusta tarkennettaisiin neljän pääomistajan tilannetta vastaavaksi.
PPSHP saisi noin 22 % omistuksen yhtiön osakkeista maksamalla noin 9,85 miljoonan euron
arvoisesta kauppahinnasta noin 5,85 miljoonaa euroa rahalla ja loput noin 4,0 miljoonaa
euroa apporttina siirtyvän liiketoiminnan arvolla Istekki Oy:n PPSHP:lle suuntaamasta
osakeannista. Kauppasumma Kuopion kaupungilta ostettavista osakkeista maksetaan kauppaa
koskevan päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Kauppasumman lisäksi rahana maksettavista
osakkeista tulee ostajan maksettavaksi varainsiirtovero (1,6 % kauppasummasta), mikä on
arviolta 93.600 euroa. Osakkeiden merkintähinnan maksuun käytettävän apporttiomaisuuden
arvo tarkentuu ja määräytyy osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan laadittavan
selvityksen perusteella kevään 2022 aikana.
ICT-toimintojen liikkeen luovutus Istekki Oy:lle
Liikkeen luovutuksella PPSHP:stä Istekkiin siirtyviksi toiminnoiksi on valmisteluprojektissa
alustavasti suunniteltu tietotekniikkapalveluista päätelaitteiden elinkaaren, ITinfrastruktuurin, tietoliikenteen, loppukäyttäjien tuen, käyttövaltuuksien hallinnan, tiedolla
johtamisen teknisten ratkaisujen, Microsoft-teknologioiden, palvelunhallinnan,
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integraatioiden, tulostuksen ja tietoturvan teknisen toteuttamisen palvelut. Lisäksi siirtyviä
toimintoja olisivat tietohallinnon operoimien toimialasidonnaisten ja toimialariippumattomien
tietojärjestelmien sovellustuki ja tekninen kehittämien ja ylläpito sekä
toimialariippumattomien tietojärjestelmien palvelun suunnittelu ja elinkaaren hallinta.
Henkilöstöä siirtyisi alustavan arvion mukaan noin 40 henkilöä. Liikkeenluovutus ja
henkilöstösiirrot tapahtuisivat 1.6.2022. Liikkeen luovutussuunnittelun aikana henkilöstölle on
pidetty seitsemän (7) tiedotustilaisuutta. PPSHP:n yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa
kokouksessaan 23.11.2021. Yt-neuvottelut on aloitettu 5.11.2021 ja ne jatkuvat, kunnes
liikkeen luovutusta koskevat yksityiskohdat ovat selvinneet.
Päätösehdotus

Tietohallintojohtaja Ilkka Haataja p. 040 5814903:
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että
1. valtuusto päättää ostaa 1 300 kappaletta Istekki Oy:n osakkeita Kuopion kaupungilta 4 500
euron osakekohtaiseen hintaan (kauppasumma 5 850 000 euroa) ja
2. valtuusto valtuuttaa hallituksen merkitsemään noin 4,0 miljoonan euron suuruisella
apportilla Istekki Oy:n osakkeita hintaan 4 500 euroa kappale Istekki Oy:n sairaanhoitopiirille
suuntaamasta osakeannista. Apportin arvo tarkentuu kevään 2022 aikana.
3. osakkeisiin ja osuuksiin varattua määrärahaa vuoden 2022 talousarviossa korotetaan 1,0
miljoonalla eurolla 6,0 miljoonaan euroon.
4. valtuusto valtuuttaa hallituksen hyväksymään Istekki Oy:lle toteutettavan liiketoiminnan
siirron yksityiskohtaisen sisällön sekä siirtoon ja Istekki Oy:n osakassopimukseen liittyvät
asiakirjat.

Päätösesitys

Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma:
Hallitus hyväksyy tietohallintojohtajan ehdotuksen.

Päätös

Sairaanhoitopiirin johtajan Ilkka Luoman muutettu esitys:
Hallituksen esitys valtuustolle,
1. valtuusto päättää ostaa 1 300 kappaletta Istekki Oy:n osakkeita Kuopion kaupungilta 4 500
euron osakekohtaiseen hintaan (kauppasumma 5 850 000 euroa) ja
2. valtuusto valtuuttaa hallituksen merkitsemään noin 4,0 miljoonan euron suuruisella
apportilla Istekki Oy:n osakkeita hintaan 4 500 euroa kappale Istekki Oy:n sairaanhoitopiirille
suuntaamasta osakeannista. Apportin arvo tarkentuu kevään 2022 aikana.
3. osakkeisiin ja osuuksiin varattua määrärahaa vuoden 2022 talousarviossa korotetaan 1,0
miljoonalla eurolla 6,0 miljoonaan euroon.
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4. valtuusto toteaa, että Istekki Oy:lle toteutettavan liiketoiminnan siirron yksityiskohtaisen
sisällön sekä siirtoon ja Istekki Oy:n osakassopimukseen liittyvät asiakirjat hyväksyy hallitus.
Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan muutetun esityksen.
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16

PÖYTÄKIRJA liite Valtuusto 14.12.2021 9:00

PPSHP

17

Liite pöytäkirjaan
14.12.2021 § 41

13.12.2021
Ryhmäpuhe, Keskusta, Asiakohta 4. ja 5.
Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja muut kuulijat!
PPSHP:n ICT-toimintojen uudelleenjärjestely ja niihin liittyvät toimenpiteet ovat olleet
hallituksessa käsiteltävänä ja siellä on päädytty esittämään valtuustolle Istekin osakkeiden
merkitsemistä Kuopion kaupungilta. Kauppaan varataan 6 miljoonaa euroa. Keskustan
valtuustoryhmä kannattaa esitystä ja edellyttää, että ICT-palvelut saadaan täten toimiviksi.
Meillä on tänään päätettävänä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta- ja
taloussuunnitelman vuodelle 2022. Kiitokset kaikille sen valmisteluun osallistuneille!
Keskustan valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että sairaanhoitopiirin strategian mukaisesti toiminta ja
talous on tasapainossa. Korostamme myös tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa.
Erikoissairaanhoidon toimintakustannukset eivät voi ylittää jäsenkuntiemme taloudellista
kantokykyä.
Talousarvio ja toimintasuunnitelman täytyy pohjautua todelliseen arvioon tuotettavien
palveluiden määrästä, laskutuksesta ja kustannuksista. Toimintakuluja arvioitaessa täytyy
huomioida alueen väestönkasvu, ikääntyminen ja sairastavuus.
Esittelytekstissä todetaan, että lisäksi otamme huomioon sekä yleisen että toimialan
kustannustason kehityksen ja hoitotakuun toteutumisen. Keskustan valtuustoryhmä haluaa nyt
kiinnittää huomioita nimenomaan hoitotakuun toteutumiseen. Hoitotakuun ulottumattomissa on
suuri joukko ihmisiä. Tämä aiheuttaa inhimillistä kärsimystä ihmisille ja lisäksi tulee kalliiksi
yhteiskunnalle pitkien sairauslomien ja työkyvyttömyyden myötä. Terveydenhuoltolain 52 pykälä
määrittelee jonon pituudeksi kuusi kuukautta. Mitä toimenpiteitä sairaanhoitopiirin johto on
suunnitellut asian ratkaisemiseksi, että meilläkin pystyttäisiin täyttämään lain kirjain?
Pitkään valmistellusta soteuudistuksesta tulee nyt totta ja aluevaltuusto aloittaa jo maaliskuussa
2022 ja uusi hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023. Valmistelu tulee tehdä huolella, että siirtyminen on
mahdollisimman hallittua ja vaivatonta.
Koronapandemia on tuonut haasteita jokapäiväiseen toimintaan eikä loppua ole näkyvissä. Elämä
viruksen kanssa täytyy sovittaa uuteen normaaliin siten, että se ei kohtuuttomasti vaikeuta
ihmisten normaalia elämää ja siinä täytyy huomioida myös yhteiskunnalliset vaikutukset ja
tasapainoilla niiden kanssa.
Keskustan valtuustoryhmä on huolissaan lisääntyvästä hoitajapulasta ja hoitohenkilökunnan
saatavuudesta. Hallituksen päättämät Smartum-setelit ovat oikeansuuntainen kannustin, mutta se
ei ratkaise koko ongelmaa. Miten olemme varautuneet vastaamaan alalle tulleeseen
työvoimapulaan? Onko esimerkiksi johtamistapojen ja johtamisjärjestelmän uudistamista pohdittu
ja mitkä toimenpiteet siinä lisäisivät henkilöstön työhyvinvointia ja tuloksellisuutta?

PÖYTÄKIRJA liite Valtuusto 14.12.2021 9:00

Arvoisa puheenjohtaja!
Keskustan valtuustoryhmä kannattaa vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman
hyväksymistä.

Keskustan valtuustoryhmän puolesta kiitän PPSHP:n viranhaltijoita, henkilöstöä ja muita valtuustoryhmiä
kuluneesta vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä. Toivotamme henkilöstölle, valtuutetuille,
yhteistyökumppaneille ja kuntalaisille hyvää ja rauhallista joulua sekä onnea ja menestystä vuodelle 2022!
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PPSHP/15199/02.01.00.00/2021
42 § Toiminta- ja taloussuunnitelma v. 2022

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösesitys

Hallituksen esitys:
valtuusto hyväksyy esityslistan liitteenä olevan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2022. Lisäksi hallitus oikeuttaa
valmistelevien viranhaltijoiden tekemään toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä talousarvioon
oikaisuluonteisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia ennen kuin suunnitelma ja
talousarvio lähetetään valtuustolle.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Liitteet

Talousarvio 2022

Päätöshistoria
Aiempi käsittely

Hallituskäsittely 23.8.2021
Sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma
Sairaanhoitopiirin strategian mukaisesti toiminnan ja talouden tulee olla tasapainossa.
Suunnittelemme sairaanhoitopiirin toimintaa ja taloutta tiiviissä yhteistyössä jäsenkuntien
kanssa. On strategisesti tärkeää, etteivät erikoissairaanhoidon toimintakustannukset ylitä
jäsenkuntiemme taloudellista kantokykyä. Erikoissairaanhoidon menokasvu on koko Suomen
julkisen talouden kannalta mitoitettava oikein.
Talousarvio ja toimintasuunnitelma pohjautuvat realistiseen arvioon tuotettavien palveluiden
määrästä, laskutuksesta ja kustannuksista. Arvioimme toimintakulujen kasvua muun muassa
alueen väestönkasvun, ikääntymisen ja sairastavuuden perusteella. Lisäksi otamme huomioon
sekä yleisen että toimialan kustannustason kehityksen ja hoitotakuun toteutumisen. Talouden
johtamisen tavoitteena on tasapainoinen talous ja ennakoivat toimet, jotka rajoittavat
kustannusten kasvua.
Sairaanhoitopiirin jäsenkunnille ja muille sidosryhmille informoidaan säännöllisesti
sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta kirjallisen raportoinnin lisäksi mm. kuntainfossa ja
omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmässä. Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohtia
käsitellään yhteistyötoimikunnassa syyskuun alussa.
Talousarvion valmistelussa on otettu huomioon vuoden 2020 toiminta, vuoden 2021
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alkuvuoden toiminnan taso, väestömuutoksen ja ikärakenteen vaikutukset sekä voimassa
oleva työehtosopimus kuin myös uuden yliopistollisen sairaalan rakentamisesta aiheutuvat
suorat ja välilliset kustannukset.
Soteuudistus
Hallituksen esitys koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista, on hyväksytty eduskunnassa 23.6.2021. Vuosi
2022 tulee siten olemaan sairaanhoitopiirin viimeinen toimintavuosi. Vuoden 2023 alusta
sairaanhoitopiirin toiminta siirtyy varoineen, velkoineen ja sitoumuksineen osaksi PohjoisPohjanmaan hyvinvointialuetta.
Sairaanhoitopiirillä on vuoden 2020 tilinpäätöksessä kirjattuna taseeseen 13,4 milj. euron
ylijäämä. Lain mukaan, mikäli hyvinvointialueelle siirtyvän kuntayhtymän taseeseen on
kertynyt ylijäämiä vuoden 2022 tilinpäätöksessä, jäsenkunnilla on mahdollisuus päättää
ylijäämän käsittelystä kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti ennen kuntayhtymän
siirtämistä hyvinvointialueelle.
Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana vuodelle 2022 ovat:
- Hoidon saatavuuden turvaaminen ja hoitotakuussa pysyminen
- Toimintatasossa lähtökohtana on vuoden 2020 ja vuoden 2021 alkuvuoden toiminta
huomioidenn koronaepidemian vaikutukset talouteen.
- Kysynnän ennustetaan kasvavan koronaepidemian, väestömuutosten ja ikärakenteen
muutosten vaikutuksesta siten että hoidettujen potilaiden määrän arvioidaan kasvavan
n. 2 % vuoden 2021 talousarvioon nähden.
- Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan 0,4 % ja toimintakulujen kasvavan 1,1 % vuoden
2021 talousarvioon verrattuna
- Hintoihin tehdään 0,5 % yleiskorotus, jonka lisäksi tarkistuksia tehdään
kustannuslaskennan pohjalta. Asiakasmaksulainsäädännön muutoksesta johtuen
asiakasmaksujen väheneminen huomioidaan hinnoissa; somatiikan toimialueen lasten ja
nuorten palvelualueen hintoihin tehdään keskimäärin 2 %:n korotukset.
- Henkilöstökulujen arvioidaan kasvavan työehtosopimuksen ja suunnitellun lisätyön
johdosta 1,5 %työpanoksen määrää ei kasvatetaresurssien päivitys ja uudistuva
henkilöstöpolitiikka keinoina
- Työehtosopimuksen vaikutuksetkunta-alan sopimukset ovat voimassa 28.2.2022 saakka,
jonka jälkeinen sopimuskausi on avoin
- Yleinen kustannustason muutos sekä hoidon kysynnän kasvusta johtuva muuttuvien
kulujen kasvu noin 1,5 %.
Toimintaympäristön muutokset
Keskeisimmät vuoden 2022 toiminnan ja talouden suunnittelua koskevat toimintaympäristän
muutokset ovat:
- osaamiskeskuspohjaisen organisaation käynnistyminen vuoden 2022 alusta
- ensihoidon palvelutuotannon siirtyminen pelastuslaitoksilta osaksi sairaanhoitopiirin
palvelutuotantoa omaksi toimialueeksi
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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- koronaepidemian vaikutukset toimintaan ja talouteen
- asiakasmaksulain muutoksen johdosta asiakasmaksutuotot alenevat n. 1,5 M€ johtuen
alle 18 v. maksuvapautuksesta
- sädehoitokeskuksen uudisrakentaminen valmistuu, minkä johdosta rakennusten poistot
kasvavat ja sädehoidossa tarvittavan laitekannan uudistamisen johdosta
laitekustannukset kasvavat
- jalkautuvan erikoissairaanhoidon yhtömuotoisen toiminnan käynnistyminen
Mahdolliset muut merkittävät toimintaympäristön muutokset selviävät toimialueiden välisissä
talousarvioneuvotteluissa syksyn aikana.
Toiminta tammi-kesäkuun aikana 2021
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin eri yksiköihin suuntautuva palvelujen kysyntä nousi
12,1 % tammi-kesäkuun 2021 aikana. Luvussa ovat mukana erikoissairaanhoidon sisäiset ja
ulkoiset lähetteet, päivystystoiminta ilman lähetettä ja sähköiset konsultaatiovastaukset.
Erikoissairaanhoidon osalta kysyntä kasvoi 7,5 %. Poikkeuksellisen korkean kysynnän kasvun
taustalla on vuoden 2020 koronaepidemian sulkuvaihe.
Erikoissairaanhoidossa olleiden potilaiden määrä kasvoi 6,5 % (6.084 potilasta) ja
avohoitokäyntien määrä 5,0 %. Hoitojaksojen määrä kasvoi 2,8 % ja hoitopäivien määrä laski 0,1 %. Synnytysten määrä kasvoi 1,9 % ja leikkaustoimenpiteiden määrä kasvoi 5,2 %.
Hoitoon pääsyä odottavien potilaiden määrä on koronaepidemian johdosta kasvanut. Kevään
2020 aikana yhteensä noin 8000 kappaletta erilaisia toimenpiteitä ja käyntejä peruttiin.
Hoidon tarpeen arviointia odottaneiden määrä oli kesäkuun lopussa 6.712 (6/2020: 5.911). Yli
3 kolme kuukautta odottaneita oli 536 (6/2020: 605). Niiden määrä on laskenut edellisestä
vuodesta 11,4%. Hoitotoimenpiteitä odottaneiden määrä on laskenut edellisestä vuodesta 1.4
%. Yli 6 kk odottaneiden määrä oli 339 (6/2020: 636).
Taloustilanne 1-6/2021
Sairaanhoitopiirin talouden seuranta vuodelle 2021 osoittaa, että sekä tulot että menot ovat
alittamassa talousarvion. Talouden lukujen vertailtavuus edelliseen vuoteen on heikko
johtuen koronaepidemiasta. Tammi-kesäkuun alustava tulos osoittaa 20,0 milj. euron
ylijäämää. Luvussa on mukana 5,1 milj. euron suuruinen Työterveys Virran myynnistä saatu
satunnainen tulo. Lisäksi sairaanhoitopiiri on saanut tänä vuonna koronan hoidosta johtuvaa
valtion avustusta 5,1 milj. euroa. Koko vuoden tulos ennustetaan muodostuvan ylijäämäiseksi.
Tulos on riippuvainen koronaepidemiasta.
Toimintatuotot
Vuoden 2022 toimintatuottojen muutokseksi verrattuna vuoden 2021 käyttösuunnitelmaan
esitetään 0,4 % ja vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna 7,6 %. Toimintatuloja kasvattaa
laitossiirtojen, kelakorvausten ja asiakasmaksujen osalta ensihoito, joka siirtyy vuoden 2022
alusta sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Jäsenkuntien maksuosuus pysyy vuoden 2021 tasossa
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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24,9 milj. euroa.
Talousarvion lähtökohtana on vuoden 2021 talousarvion toimintataso. Myyntiarviot
perustuvat vuoden 2021 toteumaennusteeseen sekä arvioon vuoden 2022 palvelujen
kysynnän kasvusta (väestön kasvu ja ikääntyminen sekä hoitojonot).
Maksutuotoissa esitetään asiakasmaksutuottojen lisäksi valmiusrahastotulo. Asiakasmaksut
on arvioitu olevan noin 1,5 milj. euroa alhaisemmat kuin vuonna 2020 johtuen alaikäisten
hoidon maksuttomuuden laajenemisesta. Valmiusrahastotulolla, jonka maksuperusteena on
euroa/asukas, katetaan yleisestä valmiudesta, potilasvakuutusmaksusta sekä projektien
omarahoitusosuuksista aiheutuvat kustannukset. Valmiusrahaston suuruudeksi esitetään
varattavan 23 euroa/asukas, joka vastaa vuoden 2021 tasoa, yhteensä noin 9,5 milj. euroa.
Muut toimintatuotot sisältävät sekä vuokra- että muut toimintatuotot.
Toimintakulut
Sairaanhoitopiirin toimintakulut jaetaan viiteen ryhmään: henkilöstökulut, palvelujen ostot,
aineet ja tarvikkeet, avustukset sekä muut kulut. Henkilöstökulut olivat vuoden 2020
tilinpäätöksessä 56,5 % kaikista toimintakuluista.
Toimintakulujen muutokseksi vuoden 2020 tilinpäätökseen nähden esitetään 8,7 % ja vuoden
2021 käyttösuunnitelmaan nähden 1,1 %.
Henkilöstökulut
Henkilöstömenojen on arvioitu kasvavan vuoden 2021 talousarvioon verrattuna 6,6 %.
Henkilöstömenoraamissa lähtökohtana on vuoden 2021 käyttösuunnitelma. Kunta-alan
sopimuskorotusten arvioitu vaikutus henkilöstökuluihin ilman toiminnan muutoksia on
arvioitu olevan 1,33 %. Henkilöstömenojen suuri kasvuprosentti johtuu ensihoidon
siirtymisestä sairaanhoitopiirin toiminnaksi, mutta näkyy vastaavasti palvelujen ostojen
vähenemänä. Talousarvioesityksessä ei ole varattu määrärahaa henkilöstömäärän kasvuun.
Palvelujen ostot
Palvelujen ostot olivat noin 22,7 % vuoden 2020 toimintakuluista, yhteensä 148,5 milj. euroa.
Suurimman kuluerän muodostivat hoitopalveluiden ostot (välitettyjen palvelujen ostot,
hoitotakuuostot ja avoterapiaostot). Talousarvioesityksessä vuodelle 2022 palvelujen ostoihin
on varattu 139,4 milj. euroa, joka on -13,6 % pienempi vuoden 2021 talousarvioon nähden.
Palvelujen ostoista pelastuslaitoksilta ostetut ensihoidon palvelut siirtyvät omaksi toiminnaksi.
Välitettyjen asiakaspalveluiden ostoihin esitetään varattavaksi 38 milj. euroa, saman verran
kuin vuoden 2020 talousarviossa. Vuoden 2022 talousarviossa palvelujen ostojen määrärahaa
kasvattaa muun muassa uuden sairaalan palvelusopimushankinnoilla hankittavat laitteet.
Aineet ja tarvikkeet
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Aineet ja tarvikkeet olivat noin 17,3 % vuoden 2020 toimintakuluista, yhteensä 113,2 milj.
euroa. Aineisiin ja tarvikkeisiin esitetään varattavaksi 126,4 milj. euroa, mikä on 2,4 %
korkeampi kuin vuoden 2021 talousarvio.
Muut kulut
Muut kulut muodostivat vuonna 2020 noin 3,5 % kaikista toimintakuluista. Näihin esitetään
varattavaksi 23,3 milj. euroa, mikä on 26,7 % enemmän kuin vuoden 2021 talousarvio. Muut
kulut sisältävät mm. rakennusten ja laitteiden vuokrat, kiinteistö- ja muut verot sekä
luottotappiot. Lisäksi ensihoidon siirtymisestä omaksi toiminnaksi siirtyy muihin kuluihin 4,3
milj. euroa.
Uuden sairaalan rakentamisen myötä sairaanhoitopiirin eri yksiköt ovat siirtyneet väliaikaisiin
vuokratiloihin, mikä on nostanut merkittävästi ulkoisia vuokrakustannuksia.
Rahoituskulut, poistot ja tulos
Nettorahoituskulujen arvioidaan olevan noin 0,3 milj. euroa ja poistojen 36,0 milj. euroa.
Tilikauden tulokseksi muodostuu talousarviossa -1,3 milj. euroa.
Esityslistan liitteenä on edellä olevilla perusteilla laadittu talousarviokehys sairaanhoitopiirin
tason tuloslaskelmaksi vuodelle 2022. Talouden toteutuminen kehyksen kaltaisesti edellyttää
strategian mukaista tuottavuuden parantumista ja tuotannon tehostamista. Toiminnan ja
talouden suunnittelun lähtökohtien toteuttamiseksi on välttämätöntä tehdä kustannusten
kasvua hillitseviä toimenpiteitä sekä sairaanhoitopiirissä että jäsenkuntien
perusterveydenhuollossa. Talousarviokehykseen sisältyy merkittäviä koronaepidemiasta,
työehtosopimuksista ja henkilökunnan riittävyydestä aiheutuvia riskejä.
Investoinnit
Tulevaisuuden sairaalahankkeen päivitetty MasterPlan hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa
2018. Vuoden 2022 talousarvion investointiosan valmistelu on vielä kesken.
Tulevaisuuden sairaala -hankkeisiin esitetään varattavaksi vuoden 2022 talousarviossa
yhteensä 279,4 milj. euroa.
Rakennusten peruskorjauksien ja -parannusten arvioitu osuus on 8,7 miljoonaa euroa
sisältäen perusparannus ja -korjaushankkeet kantasairaalaan.
Vuodelle 2022 aineettomien oikeuksien (tietojenkäsittelyhankkeiden) investointimenoksi
esitetään tässä vaiheessa 6,5 milj. euroa sekä kone- ja laiteinvestointeihin yhteensä 22,5 milj.
euroa. Summa sisältää uuden sairaalan laitehankintoja. Palvelusopimuksilla hankittavat
laitteet sisällytetään palveluostoihin. Investointeja koskevat summat tarkentuvat
talousarviovalmistelun edetessä.
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Osakkeisiin ja osuuksiin esitetään varattavaksi 5,0 milj. euroa erikseen päätettäviin kohteisiin
ja maa-alueisiin 250 000 euroa.
Kokonaismääräraha investointien toteuttamiseen on yhteensä 322,3 milj. euroa. Esityslistan
liitteenä on taulukko investoinneista vuosille 2022 - 2024. Neuvottelut investointien
lopullisesta sijoittamisesta talousarvioon on aloitettu ja ehdotukset tulevat myöhemmin
hanke- ja laitekohtaisena talousarviokäsittelyyn.
Tuotteistus ja hinnoittelu
Sairaanhoitopiirin hinnoittelu pidetään pääsääntöisesti vuoden 2021 hinnaston mukaisena.
Avohoidon hinnoittelussa siirrytään joidenkin poliklinikoiden osalta välisuoriteperusteiseen
laskutukseen. Hintoihin tehdään 0,5 % yleiskorotus, jonka lisäksi tarkistuksia tehdään
kustannuslaskennan pohjalta muun muassa syöpähoidon hintoihin.
Asiakasmaksulainsäädännön muutoksesta johtuen asiakasmaksujen väheneminen
huomioidaan hinnoissa, lasten ja naisten palvelualueen hintoihin tehdään tarvittavat
korotukset.
Vuoden 2022 talousarviosuunnittelua esitetään jatkettavaksi edellä esitettyjen linjausten
mukaisesti sekä liitteenä olevan talousarvioraamin mukaisilla luvuilla.
Liitteet
1. Talousarvioraami vuodelle 2022
2. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2022, investoinnit
Talousjohtaja Jarkko Raatikaisen (p. 0400 154 743) ehdotus:
Hallitus päättää, että vuoden 2022 talousarvion valmistelu perustuu edellä esitettyihin
linjauksiin ja liitteisiin.
Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoman esitys:
Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.
23.8.2021 Hall 157 §
Talousjohtaja Jarkko Raatikainen esitteli asian.
Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
____________
Hallitus 5.11.2021 §214
Vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu
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Tammi-elokuun toiminta ja talous
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon eri yksiköihin suuntautuva
palvelujen kysyntä kasvoi 9,4 % tammi-elokuun 2021 aikana. Lähetteiden määrä kasvoi 5,4 %,
sähköisten konsultaatioiden määrä 20,8 % ja ilman lähetettä erikoissairaanhoitoon
saapuneiden määrä kasvoi 19,6 %.
Erikoissairaanhoidossa olleiden potilaiden määrä kasvoi 3,7 %, (3 847 henkilöä). Avohoidossa
olleiden potilaiden määrä kasvoi 4,4 %. Avohoitokäyntien määrä erikoissairaanhoidossa kasvoi
3,9 % (13 241 käyntiä). Hoitojaksojen määrä kasvoi 1,7 %, ja hoitopäivien määrä väheni 0,3 %.
Leikkaustoimenpiteiden määrä kasvoi 1,9 %. Synnytysten määrä pysyi lähes edellisen vuoden
tasolla, kasvaen 0,1 %.
Koronapandemia on vaikuttanut hoitoon pääsyyn ja kiireettömien palvelujen saatavuuteen.
Yli kolme kuukautta hoidon tarpeen arviointia odottavia oli elokuun 2021 lopussa yhteensä 1
446 henkilöä (v. 2020 815 henkilöä). Yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita oli samana
ajankohtana 732 (v. 2020 1078 henkilöä).
Tammi-elokuun toimintatuotot olivat 4,8 % korkeammat verrattuna edellisvuoden vastaavaan
ajankohtaan. Toimintatuottoja ja -kuluja nostaa edelliseen vuoteen nähden sairaanhoitopiirin
hallinnoimat ja valtion rahoittamat Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus - hanke sekä
rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu. Lisäksi sairaanhoitopiiri on saanut valtiolta
5,1 milj. euroa avustusta koronaepidemian torjuntaan ja hoitoon,
käyttöomaisuushankintoihin, varautumiseen sekä muihin välttämättömiin kustannuksiin.
Palvelujen myynti jäsenkunnille oli 3,1 % suurempi kuin vuotta aiemmin, mutta kuitenkin
jäljessä talousarviosta. Ulkokunta- ja muun myynnin osalta alkuvuoden 2021 toteuma oli 2,0
% suurempi. Myyntiä on koko vuoden hidastanut koronan lisäksi hoitohenkilöstön puute
etenkin anestesian erikoisalalla.
Toimintakulujen osalta tammi-elokuun toteuma oli 3,9 % suurempi edellisvuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna alittaen kuitenkin talousarvion mukaisen kustannuskehityksen.
Tammi-elokuun tulosta, 16,2 milj. euroa, nostaa satunnaisin tuottoihin kirjattu 5,1 milj. euron
kertaluonteinen tuloerä.
Vuoden 2021 osalta merkittävin muutos sairaanhoitopiirin toimintaympäristössä tapahtui,
kun Suomen eduskunta hyväksyi kesäkuussa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
uudistusta koskevan lakikokonaisuuden. Voimaanpanolain mukainen väliaikainen
valmistelutoimielin (VATE) aloitti työskentelyn heinäkuussa 2021. VATE johtaa valmistelua
helmikuun loppuun 2022 saakka, minkä jälkeen valmisteluvastuu siirtyy tammikuussa 2022
valittavalle aluevaltuustolle.
Vuoden 2022 talousarvion valmistelu
Hallitus hyväksyi kokouksessaan 23.8.2021 vuoden 2022 talousarvion valmistelun linjaukset ja
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alustavan talousarvioraamin. Uuden organisaation mukaisten toimialueiden johdon kanssa on
käyty neuvottelut toiminnan ja talouden suunnittelusta, tavoiteasetannasta, resurssien
allokoinnista ja investoinneista syksyn aikana. Käyttötalouteen ja investointeihin esitetään
käytyjen neuvotteluiden perusteella lisäyksiä ja muutoksia verrattuna aiemmin hyväksyttyyn
talousarvioraamiin.
Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022
Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien yhteenlasketun väkiluvun arvioidaan olevan 413 043 vuoden
2022 lopussa. Hoidettavien potilaiden määrän erikoissairaanhoidossa arvioidaan olevan 143
000 vuonna 2022. Jäsenkuntien potilaita arvioidaan olevan 127 000, 4,7 % enemmän kuin
vuonna 2020.
Sairaanhoitopiirin kuntalaskutettavien avohoitokäyntien määrän arvioidaan olevan noin 676
462 kpl vuonna 2022, mikä on 14,4 % enemmän kuin vuonna 2020.
Hoitopäivien määräksi arvioidaan 230 657 vuonna 2022. Laskua kuluvan vuoden
suunnitelmaan on 6,5 %. Vuodeosastohoitojaksojen määrän arvioidaan olevan 51 651 vuonna
2022.
Vuoden 2022 alussa koko sairaanhoitopiirissä on noin 813 sairaansijaa. Vuodeosastojen
keskimääräinen hoitoaika on suunnitelman mukaan 4,5 vrk. Leikkausten määrän arvioidaan
olevan 36.299 vuonna 2022. Synnytysten määrän arvioidaan nousevan hieman ja olevan 3500
vuonna 2022. Kehitysvammahuollon toimialueella laitospaikkojen määrä pysyy vuoden 2020
tasolla (30 laitospaikkaa). Avohoitokäyntien määrän arvioidaan nousevan noin 8,5%.
Taloudellisuustavoite sairaanhoitopiirin oman sairaanhoidon palvelutuotannon
jäsenkuntalaskutuksesta asukasta kohden vuodelle 2022 on 1184 euroa sisältäen ensihoidon
laskutuksen. Se on 15 euroa (1,3 %) enemmän kuin vuoden 2021 käyttösuunnitelmassa ja 79
euroa (7,2 %) enemmän kuin tilinpäätöksessä 2020. Kasvu aiheutuu väestön ikääntymisen ja
sairastavuuden myötä kasvavasta palvelutarpeesta.
Keskeisimmät muutokset talousarvioon ja niiden talousvaikutukset
Koronaepidemian vaikutukset
Koronaviruksen aiheuttama pandemia on vaikuttanut merkittävästi Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin toimintaan vuosina 2020 ja 2021. Pandemia on vaikeuttanut hoitoon pääsyä
ja kiireettömien palvelujen saatavuutta. Lisäksi vuonna 2021 hoitajapula on haastanut
sairaanhoitopiiriä ja muun muassa leikkaustoiminnan määrä on jäänyt suunniteltua
alhaisemmaksi.
POPsote -hanke
Sairaanhoitopiiri toimii valtion rahoittaman POPsote -hankkeen teknisenä hallinnoijana ja
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toteutuksen koordinoijana. Vuoden 2021 talousarviossa on mukana hankkeeseen liittyviä
tuloja ja menoja noin 12,3 milj. euroa ja vuoden 2022 talousarviossa noin 5,0 milj. eurolla.
Summa on budjetoitu valtaosin henkilöstökustannuksiin sekä palvelujen ostoihin.
Ensihoidon siirtyminen sairaanhoitopiirin tuottamaksi toiminnaksi
Ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi vuoden 2022 alusta. Siirron myötä
sairaanhoitopiirin toimintakulut kasvavat noin 10 milj. euroa, mutta samanaikaisesti
sairaanhoitopiiri saa vastaavan summan toimintatuottoja mm. Kelalta. Kuntaosuudet pidetään
vuoden 2021 tasossa. Sairaanhoitopiiriin siirtyy noin 450 uutta henkilötyövuotta pääasiassa
ensihoitajia ja vastaavasti kustannusta poistuu palvelujen ostoista. Ensihoidon toimintakulut
vuodelle 2022 arvioidaan olevan 36,8 milj. euroa.
Tuloslaskelmaosa
Toimintatuotot
Toimintatuotot, jotka koostuvat myynti- ja maksutuotoista, tuista ja avustuksista sekä vuokraja muista toimintatuotoista arvioidaan 748,8 milj. euron suuruisiksi talousarviovuodelle 2022.
Tämä on 2,0 % suurempi kuin vuoden 2021 käyttösuunnitelman tulot ja 7,2 % suurempi kuin
tilinpäätöksen 2020 toteuma. Myyntituotot ovat 91,9 % kaikista toimintatuotoista ja
jäsenkuntamyynnin osuus 65,3 %. Talousarvioesityksessä osoitetaan Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeelle rahoitusta noin 5 milj. euroa. Tämä on 100 % valtion rahoittama hanke.
Sairaanhoitopiirin oman tuotannon sisältävä jäsenkuntalaskutus vuoden 2022 on
talousarviossa 489,1 milj. euroa (+2,0 % KS 2021) mistä ensihoidon osuus on 24,9 milj. euroa
(ei muutosta vuoteen 2021) ja apuvälineiden osuus on 9,7 milj. euroa (KS 2021 9,4 milj.
euroa). Myyntiä kasvattaa sädehoidon hinnankorotuksista johtuen sädehoidon laskutus
arviolta noin 1,8 milj. euroa (0,37 %).
Toimintakulut
Sairaanhoitopiirin toimintakulut jaetaan viiteen ryhmään: henkilöstökulut, palvelujen ostot,
aineet ja tarvikkeet, avustukset sekä muut kulut. Henkilöstökulut olivat vuoden 2020
tilinpäätöksessä 56 % kaikista toimintakuluista, palvelujen ostot 23 %, apteekki- ja
hoitotarvikkeet 14 %, muut aineet ja tarvikkeet 3 % ja muut toimintakulut 4 %.
Toimintamenot ovat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 721,7 milj. euroa.
Toimintakulujen lisäykseksi vuoden 2020 tilinpäätökseen nähden esitetään 10,2 % sekä 2021
käyttösuunnitelmaan verrattuna 3,3 %. Vuoden 2022 talousarviossa on mukana POPsotehankkeen kuluja 5,0 milj. euroa.
Henkilöstökulut
Henkilöstömenoihin on arvioitu 14,3 % kasvu sairaanhoitopiirin tasolla edellisen vuoden
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käyttösuunnitelmaan verrattuna. Henkilöstökulut ovat yhteensä 422,6 milj. euroa. Ensihoidon
liikkeenluovutuksen korottava vaikutus henkilöstömenoihin on 24,9 milj. euroa, noin 450
henkilötyövuotta. Vuoden 2021 talousarviossa POP-sote hankkeeseen kohdistuvia
henkilöstömenoja oli noin 2,9 milj. euroa, vuoden 2022 talousarviossa 0,8 milj. euroa. Nämä
edellä mainitut huomioiden vertailukelpoinen henkilöstömenojen kasvuprosentti on 2,1 %.
Palvelujen ostot
Palvelujen ostoihin varatut määrärahat ovat talousarvioesityksen mukaan 148,7 milj. euroa (v.
2021: 161,5 milj. euroa). Määräraha on -7,9 % (-12,8 milj. euroa) pienempi vuoden 2021
käyttösuunnitelma. Ensihoitoon varattu pelastuslaitoksille maksettava korvaus siirtyy
palvelujen ostoista pääosin henkilöstökuluksi, mutta myös muihin kulueriin. Tämä muutos
vähentää palvelujen ostoja 20,9 milj. euroa. Palvelujen ostoihin POP-sote hankkeeseen oli
varattu vuoden 2021 talousarvissa varattu 5,0 milj. euroa, vuoden 2022 talousarviossa 3,8
milj. euroa. Nämä kaksi erää eliminoimalla kasvu vuoden 2021 talousarvioon nähden on 6,9 %.
Kasvua on budjetoitu muun muassa tietohallinnon palvelujen ostoihin 4,4 milj. euroa.
Aineet ja tarvikkeet
Aineet, tarvikkeet ja tavarat erään esitetään varattavaksi 125,9 milj. euroa, +1,9 % vuoden
2021 käyttösuunnitelmaan verrattuna ja 11,2 % korkeampi vuoden 2020 tilinpäätökseen
verrattuna. Apteekkitarvikkeisiin esitetään varattavan 35,3 milj. euron määräraha ja
hoitotarvikkeisiin 46,0 milj. euroa.
Muut kulut
Muut toimintakulut ovat talousarvioesityksessä 21,3 milj. euroa, mikä on 35,3 % enemmän
kuin vuoden 2021 käyttösuunnitelmassa. Tähän erään sisältyvät muun muassa ulkoisten
toimitilojen vuokrat 11,4 milj. euroa (KS 2021: 9,7 milj. euroa), laitevuokrat 5,0 milj. euroa (KS
2021: 1,9 milj. euroa) ja kiinteistöverot 3,3 milj. euroa (KS2021: 2,5 milj. euroa) sekä
luottotappiot. Laitevuokria kasvattavat 1,8 milj. euroa ensihoidon liikkeenluovutuksen kautta
sairaanhoitopiirin vastuulle siirtyvät sopimukset. Lisäksi vuonna 2022 otetaan käyttöön
sädehoitokeskuksessa palvelusopimuksilla hankittuja uusia laitteita.
Vuosikate ja poistot
Tuloslaskelman mukainen 30,1 milj. euron vuosikate ei kata talousarvion mukaisia 37,6 milj.
euron suuruisia poistoja. Lisäksi jo valmistuneet hankkeet (kehitysvammahuolto, väistökeittiö
ja rauhaparkki) kasvattavat vuosittaista rakennusten poistoa. Vuoden 2022 aikana otetaan
käyttöön sädehoitokeskus, jonka poistojen määräksi on arvioitu talousarviovuodelle reilu 0,4
milj. euroa.
Tilikauden tulos ja alijäämä
Talousarvioesityksen mukainen tilikauden tulos vuonna 2022 on -7,4 milj. euroa. Vuonna 2022
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poistoeron muutosta arvioidaan kirjattavan noin 1,4 milj. euroa, jolloin tilikauden alijäämäksi
muodostuu noin 6,1 milj. euroa. Alijäämäinen budjetointi on mahdollista huomioiden
sairaanhoitopiirin konsernitaseen kertynyt 33,6 milj. euron ylijäämä sekä sairaanhoitopiirin
taseeseen kertynyt 13,4 milj. kertynyt ylijäämä. Myös vuoden 2021 tulosennuste on
positiivinen.
Investointiosa
Tulevaisuuden sairaalahankkeen päivitetty MasterPlan hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa
2018. Tulevaisuuden sairaala -hankkeisiin esitetään varattavaksi vuoden 2021 talousarviossa
yhteensä 279,30 milj. euroa sisältäen A- ja B-rakennukset, C- ja F-rakennukset,
sädehoitoyksikön ja muut erilliset hankkeet.
Infrapalvelujen investoinneiksi arvioidaan yhteensä 8,5 milj. euroa sisältäen rakennusten
peruskorjaukset ja tilamuutokset (6,5 milj. euroa) kaasukeskuksen investoinnin (1,5 milj.
euroa) sekä investoinnit infrajärjestelmiin 0,5 milj. euroa.
Kone- ja laiteinvestointeihin esitetään varattavan yhteensä 32,4 milj. euron määräraha.
Summa sisältää mm. uuden sairaalan potilasvalvontamonitorit (5,0 milj. euroa),
kalustoinvestointeja A- ja B-rakennuksiin 2,8 milj. euroa, TT-laitteen (1,5 milj. euroa),
lääkkeiden annosjakelulaitteen 1,25 milj. euroa, SPET-TT laitteen 0,9 milj. euroa sekä Elääkekaapit 0,75 milj. euroa.
Vuodelle 2022 aineettomien oikeuksien (ohjelmistoinvestointeihin) investointimenoksi
esitetään tässä vaiheessa 10,5 milj. euroa. Tästä merkittävin osa kohdistuu UUTE-ohjelman
mukaisiin investointeihin (5,8 milj. euroa).
Osakkeisiin ja osuuksiin esitetään varattavaksi 5,0 milj. euroa erikseen päätettäviin kohteisiin.
Kokonaismääräraha investointien toteuttamiseen on yhteensä 337,5 milj. euroa. Esityslistan
liitteenä on taulukko investoinneista vuosille 2022 - 2024. On huomioitava, että vuosien 2023
ja 2024 osalta investoinneista päättää hyvinvointialue ministeriöissä tapahtuvan erillisen
ohjeistuksen ja valtuuksien mukaisesti.
Tuotteistus ja hinnoittelu
Talousarviovuodelle 2022 esitetään 0,6 %:n yleiskorotusta kaikkiin hintaryhmiin, lukuun
ottamatta laboratoriopalveluiden hintoja, jotka sairaanhoitopiiri ostaa NordLabilta. Lisäksi
lastentautien hintoihin esitetään 2 %:n hinnankorotuksia kompensoimaan
asiakasmaksulainsäädännön muutoksesta johtuvaa asiakasmaksujen menetystä.
Sädehoitoyksikön hintoihin esitetään 40 %:n korotusta. Tällä arvioidaan muodostuvan noin 3,0
milj. euron lisätulo, jolla katetaan uuden sädehoitoyksikön poistoista ja käyttöönotosta
aiheutuva lisäkustannus. Vaativien sädehoidon hoitotekniikoiden kustannustarkastelua on
jatkettava vuonna 2022.
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Rahoitusosa
Talousarviovuodelle 2021 arvioidaan noin 309,4 milj. euron lainakannan kasvua, kun vanhoja
lainoja lyhennetään noin 5,6 miljoonalla eurolla ja uusia lainoja arvioidaan tarvittavan
investointien rahoittamiseen 315,0 milj. euroa.
Esityslistan liitteenä on kokoukseen mennessä valmistunut suunnitelma-aineisto. Toiminta- ja
taloussuunnitelman käsittely jatkuu 22.11. pidettävässä hallituksen kokouksessa, missä
käsitellään vuoden 2022 talousarvioesitys ja esitetään se edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Valtuusto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelmaa kokouksessaan 14.12.2021.
Päätösehdotus

Talousjohtaja Jarkko Raatikainen p. 0400 154 743:
Hallitus käsittelee vuoden 2022 talousarvion luonnosta ja antaa ohjeistuksen
jatkovalmisteluun.

Päätösesitys

Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma:
Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

Päätös

Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
Talousjohtaja Jarkko Raatikainen esitteli asian.

Päätöshistoria
Hallitus 22.11.2021 §229
Hallitus käsitteli kokouksessaan 5.11.2021 toiminta- ja taloussuunnitelman kokoukseen
mennessä valmistunutta materiaalia käsittäen mm. sairaanhoitopiirin toimintatavoitteet,
tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja investointiosan sekä kunkin tulosalueen osalta toiminnan
ja talouden suunnittelun strategialähtöiset kuvaukset, toiminnan määrälliset ja strategiset
tavoitteet ja tuloslaskelmaosat.
Talousarvion valmistelua on jatkettu edellisessä kokouksessa esitetyn materiaalin ja
kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta. Talousarvioon ei ole tehty muutoksia ulkoisten
toimintatuottojen ja -kulujen osalta kokouksen jälkeen, mutta sisäisiä eriä on tarkennettu ja
näillä on ollut vaikutusta toimialueiden hallitukseen nähden sitoviin tasoihin
toimintatuottojen ja kulujen osalta. Talousarvioon on tehty tarkennuksia mm. strategisten
tavoitteiden osalta. Korjauksena aiempaan hallituksen esittelytekstiin henkilöstömenoihin on
arvioitu 14,3 % kasvu sairaanhoitopiirin tasolla tilinpäätökseen 2020 verrattuna (ei edellisen
vuoden käyttösuunnitelmaan verrattuna).
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Liitteenä on esitys vuoden 2022 talousarvioksi. Sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunta on
käsitellyt vuoden 2022 talousarviota 19.10.2021 pidetyssä kokouksessa.
Päätösehdotus

Talousjohtaja Jarkko Raatikainen p. 0400 154 743:
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy esityslistan liitteenä olevan
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman
vuodelle 2022. Lisäksi hallitus oikeuttaa valmistelevien viranhaltijoiden tekemään toiminta- ja
taloussuunnitelmaan sekä talousarvioon oikaisuluonteisia sekä muita mahdollisia teknisiä
korjauksia ennen kuin suunnitelma ja talousarvio lähetetään valtuustolle.

Päätösesitys

Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma:
Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

Päätös

Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

Talousarvio 2022 hallitus 22112021

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

PÖYTÄKIRJA
Valtuusto

4/2021

32

14.12.2021

PPSHP/15490/02.05.09.01/2021
43 § Kassavarojen lyhytaikainen sijoitustoiminta

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösesitys

Hallituksen esitys:
valtuusto päättää, että sairaanhoitopiirin kassavaroja voidaan sijoittaa matalariskisiin,
likvideihin lyhyen koron rahastoihin.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Päätöshistoria
Hallitus 5.11.2021 §217
Sairaanhoitopiirin kassavarojen osalta ei ole tällä hetkellä toteutettu erillistä sijoitustoimintaa.
Sairaanhoitopiiri velkaantuu merkittävästi lähes miljardin euron suuruisen uuden sairaalan
rakennushankkeen myötä. Kassanhallinnan ja varainhankinnan näkökulmasta yhden kerralla
nostettavan lainaerän suuruus on keskimäärin 50-80 miljoonaa euroa. Lainan noston jälkeen
kassavarat ylittävät hetkellisesti 2-4 kuukauden rahoitustarpeen.
Nykyisessä negatiivisessa korkomarkkinatilanteessa pankit perivät talletusmaksua (negatiivista
korkoa) pankkitililtä tietyn summan ylimenevältä saldolta. Sairaanhoitopiiri joutuu ajoittain
maksamaan varojen pitämisestä pankkitilillä. Kustannus on yleensä Euroopan Keskuspankin
pankeilta perimän talletusmaksun suuruinen. EKP:n talletuskorko on tällä hetkellä -0,5 %.
PPSHP:n maksuliikenne on kilpailutettu ja maksujen välittäjäpankkina toimii Osuuspankki.
Sairaanhoitopiirin talousjohto on neuvotellut Osuuspankin kanssa ratkaisusta, jolla voidaan
välttää pankin talletusmaksun periminen. Koska varojen sijoitushorisontti on lyhyt (0-3 kk) niin
sijoitustoiminnan tavoitteeksi on asetettava mahdollisimman vähäriskinen vaihtoehto, jossa
likviditeetti on hyvä. Tarkoituksenmukaisin ratkaisu on käyttää lyhyen koron sijoitusrahastoa,
missä korko- ja luottoriski on alhainen. Tällä hetkellä tällaisen rahaston tuotto-odotus on
negatiivinen, mutta korkeampi kuin pankin perimä talletuskorko. Kassanhallintaratkaisuun on
mahdollista sopia pankin kanssa tietyn summan jälkeen ylimenevästä lyhytaikaisesta
sijoitustoiminnasta (ns. sweeping -palvelu). Palvelussa pankin järjestelmä huolehtii
automaattisesti, että tilillä on riittävä määrä katetta ja tietyn saldorajan ylittävät varat
sijoitetaan automaattisesti parempituottoiseen kohteeseen.
Kuntalain mukaan kunnan ja kuntayhtymän sijoitustoiminnan periaatteista päättää valtuusto.
Päätösehdotus

Talousjohtaja Jarkko Raatikainen p. 0400 154 743:
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Hallitus päättää
1. esittää valtuustolle, että sairaanhoitopiirin kassavaroja voidaan sijoittaa matalariskisiin,
likvideihin lyhyen koron rahastoihin.
2. valtuuttaa talousjohtajan sijoittamaan sairaanhoitopiirin varoja matalariskisiin, likvideihin
lyhyen koron rahastoihin, sopimaan sijoitustoimintaan liittyvistä yksityiskohdista (ml. palkkiot,
palvelun ehdot ja rajoitukset) ja allekirjoittamaan sijoitustoimintaan ja sweeping-palveluun
liittyvät sopimukset ja asiakirjat, jotka edellytetään toiminnan käynnistämiseksi.
Päätösesitys

Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma:
Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

Päätös

Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

op kassanhallintaratkaisu
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PPSHP/16250/02.05.08.00/2021
44 § Pohjois-Suomen Leikkaus Oy:n rahoitusjärjestelyt

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösesitys

Hallituksen esitys:
valtuusto myöntää 100.000 euron pääomalainan Pohjois-Suomen Leikkaus Oy:lle.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Päätöshistoria
Hallitus 22.11.2021 §230
Pohjois-Suomen Leikkaus Oy:n toimitusjohtaja Erja Jaatinen kirjoittaa:
PPSHP:n hallitus on 16.6.2021 kokouksessaan §129 käsitellyt ns. jalkautuvan
erikoissairaanhoidon toiminnan käynnistämistä ja hyväksynyt Pohjois-Suomen Leikkaus Oy:n
(Yhtiö) liiketoimintasuunnitelmassa kuvatun toiminnan muutoksen. Hallitus hyväksyi myös
omalta osaltaan Yhtiön liiketoimintasuunnitelman, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen ja
antoi toimitusjohtajalle tehtäväksi valmistella Yhtiön toiminnan käynnistämisen.
Liiketoimintasuunnitelman mukaisesti Yhtiön tarkoituksena on vahvistaa PPSHP:n ja kuntien
yhteistyötä ja hoitaa kuntien potilaat ensisijaisesti Yhtiön omistajaosakkaiden oman osaavan
ja ammattitaitoisen henkilökunnan voimin oikea-aikaisesti, tarkoituksenmukaisessa
hoitopaikassa. Yhtiön liikeideana on tuottaa omistajilleen PPSHP:n jäsenkunnille ja
kuntayhtymille valikoituja ja erikseen sovittavia terveydenhuollon palveluita hankintalain
mukaisena sidosyksikkönä. Palvelut tuotetaan noudattaen korkeita laatustandardeja
tehokkaasti ja taloudellisesti. Yhtiöllä pyritään varmistamaan osaajien pysyminen PohjoisSuomessa. Tarkoituksena on luoda tehokas palveluntuottajamalli, jolla mahdollistetaan paras
mahdollinen hoito Pohjois-Pohjanmaan asukkaille pohjoissuomalaisin resurssein.
Yhtiön hallitus käsitteli 1.11.2021 kokouksessaan Yhtiön rahoitusjärjestelyjä. Kokouksessa
todettiin, että Yhtiön oma vapaa pääoma on vuosien 2005-2020 aikana vähentynyt 73.000
euroa, nykyisen vapaan pääoman ollessa 123.000 euroa. Yhtiön liiketoiminnan uudelleen
käynnistäminen vienee noin puoli vuotta ja liiketoiminnan saattaminen edellytetylle tasolle
tapahtunee vuoden 2022 aikana. Liiketoiminnan käynnistämiseksi ja edelleen kehittämiseksi
yrityksen rahoitusrakenne tulee turvata. Yhtiön hallitus esittää omistajalleen PPSHP:lle oman
pääoman palauttamista perustamisaikaiselle tasolle ja pääomalainoitusta tulevien vuosien
kehitystoiminnan mahdollistamiseksi. Hallitus esittää PPSHP:lle 77 000 euron sijoitusta SVOPrahastoon ja 100 000 euron pääomalainan myöntämistä Yhtiölle.
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Konsernipalveluiden talousjohtaja Jarkko Raatikaisen lausunto:
Pohjois-Suomen Leikkaus Oy:n toiminta on tarkoitus käynnistää loppuvuoden aikana. Toiminta
tarvitsee käynnistyäkseen lisää pääomia yhtiön hallituksen tekemän esityksen mukaisesti.
Päätösehdotus

Talousjohtaja Jarkko Raatikainen p. 0400-154 743:
Hallitus
1. päättää sijoittaa Pohjois-Suomen Leikkaus Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon 77.000 euroa ja
2. esittää valtuustolle 100.000 euron pääomalainan myöntämistä Pohjois-Suomen
Leikkaus Oy:lle
3. mikäli valtuusto myöntää pääomalainan, hallitus hyväksyy pääomalainan ehdot
seuraavasti: Laina on luonteeltaan Osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitettu pääomalaina.
Pääomalainan laina-aika on viisi vuotta siten, että laina-ajan alussa on kaksi
lyhennysvapaata vuotta. Tämän jälkeen lainaa lyhennetään tasaisesti kolmen vuoden
aikana. Lainaa voidaan lyhentää myös ennenaikaisesti takaisin. Lainan vuotuinen korko
koko laina-ajalta kulloinkin maksamatta olevalle pääomalle on kiinteä 2,0 %.

Päätösesitys

Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma:
Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.

Päätös

Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
Pohjosi-Suomen Leikkaus Oy:n hallituksen jäsenet Pasi Parkkila, Juha Korpelainen, Terhi
Nevala ja Juha Jääskeläinen poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi hallituksen puheenjohtaja Kai Pajala.
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PPSHP/16904/00.03.01.03/2021
45 § Sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi valtuustolle

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösesitys

Tarkastuslautakunnan esitys:
valtuusto merkitsee tiedoksi selvityksen sidonnaisuuksien ylläpidosta kuntayhtymässä.

Päätös

Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen.

Aiempi käsittely

Tarkastuslautakunta 12.10.2021 §44
Tarkastuslautakunta kerää ja pitää yllä tietoja sairaanhoitopiirin johtavien viranhaltijoiden ja
luottamushenkilöiden sidonnaisuuksista. Uusien päättäjien valinnan jälkeen lautakunta
lähettää valtuuston puheenjohtajille, hallituksen jäsenille sekä tarkastuslautakunnan
puheenjohtajille sidonnaisuusilmoitus lomakkeen täytettäväksi. Sairaanhoitopiirin johtavilta
viranhaltijoilta on jo aiemmin kerätty tiedot sidonnaisuuksista. Tiedot löytyvät kootusti
kuntayhtymän internet-sivuilta. Siellä olleet poistuvien johtavien luottamushenkilöiden tiedot
poistetaan.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan selostus: Tarkastuslautakunta esittää, että
kuntayhtymän valtuusto merkitsee tiedoksi selvityksen sidonnaisuuksista.
Päätös: Tarkastuslautakunta esittää kuntayhtymän valtuustolle, että se merkitsee asian
tiedoksi.
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PPSHP/16240/00.01.05.00/2021
46 § Valtuustoaloite - Tulevaisuuden sairaalan suunnittelussa Aurinkoenergia ja bioenergia huomioitava

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösesitys

Hallituksen esitys:
valtuusto merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Liitteet

Aloite ja lausunto vihreiden aloitteeseen - Tulevaisuuden sairaalan suunnittelussa
Aurinkoenergia ja bioenergia huomioitava
Aloite ja lausunto Hanne Kokon aloitteeseen - Tulevaisuuden sairaalasta tulevaisuuden
sairaala tulevaisuuden energiaratkaisuilla

Päätöshistoria
Hallitus 22.11.2021 §240
Valtuustossa 8.6.2021 Vihreiden valtuustoryhmän jättämä aloite:
"Tulevaisuuden sairaalan suunnittelussa Aurinkoenergia ja bioenergia huomioitava."
Valtuustoaloitteet ja aloitteeseen annetut lausunnot on liitteenä.
Päätösesitys

Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma p. 040 767 1609:
Hallitus
1. merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun lausunnon tiedoksi ja antaa sen tiedoksi
valtuustolle.
2. esittää, että valtuusto merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

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

Aloite ja lausunto vihreiden aloitteeseen - Tulevaisuuden sairaalan suunnittelussa
Aurinkoenergia ja bioenergia huomioitava
Aloite ja lausunto Hanne Kokon aloitteeseen - Tulevaisuuden sairaalasta tulevaisuuden
sairaala tulevaisuuden energiaratkaisuilla
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PPSHP/16116/00.01.05.00/2021
47 § Valtuustoaloite - Tulevaisuuden lasten ja naisten sairaalan yhteyteen Imetyspoliklinikka sekä uuteen
potilashotelliin perhehuoneita ja niihin osaava henkilökunta

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösesitys

Hallituksen esitys:
valtuusto merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Liitteet

Aloite ja lausunto keskustan aloitteeseen -Imetys ja potilashotelli

Päätöshistoria
Hallitus 22.11.2021 §239
Valtuustossa 8.6.2021 Keskustan valtuustoryhmän jättämä aloite:
"Tulevaisuuden lasten ja naisten sairaalan yhteyteen Imetyspoliklinikka sekä uuteen
potilashotelliin perhehuoneita ja niihin osaava henkilökunta."
Valtuustoaloite ja aloitteeseen annettu lausunto on liitteenä.
Päätösesitys

Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma p. 040 767 1609:
Hallitus
1. merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun lausunnon tiedoksi ja antaa sen tiedoksi
valtuustolle.
2. esittää, että valtuusto merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelaisen muutettu esitys:
Hallitus
1. merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun lausunnon tiedoksi ja antaa sen tiedoksi
valtuustolle.
2. esittää, että valtuusto merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

39

PÖYTÄKIRJA
Valtuusto

4/2021

14.12.2021

Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan muutetun esityksen.
Liitteet

Aloite ja lausunto keskustan aloitteeseen -Imetys ja potilashotelli
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PPSHP/15920/00.01.05.00/2021
48 § Valtuustoaloite - Polkupyöräetu työntekijöille

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.
Päätösesitys

Hallituksen esitys:
valtuusto merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Liitteet

Aloite ja lausunto Tuija Pohjolan valtuustoaloitteeseen -Työsuhdepyörä

Päätöshistoria
Hallitus 22.11.2021 §238
Valtuustossa 8.6.2021 Tuija Pohjolan jättämä aloite:
"Polkupyöräetu työntekijöille!"
Valtuustoaloite ja aloitteeseen annettu lausunto on liitteenä.
Päätösesitys

Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma p. 040 767 1609:
Hallitus
1. merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun lausunnon tiedoksi ja antaa sen tiedoksi
valtuustolle.
2. esittää, että valtuusto merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelaisen muutettu esitys:
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 muutetun esityksen.
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Aloite ja lausunto Tuija Pohjolan valtuustoaloitteeseen -Työsuhdepyörä
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49 § 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 Saija Hyvösen aloite, Ari Aholan kannattama - Sisäilmaongelmien korjaustoimet.
2. Valtuutettu Anneli Näpän aloite, Paula Anttilan kannattama - Tilastotietoja hoitotakuusta ja
hoidon tarpeen arvioinnista.
3. Valtuutettu Annikki Sipilän aloite, Riitta-Liisa Salmenkankaan kannattama - Potilaan
osallisuuden mahdollisuuksien kehittäminen.
4. Valtuutettu Viljo Lehmuskedon aloite - Järjestöjen toimintaedellytysten varmistaminen
sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa.
Valtuusto merkitsi aloitteet tiedoksi ja lähetti ne hallitukseen valmisteltavaksi

Liitteet

Saija Hyvönen aloite - Sisäilmaongelmien korjaustoimet
Anneli Näppä aloite - Tilastotietoja hoitotakuusta
Annikki Sipilä aloite - Potilaan osallisuuden mahdollisuuksien kehittäminen
Viljo Lehmusketo aloite - Järjestöjen toimintaedellytykset
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50 § Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.41.
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Tämä pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa 3.1.2022.
Pöytäkirja on lähetetty sähköpostilla sairaanhoitopiirin jäsenkunnille ja Oulun yliopistolle
3.1.2022.
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: 38 - 40, 46 - 50 §

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
pykälät: 41 - 44 §
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.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

PÖYTÄKIRJA
Valtuusto

4/2021

14.12.2021

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
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