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- huolehtia päivystävien sairaaloiden osaamispääoman 

riittävyydestä => toteutetaan perustamisvaiheessa 

- edesauttaa päivystävien sairaaloiden tulevaisuuden 

turvaavan työnjako-mallin toteutumista => optio, ei 

toteuteta tässä vaiheessa 

- muodostaa pienten erikoisalojen osalta toiminnan 

jatkuvuuden turvaavia yhteisiä toimijoita => optio, 

alustavaa kiinnostusta ja tarvetta on koettu olevan 

Osuuskunnalla voidaan esimerkiksi: 



Miksi valmistelemme sopimuspohjaista 

yhteistyötä syvempää yhteistyötä OYS-ERVA-

sairaanhoitopiirien kesken? 

 

Taustalla toimintaympäristön muutoksia ja 

tarpeita 



Mitä toimintaympäristön muutoksia tulisi 

tunnistaa ja huomioida ? 

Väestön ikääntyminen ja 

elinikäodotteen kasvu 
Syntyvyyden lasku 

Kaupungistuminen ja 

muuttoliike 

Väestön koulutustason 

nousu ja palvelun 

käyttäjien vaatimus-

tason nousu 

Digitalisaation ja 

tekoälyn laajenevat 

mahdollisuudet 

Kansalaisten halu valita 

palvelutuottajansa 

Osaamiskeskus-

pohjainen ajattelu 

ESH:ssa 

Kiristyvä kilpailu 

potilaista 

Julkisten palveluiden 

yhtiöittäminen 

Julkisen ja yksityisen 

palvelujärjestelmän 

rajapinnan 

hämärtyminen 

Osaamisen 

keskittyminen ja 

kiristyvä kilpailu 

osaamispääomasta 

Ekosysteemi-ajattelu ja 

laajemmat 

toimijaverkostot 

Taloudellisen 

kantokyvyn rajallisuus 

Lääketieteen kehitys ja 

entistä kalliimmat 

hoitomuodot 

Elintapoihin liittyvien 

kansansairauksien 

yleistyminen  Jne. 



Mihin alla mainituista megatrendeistä osuus-

kunnalla voisi vaikuttaa ja hakea ratkaisua? 

Väestön ikääntyminen ja 

elinikäodotteen kasvu 
Syntyvyyden lasku 

Kaupungistuminen ja 

muuttoliike 

Väestön koulutustason 

nousu ja palvelun 

käyttäjien vaatimus-

tason nousu 

Digitalisaation ja 

tekoälyn laajenevat 

mahdollisuudet 

Kansalaisten halu valita 

palvelutuottajansa 

Osaamiskeskus-

pohjainen ajattelu 

ESH:ssa 

Kiristyvä kilpailu 

potilaista 

Julkisten palveluiden 

yhtiöittäminen 

Julkisen ja yksityisen 

palvelujärjestelmän 

rajapinnan 

hämärtyminen 

Osaamisen 

keskittyminen ja 

kiristyvä kilpailu 

osaamispääomasta 

Ekosysteemi-ajattelu ja 

laajemmat 

toimijaverkostot 

Taloudellisen 

kantokyvyn rajallisuus 

Lääketieteen kehitys ja 

entistä kalliimmat 

hoitomuodot 

Elintapoihin liittyvien 

kansansairauksien 

yleistyminen  Jne. 



http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161330 











Osaamisen jakaminen ja 

varmistaminen 



https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/1268/sll122013-936_erva_yhteenveto.pdf 



Julkisten sairaaloiden virkojen täyttöaste 



https://yle.fi/uutiset/3-10707151 

https://yle.fi/uutiset/3-10707151
https://yle.fi/uutiset/3-10707151
https://yle.fi/uutiset/3-10707151


https://yle.fi/uutiset/3-10709333 

https://yle.fi/uutiset/3-10709333
https://yle.fi/uutiset/3-10709333
https://yle.fi/uutiset/3-10709333


https://yle.fi/uutiset/3-10463620 



https://yle.fi/uutiset/3-10462927 



Miksi PPSHP:n kannattaa edistää 

keskussairaaloiden osaamispääoman riittävyyttä 

osuuskunnan kautta? 

• Huom! Liikkuvuus perustuu vapaaehtoisuuteen ja kannustinjärjestelmiin 

• Lääkärityövoiman sitouttaminen Pohjois-Suomeen ja oman lääkäripoolin 
vahvistaminen samalla 

• Lisäansiomahdollisuuksia julkisella sektorilla työskenteleville lääkäreille ja julkisen 
sektorin houkuttelevuuden lisääminen suhteessa yksityisiin toimijoihin 

• Potilasvirtojen ohjailu ja oman yo-sairaalan aseman turvaaminen 

• Miten STM suhtautuu meihin ERVA-keskuksena? => vrt valtakunnalliset raportit ja 
hallitusohjelman kirjaukset 

• Vastakkainasettelun sijasta kumppanuuteen => vaikutukset OAS 



Työnjakoasetuksen 

haasteiden ratkaiseminen 



 

OYS-ERVA:n pienet 

väestöpohjat ja pienet 

ESH toiminnan volyymit 

ja pitkät välimatkat 

aiheuttavat aivan 

erityisen haasteen 



http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/keskussairaalat-ovat-haviajia-keskittamisessa/ 



https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/keskittaminen-tokkii-idassa-ja-pohjoisessa/ 



http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/tyonjako-kay-kivuliaasti-pohjoisen-osuuskunnassa/ 





Toimenpidemäärät – tavoite 2019 

ns. skenaario 3  

 Punaiset:  leikkaukset loppuvat.  

      OYS OAS Lappi Kainuu Soite LPKS Yht 
V 2018_12kk 
Tavoite 

Paksusuolisyöpä (n. 70) 178 0 70 0 0 0 248 

Rintasyöpä (n. 150) 358 0 150 0 150 0 658 

Lonkan ja polven tekonivel  1460 834 708 600 600 0 4202 

Primaari (n. 600) 702 834 596 600 600 0 3332 

Uusinta (n. 100) 580 0 112 0 0 0 692 

Selkä (n. 150) 1600 0 208 152 150 0 2110 

Elektiivinen 1128 0 208 152 150 0 1638 

Päivystys 472 0 0 0 0 0 472 

Vihreät: leikkausmäärät kasvavat 



https://www.mehilainen.fi/lehdistotiedote/mehilainen-lansi-pohja-oy-aloitti-toimintansa-186 



Mahtuvatko kaikki potilaat OYS:iin ja OAS:iin ainakaan ennen 

uuden yo-sairaalan valmistumista, jos kaikkein keskittävin 

skenaario toteutettaisiin? 



 







Rinteen hallitusohjelman kirjaus: 

Tavoite 4 – Sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden parantaminen 

 

Perusterveydenhuollon vahvistamisen lisäksi tarkastellaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluiden kokonaisuutta. Keskussairaaloiden päivystystoiminta ja osaajien riittävyys turvataan 
tarvittaessa erityisin päätöksin (koskien niin kutsuttua keskittämisasetusta), vaarantamatta 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimivaa kokonaisuutta tai potilasturvallisuutta. Valtioneuvosto 
päättää työnjaon ja yhteistyön kehittämisestä erityisvastuualueen yhteisen kannan huomioon 
ottaen. 

 

Viittaus Terveydenhuoltolain alaiseen 
erikoissairaanhoidon työnjako-asetukseen  

=> tulkinta? 



Uuden hallitusohjelman tulkinta 



Osuuskunnan rooli OYS-ERVA-alueen työnjako-

kysymyksissä? 

• Osuuskunnan mahdollinen rooli ESH järjestämissopimuksen mukaisen työnjaon 
(skenaario 3) toteuttamisessa jää tässä vaiheessa avoimeksi  

• Odotetaan Valviran ratkaisu työnjakoa koskevien selvityspyyntöjen osalta 

• Odotetaan hallitusohjelman kirjausten kirkastuminen ja mahdollinen 
toimeenpano 

 



Entä pienet erikoisalat ? 





https://yle.fi/uutiset/3-10262226 



https://yle.fi/uutiset/3-10229908 



OYS-ERVA:n silmälääkäritilanne 

2016 

https://www.laakariliitto.fi/tutkimus/laakarityovoima/laakarilaskuri/ 



Silmätaudit yhtenä ensimmäisenä perustettavista 

OYS-ERVA:n yhteisistä osaamiskeskuksista? 

Mihin OYS:in 
silmäkirurgit ovat 

menneet? 



Miksi PPSHP:n kannattaa edistää ERVA-alueen 

kokoisia osaamiskeskuksia? 

• OYS-ERVA:n potentiaalisia yhteisiä osaamiskeskuksia: 
• Patologian palvelut 

• Radiologian palvelut 

• Silmätaudit 

• Lääkintälaitetekniikka 

• Potilasvirtojen hallinta ja yo-sairaalan aseman varmistaminen 

• Julkisen palvelutuottajan aseman vahvistaminen 

• Osaajien sitouttaminen Pohjois-Suomeen ja Pohjois-Pohjanmaalle 



EY:n esiselvitys-

vaiheen 

loppuraportti 

15.6.2018 



EY:n esiselvitysvaiheen 

loppuraportti 15.6.2018 



EY:n esiselvitysvaiheen 

loppuraportti 15.6.2018 



EY:n esiselvitysvaiheen 

loppuraportti 15.6.2018 



EY:n esiselvitysvaiheen 

loppuraportti 15.6.2018 

Osakeyhtiö Yhteinen liikelaitos Osuuskunta Sopimusyhteistyö 



EY:n esiselvitys – ehdotettu toteutusmalli 



 Osuuskuntavalmistelu 

Projektitoimisto on laatinut  

• osuuskunnan perustamisasiakirjat; perustamissopimus, säännöt ja jäsensopimuksen sekä  

• osuuskunnan ja osuuskuntakonsernin liiketoimintasuunnitelman 

 
Osuuskuntavalmistelun haasteet 
• OYS-Erva sairaanhoitopiireistä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (LPSHP) erikoissairaanhoidon palvelut 

tuottaa pääosin Mehiläinen Länsi-Pohja Oy 
• Edellä sanottu johtaa osuuskuntakonsernin perustamiseen (osuuskunta emoyhtiönä ja sen tytäryhtiö/-yhtiöt), 

jolloin kilpailullisista syistä osuuskunnan operatiivinen toiminta tapahtuu osuuskunnan tytäryhtiössä tai -yhtiöissä, 
osuuskunnan toimiessa kehitys-, strategia- ja hallinnointiroolissa. LPSHP voi olla jäsenenä osuuskunnassa. LPSHP voi 
olla osakkaana tytäryhtiössä, mikäli LPSHP itse tuottaa yhtiön toimialaan kuuluvat erikoissairaanhoidon palvelut.   

  
 

 

 



Osuuskunta ja osuuskuntakonserni 

Osuuskunta ja osuuskuntakonserni 
• Osuuskunnassa ovat mukana kaikki OYS-Erva sairaanhoitopiirit  asukaslukujen mukaisilla osuuksilla.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

• OYS-Erva osuuskunnasta on tarkoitus muodostaa sairaanhoitopiirien yhdessä omistama konserni, mihin alkuvaiheessa kuuluu yksi 
tytäryhtiötä, osaamisenjakoyhtiö.  

• Osaamisenjakoyhtiössä LPSHP voi olla mukana niiden erikoisalojen osalta jotka se tuottaa itse. 



Osuuskunta ja osuuskuntakonserni 

Osuuskunta ja osuuskuntakonserni 

Osuuskunnan tytäryhtiöiden omistajina ovat osuuskunnan emo (51%) ja ne sairaanhoitopiirit (49%) jotka 
ostavat palveluita osuuskunnan tytäryhtiöiltä.  

 

 
 

 

  

 

X 



Osuuskunnan rakenne ja organisoituminen 

Osuuskunnan perustajajäsenet, jäsenyys ja sen päättyminen 

• OYS-Erva sairaanhoitopiirit; PPSHP, LSHP, Soite, Kainuu ja LPSHP 

• Jäsenellä on oikeus erota aikaisintaan 1 v. kuluessa jäsenyyden alkamisesta 

• Uusien jäsenien ottaminen edellyttää hallituksen ja hallintoneuvoston hyväksymistä 

• Jäsenyyttä ei voi siirtää 

Osuuskunnan hallintorakenne 

• Pakollisen hallituksen lisäksi osuuskunnalla on hallintoneuvosto ja toimitusjohtaja (= johto). Johto valitaan 
perustamissopimuksen allekirjoituksella, jolloin toimikausi alkaa. 

• Osuuskunnan jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan kokouksessa, lisäksi osuuskunnalla on oltava tilintarkastaja, 
joka tulee mainita perustamissopimuksessa 

• Osuuskunnan hallintoa ja päätöksentekoa varten laaditaan erillinen hallinnointiohje, jolla täydennetään 
perustamisasiakirjoja. 



Osuuskunnan rakenne ja organisoituminen 

Toimitusjohtaja 

• Perustajajäsenet voivat aloittaa ja suorittaa tj:n rekrytoinnin ennen osuuskunnan perustamista  

• Nimittää ja erottaa hallitus 

• Tehtävänä on hoitaa osuuskunnan juoksevaa hallintoa 

• Oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää puhevaltaa, ellei hallitus toisin päätä 

Hallitus 

• Koostuu 8 viranhaltijasta, joista PPSHP nimittää 4 

• Osuuskunnan kokous valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet.  

• Hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

• Puheenjohtaja valitaan PPSHP:n nimittämistä hallituksen jäsenistä, varapuheenjohtajuus on kiertävä muiden 
perustajajäsenten kesken 

• Jäseniltä edellytetään osuuskunnan toimialaan liittyvää substanssiosaamista sekä talouden ja liiketoiminnan 

osaamista. 



Osuuskunnan rakenne ja organisoituminen 

• Hallituksen tehtävänä on  

• huolehtia osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä mm. kirjanpidon ja 
varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.  

• määrittää osuuskunnan liiketoiminnassa noudatettavat periaatteet sekä nimeää sen mahdollisesti 
omistamien tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin osuuskunnan edustajat. 

• käyttää päätösvaltaa silloin kun sitä ei ole muulle määrätty 

• Päätöksenteossa päätökseksi tulee enemmistön mielipide siltä osin kuin toisin ei ole sovittu. 

• 2/3 määräenemmistöllä tehtävät päätökset: 

1. tytäryhtiöiden perustaminen;  

2. yrityskaupat ja merkittävien osakeomistusten hankinta; 

3. poikkeukselliset investoinnit ja niiden rahoitus sekä 

4. sopimusten solmiminen tai järjestelyn toteuttaminen yhtiön ja sen osakkaan välillä.  

 



Osuuskunnan rakenne ja organisoituminen 

Hallintoneuvosto 

• koostuu 16 poliittisesta päätöksentekijästä, joista PPSHP nimittää 8 jäsentä ja muut sairaanhoitopiirit 2 
jäsentä 

• Hallintoneuvoston jäsenten nimeämisessä tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida OYS-Erva poliittinen 
suhteellisuus 

• Osuuskunnan kokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet.  

• Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan pj:n ja varapuheenjohtajan, PPSHP:n nimittämistä 
hallintoneuvoston jäsenistä 

• Jäseniltä edellytetään kokemusta sairaanhoitopiirin tai muun vastaavan terveydenhuollon organisaation 
hallintoelimessä työskentelystä.  

• Naisten ja miesten välinen tasa-arvo tulee huomioida kokoonpanossa. 



Osuuskunnan rakenne ja organisoituminen 

• Hallintoneuvoston tehtävänä 

• on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa osuus-kunnan hallintoa.  

• voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.  

• Lisäksi hallintoneuvosto 

1. antaa lausunnon osuuskunnan ja osuuskuntakonsernin liiketoimintastrategiasta; 

2. antaa varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle lausunnon tilinpäätöksestä ja talousarviosta; sekä  

3. päättää uusien jäsenten ottamisesta. 

• Päätöksenteossa päätökseksi tulee enemmistön mielipide. 



Hallituksen esitys valtuustolle 

 



Tarkemmat yksityiskohdat 

osuuskunnasta 

taustamateriaaliksi 



Liiketoimintasuunnitelma, sisällysluettelo  

1. Taustatietoa 

1.1 Toimintaympäristö 

1.2 Toimintaympäristön 
muutos 

1.3. Lainsäädäntömuutokset 

1.4 Työnjakoasetuksen 
vaikutukset  OYS-Ervan 
toimintaan 

1.5 OYS-ERVA yhteistyötä 
koskeva selvitys 

2. Strategia, toiminta-ajatus 
ja liikeidea 

2.1 Strategiset tavoitteet ja 
toiminta-ajatus 

3. Palvelutuottajamalli 

4. Osuuskunnan tukipalvelut 

6. Operatiivinen toiminta 

6.1 Osaamisen jakaminen - 
osuuskuntaratkaisu 

7. Talous, rahoitus ja 
vakuuttaminen 

7.1 Osuuskunnan toimintakulut ja 
pääomittaminen 

7.2 Verotukselliset kysymykset 

7.3 Vakuutukset 

8. Osuuskunta rakenne ja 
organisoituminen 

8.1 Osuuskunnan jäsenet 

8.2 Osuuskunnan hallintorakenne
  

- 8.2.1 Toimitusjohtaja 

- 8.2.2 Hallitus 

- 8.2.3 Hallintoneuvosto 

- 8.2.4 Osuuskunnan kokous 

- 8.2.5 Tilintarkastus 

5. Henkilöstöpolitiikka 

5.1 Työskentelymuodot 
tytäryhtiössä 

- 5.1.1 Työsuhteessa  

- 5.1.2 
Ammatinharjoittajana ja 
oman yhtiön kautta 
toimiminen 

5.2 Työsuhteessa 
työskentelevien 
palkkausjärjestelmä 

5.3 Sovellettavat 
työehtosopimukset 

5.4 Osuuskunnan henkilöstön 
eläkevakuuttaminen 

5.5 Luottamusmiesjärjestelmä 

5.6 Työturvallisuus 

8.3 Osuudet, osuuspääoma, 
osakkeet ja osakepääoma 

- 8.3.1 Osuuksien ja 
osakkeiden yhtäläisyys ja 
erilajisuus 

8.4 Osuuskunnan säännöt ja 
niiden laajuus 

9.1 Taloudelliset riskit 

9.2 Henkilöstöriskit 

9.3 Toiminnalliset riskit 

9.4 Viestinnälliset riskit 

10. Johtopäätökset ja 
toteutussuunnitelma 



Osuuskunta ja osuuskuntakonserni 

Osuuskunta ja osuuskuntakonserni 

Osuuskunnan tytäryhtiöiden omistajina ovat osuuskunnan emo (51%) ja ne sairaanhoitopiirit (49%) jotka ostavat palveluita 
osuuskunnan tytäryhtiöiltä.  
 

Esimerkkilaskelma tytäryhtiöstä, missä ovat mukana omistajina kaikki sairaanhoitopiirit.  

 

 
 

 

  

 

Omistusosuudet Osuuskunnan tytäryhtiössä (kaikki mukana) 

Kuntayhtymä            As. luku % 

Osuuskunta   51,0 % 

PPSHP 409 043 27,1 % 

LSHP 117 447 7,8 % 

Soite 78 124 5,2 % 

Kainuun sote 73 959 4,9 % 

LPSHP 61 776 4,1 % 

Yhteensä 740 349 100,0 % 



Strategia, toiminta-ajatus ja liikeidea 1/3 

OYS-Erva yhteistyön strategiset tavoitteet 

• Tukee maakuntien elinvoimaisuuden kehittämistä 

• Luo maakunnille tehokkaan ja dynaamisen palvelutuottajan  

• Parantaa kilpailukykyä ja poistaa turhaa keskinäistä kilpailua 

• Antaa mahdollisuudet luoda monipuolisia urapolkuja ja työjärjestelyitä ja sen myötä entistä houkuttelevampaa työnantajakuvaa 

• Mahdollistaa volyymihyötyjen saavuttamisen 

• Mahdollistaa kokonaisvaltaisen ja tehokkaan toiminnan resurssien hyödyntämisen ja toiminnan kehittämisen 

• Tarjoaa mahdollisuuden yhdenmukaistaa julkisessa erikoissairaanhoidossa tapahtuvaa henkilöstön koulutusta ja jakaa tietotaitoa ja 
osaamista maakuntien alueille 

• Mahdollistaa yhteispäivystysten toimintaedellytykset sekä jo tehtyjen infrastruktuuri-investointien hyödyntämisen 

• Tarjoaa mahdollisuuden tarpeettomien investointien karsimiseen 

• Mahdollistaa ruotsin- ja saamekielisten palveluntarjonnan turvaamisen 



Strategia, toiminta-ajatus ja liikeidea 2/3 

Toiminta-ajatus 

• Vahvistaa OYS-Erva yhteistyötä ja hoitaa erityisvastuualueen potilaat ensisijaisesti sairaanhoitopiirien oman osaavan ja 

ammattitaitoisen henkilökunnan voimin.  

• Lähtökohtaisesti kukin sairaanhoitopiiri vastaa omasta esh:n tuotannosta omilla resursseillaan niiltä osin kun se on 

tarkoituksenmukaista ja sitä ei ole lailla tai asetuksella kielletty. Osuuskunnan tarkoituksena on tukea ja tarjota OYS-Erva 

sairaanhoitopiireille yhteistyössä osaamisresurssia, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. 

• OYS-Erva sairaanhoitopiirit tarkoitus on hankkia osuuskunnalta sellaiset erikoissairaanhoidon palvelut, joita ne eivät pysty 

tuottamaan itse (osaamisen jakaminen). Mikäli osuuskunta ei kykene tuottamaan kyseisiä palveluja kilpailukykyiseen 

hintaan, sairaanhoitopiirit voivat hankkia palvelut markkinoilta. 



Strategia, toiminta-ajatus ja liikeidea 3/3 

Liikeidea 

• tuottaa omistajilleen OYS-Erva sairaanhoitopiireille valikoituja ja erikseen sovittavia erikoissairaanhoidon palveluita 

hankintalain mukaisena sidosyksikkönä.  

• Palvelut tuotetaan noudattaen korkeita laatustandardeja tehokkaasti ja taloudellisesti.  

• Osuuskunnalla pyritään varmistamaan osaajien pysyminen Pohjois-Suomessa.  

• Tarkoituksena on luoda tehokas palveluntuottajamalli, jolla mahdollistetaan paras mahdollinen hoito Pohjois-Suomen 

asukkaille pohjoissuomalaisin resurssein. 



Palvelutuottajamalli 

Osuuskunnan operatiivinen toiminta aloitetaan osaamisen jakamisella (tytäryhtiö). Tällä tarkoitetaan OYS-Ervan 

terveydenhuollon ammattilaisten osaajapoolien muodostamisesta.  

OYS-Erva sairaanhoitopiirit  

• tilaavat lääkäri- ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden palveluja osuuskunnan tytäryhtiöiltä 

(palveluntuottajasuhde)  

 Tytäryhtiöt  

• tuottavat palvelut ja maksavat palkkaa henkilöstölle tehdyn työn mukaan. Lääkärit ja muut ammattilaiset toimivat 

tytäryhtiöissä lähtökohtaisesti työsuhteessa. 

Osuuskunta  

• toimii hallinnollisena yksikkönä, joka allokoi konsernin käytettävissä olevia resursseja, hoitaa tilattujen toimenpiteiden 

laskuttamisen kuntayhtymiltä, tilittää sopimuksen mukaisen palkkion palvelun tuottavalle tytäryhtiölle ja laskuttaa 

palkkionsa tytäryhtiöiltä. 



Osuuskunnan tukipalvelut 

• Potilaan hoitoon liittyvistä palveluista ja vastuista vastaa se sairaanhoitopiiri missä potilas hoidetaan. Näitä 

ovat mm. potilastietojen kirjaaminen, potilasvakuuttaminen, asiakaslaskutus, toimitilat, laitteet ja tarvikkeet, 

välinehuolto, sairaala-apteekki ja kuvantaminen.  

• Oys-Erva osuuskunta tuottaa ja on vastuussa potilaan hoidossa tarvittavasta henkilöresurssista, kun 

sairaanhoitopiiri ei pysty palveluista itse tuottamaan.  

• Laboratoriopalvelut hankitaan Oys-Erva sairaanhoitopiirien yhteisesti omistamalta Nordlab 

liikelaitoskuntayhtymältä.  

• Osuuskunta on PPSHP:n tytäryhteisö ja siten osa PPSHP konsernia. Osuuskunta tukeutuu hallinnollisissa 

tukipalveluissa pääasiallisesti PPSHP:n tai sen sidosyksikköjen tuottamiin hallintopalveluihin. 
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Periaatteena on, että  

• osuuskunnassa olevat työpaikat ovat kaikkien osuuskunnan jäsenyhteisöjen työntekijöiden haettavissa.  

• osuuskunnassa voi työskennellä vain osuuskunnan jäsenyhteisön virassa tai toimessa oleva henkilöstö.  

• osa-aikaisena osuuskunnassa työskentelevän henkilön tulee tehdä vähintään 80 % työajastaan omaan 
jäsenyhteisöön, jolloin 20 % omasta säännöllisestä työajasta voidaan työskennellä osuuskunnassa. 

• työskentelymuoto tytäryhtiössä on pääsääntöisesti työsuhde 

• palkkausperusteena on erikseen määritettävät päivä- tai suoritekohtai-set korvaukset. Tapauskohtaisesti 
voidaan maksaa kuukausi- tai tuntipalkkaa 

• Osuuskunnan jäsenyhteisöissä työskentelevä henkilöstö ei voi työskennellä yhtäaikaisesti osuuskunnassa ja 
osuuskunnan kanssa kilpailevan yrityksen tai yhteisön palveluksessa. Kilpailevalla toiminnalla tarkoitetaan 
kunnan järjestämis- ja rahoitusvastuulla olevaa erikoissairaanhoidon palvelua (jäsenkuntalaskutettava 
palvelu). 
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Yhtiön strategian ja toiminta-ajatuksen mukaisesti keskeistä on, että  

• riittävä määrä osuuskunnan jäsenyhteisöjen henkilöstöstä sitoutuu työskentelemään yhtiön palveluksessa.  

• osuuskuntakonserni ei kilpaile jäsenyhteisöjensä kanssa työvoimasta vaan osuuskuntakonserni tarjoaa 

lisäansaintamahdollisuuksia henkilöstölle heidän oman päätyönsä lisäksi.  

 

Osuuskunta liittyy Avaintyönantajat AVAINTA ry:n jäseneksi.  



Operatiivinen toiminta 

• Osuuskunnan operatiivinen toiminta aloitetaan osaamisen jakaminen – yhtiöllä. 

• Osuuskunnan alaisuuteen muodostetaan osaajapooleja ja osuuskunnan jäsenet sitoutuvat hankkimaan 

palvelut poolien kautta.    

• Tavoitteena on, että tulevaisuudessa OYS-Erva päivystävien sairaaloiden toiminta ja sen edellyttämä 

osaamispääoma voidaan pääsääntöisesti turvata ensisijaisesti omalla henkilöstöllä ja toissijaisesti 

osuuskunnan tarjoamalla tuella, jolloin riippuvuus ulkopuolisista ostopalveluista muodostuu vähäiseksi. 



 

Operatiivinen toiminta: Osaajapoolien avulla 

 

1. luodaan selkeä kuva alueen erikoislääkäritarpeesta ja koordinoitujen osaajapoolien avulla 

kyetään turvaamaan päivystävien sairaaloiden vaatima osaamispääoma 

2. kyetään paremmin hillitsemään kustannuskehitystä 

3. tehdään julkisen sektorin toimijoille mahdolliseksi hankkia lisäansioita ja näin saadaan 

työntekijöitä sitoutumaan työskentelyyn Pohjois-Suomessa ja julkisessa 

erikoissairaanhoidossa 

4. standardoidaan erikoissairaanhoidon toimintaa alueella. Yliopistosairaala pystyy paremmin 

auttamaan alueen keskussairaaloita tarjoamalla syväosaamista eri aloilla. 

5. keskussairaalalle avautuu mahdollisuus rekrytoida pysyviä työntekijöitä. 



Miksi erikoisalan osaaja valitsisi osuuskunnan 

yksityissektorin sijaan? 

1. Osuuskunnassa taustalla on julkisen sektorin vakanssipohja ja siihen liittyvä turva. 

2. Sairaalassa on aito työyhteisö, johon aina voi tukeutua. 

3. Sairaalaan liittyy jatkuva mahdollisuus kouluttautumiseen ja osaamisen kehittämiseen. 

4. Sairaalatyö on yksityissektoriin verrattuna monipuolista. 

5. Sairaalatyöhön liittyy tutkimusmahdollisuus. 

6. Sairaaloiden välineistöä ja laitekantaa pidetään jatkuvasti hyväntasoisena. 



Osaajapooliin liittyvät riskit 

1) Osaajat eivät riitä, koska pakoa yksityissektorille ja Etelä-Suomeen ei saada 

käännetyksi. 

2) Edelliseen liittyen kilpailijat, mm. välitysfirmat aloittavat erittäin kovan kilpailun 

markkinaosuuksista. 

3) Osuuskunnan vakanssipohja keskittyy liikaa Oulun seudulle ja omalta osaltaan 

vaikeuttaa rekrytointia keskussairaaloihin. 
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Perusfaktaa 

• Osuuskunta on itsenäinen, juridinen oikeushenkilö (samoin tytäryhtiöt) 

• Osuuskunnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakeyhtiöiden tapaan vaan osuuskuntalain mukaisesti osuuskunta 
harjoittaa taloudellista toimintaa jäsentensä talouden tai elinkeinon tukemiseksi.  

• Osuuskunta maksaa tuloksestaan yhteisön tuloveroa 20 %:n verokannan mukaan.  

• Osuuskunta on kirjanpitovelvollinen, kirjanpito järjestetään niin, että osuuskunnan ja sen tytäryhtiöiden kannattavuutta 
voidaan seurata 

Toiminta ja toimintakulut  

• Osuuskunnan toiminta perustuu sen jäsenten suorittamiin sopimuspohjaisiin tilauksiin osuuskunnalta 

• Osuuskunnan laskutus pohjautuu tuotettuihin palvelusuoritteisiin 

• Toiminnastaan aiheutuneet kustannukset katetaan jäseniltään saamillaan tuloilla.  

• Toimintakulut ovat pääasiassa henkilöstölle maksettavia palkkoja ja korvauksia, matkakustannuksia sekä hallinnon 
järjestämisen kustannuksia mm. toimielimet 

• Osuuskunta ei investoi omiin tuotantovälineisiin 
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Osuuskunnan perustajajäsenet, jäsenyys ja sen päättyminen 

• OYS-Erva sairaanhoitopiirit; PPSHP, LSHP, Soite, Kainuu ja LPSHP 

• Jäsenellä on oikeus erota aikaisintaan 1 v. kuluessa jäsenyyden alkamisesta 

• Uusien jäsenien ottaminen edellyttää hallituksen ja hallintoneuvoston hyväksymistä 

• Jäsenyyttä ei voi siirtää 

Osuuskunnan hallintorakenne 

• Pakollisen hallituksen lisäksi osuuskunnalla on hallintoneuvosto ja toimitusjohtaja (= johto). Johto valitaan 
perustamissopimuksen allekirjoituksella, jolloin toimikausi alkaa. 

• Osuuskunnan jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan kokouksessa, lisäksi osuuskunnalla on oltava tilintarkastaja, 
joka tulee mainita perustamissopimuksessa 

• Osuuskunnan hallintoa ja päätöksentekoa varten laaditaan erillinen hallinnointiohje, jolla täydennetään 
perustamisasiakirjoja. 
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Toimitusjohtaja 

• Perustajajäsenet voivat aloittaa ja suorittaa tj:n rekrytoinnin ennen osuuskunnan perustamista  

• Nimittää ja erottaa hallitus 

• Tehtävänä on hoitaa osuuskunnan juoksevaa hallintoa 

• Oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää puhevaltaa, ellei hallitus toisin päätä 

Hallitus 

• Koostuu 8 viranhaltijasta, joista PPSHP nimittää 4 

• Osuuskunnan kokous valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet.  

• Hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

• Puheenjohtaja valitaan PPSHP:n nimittämistä hallituksen jäsenistä, varapuheenjohtajuus on kiertävä muiden 
perustajajäsenten kesken 

• Jäseniltä edellytetään osuuskunnan toimialaan liittyvää substanssiosaamista sekä talouden ja liiketoiminnan 

osaamista. 
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• Hallituksen tehtävänä on  

• huolehtia osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä mm. kirjanpidon ja 
varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.  

• määrittää osuuskunnan liiketoiminnassa noudatettavat periaatteet sekä nimeää sen mahdollisesti 
omistamien tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin osuuskunnan edustajat. 

• käyttää päätösvaltaa silloin kun sitä ei ole muulle määrätty 

• Päätöksenteossa päätökseksi tulee enemmistön mielipide siltä osin kuin toisin ei ole sovittu. 

• 2/3 määräenemmistöllä tehtävät päätökset: 

1. tytäryhtiöiden perustaminen;  

2. yrityskaupat ja merkittävien osakeomistusten hankinta; 

3. poikkeukselliset investoinnit ja niiden rahoitus sekä 

4. sopimusten solmiminen tai järjestelyn toteuttaminen yhtiön ja sen osakkaan välillä.  
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Hallintoneuvosto 

• koostuu 16 poliittisesta päätöksentekijästä, joista PPSHP nimittää 8 jäsentä ja muut sairaanhoitopiirit 2 
jäsentä 

• Hallintoneuvoston jäsenten nimeämisessä tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida OYS-Erva poliittinen 
suhteellisuus 

• Osuuskunnan kokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet.  

• Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan pj:n ja varapuheenjohtajan, PPSHP:n nimittämistä 
hallintoneuvoston jäsenistä 

• Jäseniltä edellytetään kokemusta sairaanhoitopiirin tai muun vastaavan terveydenhuollon organisaation 
hallintoelimessä työskentelystä.  

• Naisten ja miesten välinen tasa-arvo tulee huomioida kokoonpanossa. 
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• Hallintoneuvoston tehtävänä 

• on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa osuus-kunnan hallintoa.  

• voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.  

• Lisäksi hallintoneuvosto 

1. antaa lausunnon osuuskunnan ja osuuskuntakonsernin liiketoimintastrategiasta; 

2. antaa varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle lausunnon tilinpäätöksestä ja talousarviosta; sekä  

3. päättää uusien jäsenten ottamisesta. 

• Päätöksenteossa päätökseksi tulee enemmistön mielipide. 
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Osuuskunnan kokous 

• Jäsenten äänimäärä kaikissa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävissä asioissa lasketaan osuuksien perusteella.  

• Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden 
kuluessa tilikauden päättymisestä.  

• Ylimääräisen kokouksen pitämisestä on määräykset osuuskuntalaissa.  

Osuuskunnan kokouksessa päätettävät asiat 

• Osuuskunnan kokoukselle kuuluvat asiat on säädetty osuuskuntalaissa, osuuskunnan säännöissä ja jäsensopimuksessa. 
Muutoin asiat kuuluvat hallitukselle, tai mahdollisesti toimitusjohtajalle tai hallintoneuvostolle.  

Varsinaisessa kokouksessa on päätettävä: 
1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;  
2. taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä;  
3. vastuuvapaudesta hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 
4. tarvittaessa hallintoneuvoston ja tilintarkastajan valinnasta; sekä  
5. muista mahdollisista osuuskunnan kokouksessa käsiteltävistä asioista. 
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Osuuskunnan kokouksessa 2/3 määräenemmistöllä tehtäviä päätöksiä ovat: 
6. sääntöjen muuttaminen;  
7. suunnattu osuus- tai osakeanti; 
8. optio-oikeuksien ja muiden osuuksiin tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen;  
9. suunnattu omien osuuksien tai osakkeiden hankkiminen; 
10.sulautuminen;  
11.jakautuminen; 
12.yritysmuodon muuttaminen osakeyhtiöksi; 
13.osuuskunnan asettaminen selvitystilaan ja selvitystilan lopettaminen;  
14.hallituksen jäsenten määrän muuttaminen sekä 
15.periaatteellisesti laajakantoisen tai taloudellisesti merkittävän toiminnan muutos (esimerkiksi toiminnan lisääminen tai 

lopettaminen mm. työnjakomallin tavoiteskenaarion muutos on tällainen periaatteellinen ja merkittävä toiminnan 
muutos).  
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Tilintarkastus 

• Tilintarkastusyhteisönä toimii PPSHP:n tilintarkastusyhteisö 

• Tilintarkastaja valitaan vuosittain osuuskunnan kokouksessa 

• Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi 

Osuudet, osuuspääoma, osakkeet ja osakepääoma 

• Osuuskunnalla on yhteensä 100 osuutta, jotka perustajajäsenet merkitsevät seuraavasti:  

 

 

 

 

• Osuudesta osuuskunnalle maksettava määrä on 5.000 euroa. 

• Osuuskunnalla ei ole perustamisvaiheessa osakkeita.  
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Osuuskuntakonserni 

• Tytäryhtiöt voi perustaa osuuskunta itse tultuaan perustetuksi.   

• Osuuskunnan perustajajäsenten kesken on linjattu, että osuuskunnalla on osakeyhtiö / yhtiöitä, jotka 
tuottavat osaamisen jakamisen palvelua.  

• Osuuskuntakonsernin tytäryhtiöiden kautta tapahtuu operatiivinen toiminta, silloin kun kaikki OYS-Ervan 
viisi sairaanhoitopiiriä ovat mukana osuuskunnassa.  

• Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ei ole mukana tytäryhtiöissä, jotka tuottavat sellaista operatiivista toimintaa, 
jotka LPSHP:stä on ulkoistettu osakeyhtiölle, jossa päätösvalta on pääosin yksityisellä toimijalla.  

• Osuuskunnan tytäryhtiöiden hallituksen jäseninä toimivat mahdollisuuksien mukaan samat henkilöt. 

• Osuuskunnan tytäryhtiöiden omistus- ja päätöksentekosuhteet vastaavat (suhteutetusti) osuuskunnan 
omistus- ja päätöksentekosuhteita.  



Yhteispelillä 

oys2030.fi 

Future hospital @oys2030 

Tulevaisuuden sairaala2030 


