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Hallintosääntö, 
päätöksenteko 
ja organisaatio 

Valtuustokausi 2021-2022 



- Lakisääteinen kuntayhtymä  

- Sairaanhoitopiirin omistajia eli jäsenkuntia ovat Pohjois-Pohjanmaan maakunnan 
kunnat pl. Reisjärvi 

- Jäsenkuntia 29 

- Sairaanhoitopiirin toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat perussopimus ja 
hallintosääntö 

- Perussopimus on sairaanhoitopiirin jäsenkuntien valtuustojen hyväksymä asiakirja 

- Hallintosääntö on PPSHP:n valtuuston hyväksymä asiakirja 
 

 
 
 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
kuntayhtymä (PPSHP) 



- Kotipaikka Oulu 
- Tehtävänä järjestää PPSHP:n alueella sairaanhoitopiirille ja yliopistolliselle sairaalalle laissa 

säädetyt tehtävät. Ky voi lisäksi tuottaa terveydenhuollon palveluja ja muita palveluja sekä 
järjestää ja tuottaa kehitysvammaisten erityishuollon palveluja 

- Organisaatiosta päätetään tarkemmin hallintosäännössä 
- Kuntalain mukaiset toimielimet, kokoonpano, tehtävät; valtuusto, hallitus, tarkastus-

lautakunta.  
- Jäsenkunnan ottaminen ja ero, toimintayksikön vastaanottaminen 
- Peruspääoma ja jäsenkuntien osuudet, vastuut ja velvoitteet 
- Talous; talousarvio ja –suunnitelma, kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus, tilikauden 

yli- ja alijäämän käsittely, alijäämän tasausmenettely, jäsenkunnilta perittävät suoritteet, 
hinnoittelu ja laskutus, investointien pääomarahoitus, potilaskohtaisten kustannusten 
tasaaminen, erityisvelvoitteiden kattaminen, rahastot, raportointi 

- Tarkastustoiminta 
- Perussopimuksen muuttaminen ja kuntayhtymän purkaminen 

 
 
 

Perussopimus 



Perussopimuksen käsittely 
- PPSHP:n hallituksen käsittely 16.6.2021 § 125.  
- Kirje jäsenkunnille 9.8.2021, pyydetty käsittelyä 29.10.2021 mennessä 
 
Täyttää kuntalain vaatimukset perussopimuksen vähimmäissisällölle mm. 
- Lisätty kuntalain mukaisesti nimenkirjoitusoikeuden määräytyminen 
- Jäsenkunnan eroamismenettelyn osalta viitataan kuntalain mukaiseen eroamismenettelyyn 
- Eroamistapauksessa suoritetaan tasasuuruisina erinä korvaus ky:n peruspääomasta 5 v kuluessa 

eroamisesta 
- Talousarvio- ja suunnitelma sekä tilinpäätös ja toimintakertomus kohtaan on lisätty talouden 

raportointia koskevat tiedoksiannot jäsenkunnille  
- Tarkennettu tilikauden yli- ja alijäämän käsittelyä (peruspääoman suhteessa, palvelujen ostot ed. 

tilikaudella) 
- Menettely, jolla sairaanhoitopiirin alijäämä katetaan tilanteessa, jossa jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet 

(kuntalain 119.2 §:n mukaista) sopimusta talouden tasapainottamisesta 
- Perussopimusta koskevien riitojen ratkaisu Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa 

 
 

Perussopimuksen muutos kuntien käsiteltävänä 



- Valtuusto on hyväksynyt hallintosäännön 9.2.2021 
- Hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2022. Poikkeuksena 

- Luottamushenkilöitä koskevat luvut ml. palkkiosääntö, jotka tulevat voimaan uuden 
valtuustokauden alusta - 15.11.2021 alkaen 

- Valmistelutoimet sallittu uuden organisaation aloittamiseksi 1.1.2022 
- Olennaiset muutokset olemassa olevaan hallintosääntöön (-31.12.2021) 

- Rakenne uusittiin kokonaan 
- Uusi organisaatiorakenne 

1. Toimialueet, palvelukeskukset ja konsernipalvelut 
2. Osaamiskeskukset ja somatiikan hoitotyö, konsernipalvelujen vastuualueet 

3. Vastuuyksiköt 
- Luovutaan nykyisestä tulosalue-vastuualue-vastuuyksikkö -rakenteesta 

- Hallintosäännön alapuolelle toimialueiden ja palvelukeskusten toimintasääntö 
- Palkkiotason uudelleen määritys 

Hallintosääntö 



Lakisääteiset poliittiset toimielimet on määritelty perussopimuksessa. Hallintosäännössä on 
kokoonpanosta ja tehtävistä tarkemmin. 

Valtuusto  

- 69 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenten lukumäärä määräytyy kunnan 
kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan, edustajia 1-5 / kunta 

- Kunnat päättävät edustajansa PPSHP:n valtuustoon 
- Oulun yliopistolla on kaksi edustajaa valtuustossa että hallituksessa 
- Kuntalaki tai PPSHP:n perussopimus ei edellytä poliittista suhteellisuutta 

Hallitus 

- 11 jäsentä + henkilökohtaiset varajäsenet, joista Oulun yliopisto nimeää kaksi edustajaa 
- 9 hallituksen jäsentä valitaan poliittisen suhteellisuuden mukaisesti 

Tarkastuslautakunta 

- Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-5 jäsentä + henkilökohtaiset varajäsenet 
- Valitaan poliittisen suhteellisuuden mukaisesti  

 

Päätöksenteko – poliittiset toimielimet 



Lakisääteiset tutkimustoimielimet 
 
1. OYS-erva eettinen toimikunta 
- Antaa lausuntoja alueellaan tehtävistä tutkimuslain piiriin kuuluvista lääke- ja 

terveystieteellisistä tutkimuksista 
- Lausuntoja kudoslain ja biopankkilain perustella  
- Laissa määritelty ”virkamies- ja maallikkoedustus” 
2. OYS-erva tutkimustoimikunta 
- Päättää yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen tarkoitetun valtion rahoituksen 

osoittamisesta tutkimushankkeille 
- Toimikunnassa on 11 jäsentä OYS-ervan terveydenhuollon toimintayksiköistä  
 
Virkamiehet 
- Hallintosäännön antama toimivalta ja delegointioikeus 
- Lakiin perustuva toimivalta mm. psykiatria, kehitysvammahuolto 

Päätöksenteko - virkamiehet 



Valtuusto 
1. Kuntalain mukainen toimivalta 
2. Lainsäädännön mukaan valtuusto on toimivaltainen päätöksentekijä 
3. Asiat, joita valtuusto ei ole hallintosäännöllä siirtänyt  
4. Hallintosäännön 20 §:ssä määrätty valtuuston toimivalta:  

1. hyväksyä kuntayhtymän strategia;  
2. päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan omaisuuden kauppahinta 
tai käypä arvo on yli 5 miljoonaa euroa; ja  
3. päättää talousarvion investointiosaan sisältyvästä hankkeesta tai hankekokonaisuudesta, 
jonka kustannusarvio on yli 20 miljoonan euroa. 

 
Valtuuston puheenjohtajan tehtävät (HS 4 §) 
- Johtaa valtuuston tehtävien edellyttämää poliittista yhteistyötä käymällä asioiden käsittelyn 

edellyttämiä keskusteluja valtuustoryhmien kanssa.  
 

 
 
 

Valtuuston ja sen puheenjohtaja toimivalta 



Hallituksen ja sen puheenjohtaja toimivalta 
Kuntalain lisäksi hallintosäännön 21 § mukaan hallitus päättää 

 
1. konserniohjeen mukaisesta ohjauksesta;  
2. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä; 
3. kuntayhtymän edustajien nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen, 

säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin, joiden osalta 
ratkaisuvaltaa ei ole siirretty edelleen tässä säännössä tai muutoin; 

4. henkilöstöpolitiikan linjauksista;  
5. vahvistaa konsernipalvelujen muiden kuin tässä säännössä määriteltyjen 

johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevien tehtäväalueet; 
6. virka- ja työehtosopimuksen määräyksen soveltamisesta siltä osin kuin se 

on jätetty kuntayhtymän harkintaan;  
7. maksujen ja korvausten määräämisestä kuntayhtymän palveluksista;  
8. kuntayhtymän omaisuuden ja henkilökunnan vakuuttamisesta;  
9. vapautuksen ja lykkäyksen myöntämisen kunnallisen maksun 

suorittamisesta;  
10. lainan ottamisesta ja antamisesta sekä sijoitustoiminnasta että 

varallisuudenhoidosta;  
11. talousarvion investointiosaan sisältyvästä hankkeesta tai 

hankekokonaisuudesta, jonka kustannusarvio on 2,5 – 20 miljoonaa euroa;  
12. hankinnasta, jonka arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio on yli 2,5 

miljoonaa euroa; 
13. kehityshankkeeseen osallistumisesta, jonka omarahoitusosuus on yli 

100 000 euroa; 
14. kulutustavara- ja lääkehankinnoista päättämällään tavalla sekä 

puitejärjestelyhankinnoista päättämällään tavalla;  

 

15. kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin luovutettavan omaisuuden 
kauppahinta tai käypä arvo on 100 000 euroa – 5 miljoonaa euroa; 

16. maanvuokrasopimuksista, joiden arvo on sopimuskaudella 
arvonlisäverottomana yli 100.000 euroa 

17. kiinteän omaisuuden ja osakkeiden ostamisesta, milloin ostettavan 
omaisuuden kauppahinta tai käypä arvo on 100 000 euroa – 5 miljoonaa 
euroa; 

18. kokonaisarvoltaan yli 500 000 euron irtaimen omaisuuden ja osakkeiden 
myymisestä;  

19. osakeyhtiön perustamisesta; ja  
20. muista hallituksen toimivaltaan kuuluviksi katsottavista asioista. 

 
 
Hallintosäännön 5 § Hallituksen puheenjohtaja  
 
1. Johtaa PPSHP:n strategian sekä hallituksen tehtävien toteuttamisen 

edellyttämää poliittista yhteistyötä; 
2. Vastaa sairaanhoitopiirin johtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja 

huolehtii hallituksen ja valtuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin 
tarkoituksenmukaisella tavalla; 

3. Vastaa siitä, että sairaanhoitopiirin johtajan kanssa käydään vuosittain 
tavoite- ja arviointikeskustelut; ja 

4. Hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan viranhoitoon liittyvät koulutukset ja 
kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset virkavapaudet sekä 
vahvistaa vuosilomat.  

 



Sen lisäksi mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunnan on (HS 61 §)  
1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava 

tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen 

kehittämiseksi; 

2. huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat 

tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa; ja 

3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien 

yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.  

  

Tarkastuslautakunta   

1. päättää hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä siltä osin kuin se ei kuulu valtuustolle; 

2. päättää toimintaansa kuuluvien palvelujen ostamisesta; ja   

3. päättää tarpeellisen henkilöstön ottamisesta, heidän tehtävistään ja palvelussuhteen ehdoista.  

 
 
 

Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivalta 



Palkkiosääntö (hallintosäännön 17. luku) 

Kokouspalkkiot (HS 140.1-3 §)  
1. Valtuusto ja sen valiokunnat ja lautakunnat 200 euroa 
2. Hallitus 200 euroa 
3. Valtuuston ja hallituksen perustamat toimikunnat ja muut 

toimielimet 100 euroa. 
- Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle 

maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna. 
 
Kokouspalkkio lisätunneilta (HS 141 §) 
- Kokouksesta, jossa toimielimen jäsen tai varajäsen on ollut 

saapuvilla yli kolme (3) tuntia, suoritetaan lisäpalkkiona 50 % 
peruspalkkiosta jokaiselta 3 tunnin jälkeen alkavalta tunnilta.  

 
Vuosi- ja kuukausipalkkio (HS 143 §) 
Valtuusto 
- puheenjohtaja 6.000 euroa / vuosi 
- varapuheenjohtajat 1.800 euroa / vuosi 
 Tarkastuslautakunta 
- puheenjohtaja 3.600 euroa / vuosi 
- varapuheenjohtaja 900 euroa / vuosi 
 Hallitus 
- varapuheenjohtaja 2.160 euroa / vuosi 

 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti:  
 
- VE 1: kokouspalkkiota ja ansiomenetyskorvauksia ei makseta 2 750 € / kk 
- VE 2: kokouspalkkiot ja ansiomenetyskorvaukset maksetaan  800 € / kk 
  
Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus valita vuodeksi kerrallaan joko 

vaihtoehto 1 tai 2.   
 
Toimituspalkkio  (HS 144 §)  
- Kokouspalkkion suuruinen palkkio ilman korotusta  
- Edellyttää toimielimen päätöstä tilaisuuteen osallistumisesta 
 
Ansionmenetyskorvaus HS 147 § 
 
Matkakustannusten korvaus 148 § 

 

Kokouspalkkioiden ym. kustannusten korvaus maksetaan Monetran kautta.  



Sote ja pela voimaanpanolaki (616/2021)  
- 20 § Sairaanhoitopiirit siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen 

hyvinvointialueelle 1.1.2023 
- 21 § Sairaanhoitopiirin on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys  

- Omaisuudestaan 
- Siirtyvistä veloista, sitoumuksista, vastuista ja sopimuksista sekä  
- Olennaisissa omaisuuserissä, sopimuksissa ja vastuissa tapahtuneissa ja tiedossa olevista 

muutoksista sekä toiminnallisista ja taloudellisista riskeistä, jotka eivät ilmene viimeisimmästä 
tilinpäätöksestä tai konsernitilinpäätöksestä 

- 39 § Siirrettävän kuntayhtymän viranomaisen toimivalta 
- Sairaanhoitopiiri ei voi 28.2.2022 annettavan selvityksen jälkeen päättää asioista, joilla olisi 

merkittäviä hyvinvointialuetta sitovia vaikutuksia, paitsi jos päätöksentekoa ei voida asian 
kiireellisyyden vuoksi lykätä tai jos hyvinvointialue antaa päätökselle suostumuksen.  

 
 
 

Toimielinten toimivallan rajoitukset 1.3.2022 



Sote ja pela voimaanpanolaki (616/2021)  
- 41 § Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2022 

allekirjoittavat hyvinvointialueen hallitus ja hyvinvointialuejohtaja 
- 41 § Hyvinvointialueen valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös ja päätettävä tilivelvollisille 

myönnettävästä vastuuvapaudesta 30.6.2023 mennessä 
 
 

Toimielinten toimivallan rajoitukset 1.3.2022 



Organisaatio 
1.1.2022 alkaen 



Sairaanhoitopiirin johtaja  

VALTUUSTO 

HALLITUS 
Tilintarkastajat 

TARKASTUSLAUTAKUNTA 

KONSERNIPALVELUT 
Sisäinen 
tarkastus 

Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja 

Talousjohtaja 

Henkilöstöjohtaja 

Kehitysjohtaja 

Hallintoylilääkäri 

TOIMIALUEET JA PALVELUKESKUKSET 

Tietohallintojohtaja 

Tutkimusylilääkäri 

Infrapalvelujohtaja 

Hallintojohtaja 

OYS Somatiikka 

11 osaamis- 
keskusta 

OYS Psykiatria OYS Ensihoito 
Sairaanhoidon 
palvelukeskus OYS Konsti 

Kuntoutuksen 
palvelukeskus 

3 osaamis- 
keskusta 

2 osaamis- 
keskusta 

2 osaamis- 
keskusta 

3 osaamis- 
keskusta 

3 osaamis- 
keskusta 

Organisaatio 1.1.2022 alkaen 



Osaamiskeskusorganisaatio 1.1.2022 alkaen 
OYS  
Somatiikka 

OYS  
Psykiatria 

OYS 
Ensihoito 

OYS  
Konsti 
(kehitysvammahuolto) 

 

Psykoosit  ja 
nuorisopsykiatria 
 
Mielialahäiriöt ja 
akuuttipsykiatria 
 
Lastenpsykiatria 

Tukielinkirurgian 
   keskus 

Vatsakeskus 

Aistinelinsairauksien    
   keskus 

Leikkaus- ja    
   anestesiakeskus 

Tehohoitokeskus 

Sydän 

Neurokeskus 

Syöpähoitokeskus 

Sisätautikeskus 

Lasten ja naisten    
   osaamiskeskus 

Päivystyskeskus 

Ensihoito 
 
Erva ensihoito 

Tutkimus- ja  
kuntoutus-
arviointi 
 
Kuntoutus 

Hallintopalvelut 
 
Henkilöstöpalve-
lut 
 
Hoitotyön 
hallinto 
 
Infrapalvelut 
 
Kehitys ja 
viestintä 
 
Sairaanhoidon 
hallinto 
 
Talouspalvelut 
 
Tietohallinto 
 
Tutkimuspalvelut 
 

 

 

 

Konserni- 
palvelut 

Fysiatria      Lääkinnällinen kuntoutus      Apuvälinepalvelut                     

      Diagnostiikka                              Lääke- ja potilashoidon palvelut                           Sairaalan moniosaajapalvelut                    

O Y S     O     S     A     A     M     I     S     K     E     S     K     U     K     S     E     T 

Sairaanhoidon palvelukeskus 

Kuntoutuksen palvelukeskus 



Osaamiskeskusorganisaatio 1.1.2022 alkaen 
OYS  
Somatiikka 

OYS 
Psykiatria 

OYS 
Ensihoito 

OYS  
Konsti 
(kehitysvammahuolto) 

 

Psykoosit  ja 
nuorisopsykiatria 
 
Mielialahäiriöt ja 
akuuttipsykiatria 
 
Lastenpsykiatria 

Tukielinkirurgian 
   keskus 
Vatsakeskus 
Aistinelinsairauksien    
   keskus 
Leikkaus- ja    
   anestesiakeskus 
Tehohoitokeskus 

Sydän 
Neurokeskus 
Syöpähoitokeskus 
Sisätautikeskus 
Lasten ja naisten    
   osaamiskeskus 
Päivystyskeskus 

Ensihoito 
 
Erva ensihoito 

Tutkimus- ja  
kuntoutus-
arviointi 
 
Kuntoutus 

Hallintopalvelut 
 
Henkilöstöpalvel
ut 
 
Hoitotyön 
hallinto 
 
Infrapalvelut 
 
Kehitys ja 
viestintä 
 
Sairaanhoidon 
hallinto 
 
Talouspalvelut 
 
Tietohallinto 
 
Tutkimuspalvelut 
 

 

 

 

Konserni- 
palvelut 

  Hoitotyön palvelut 
      Vuodeosasto   
      Avohoito 
      Perioperatiivinen 

Teho- ja   
   valvontahoito 

Oulaskangas 

Fysiatria      Lääkinnällinen kuntoutus      Apuvälinepalvelut                     

      Diagnostiikka                              Lääke- ja potilashoidon palvelut                           Sairaalan moniosaajapalvelut                    

O Y S     O     S     A     A     M     I     S     K     E     S     K     U     K     S     E     T 

Sairaanhoidon palvelukeskus 

Kuntoutuksen palvelukeskus 



Toimialueiden johtajat 
Somatiikan toimialue   Päivi Laurila 
Psykiatrian toimialue   Outi Saarento 
Ensihoidon toimialue   Mirja Annala 
Kehitysvammahuollon toimialue Päivi Lauri 
= OYS Konsti 
 
Palvelukeskusten johtajat 
Sairaanhoidon palvelukeskus  Jaakko Niinimäki 
Kuntoutuksen palvelukeskus  Kaj Sundqvist 

Toimialueiden ja palvelukeskusten johtajat 



Viranhaltija     Sijainen 
Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma  vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelainen 
Johtajaylilääkäri Juha Korpelainen  vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala 
Hallintoylihoitaja Pirjo Lukkarila 
Hallintoylilääkäri Terhi Nevala   vs. hallintoylilääkäri Kati Ojala 
Talousjohtaja Jarkko Raatikainen   vs. talousjohtaja Pia Peteri 
Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen  vs. henkilöstöjohtaja Emma-Leena Päkkilä 
Kehitysjohtaja Pasi Parkkila 
Tietohallintojohtaja Ilkka Haataja 
Infrapalvelujohtaja Olli-Pekka Huotari 
Hallintojohtaja Sari Haataja   Kehitysjohtaja Pasi Parkkila 
 
Tutkimus- ja arviointiylilääkäri Miia Turpeinen 1.1.2022 

Konsernipalvelut  
ja sijaisjärjestelyt hyvinvointialuevalmistelun seurauksena 



Valtuusto ja hallitus  
- Kehitysjohtaja Pasi Parkkila p. 040 5448 955, valtuuston ja hallituksen sihteeri 1.8.2021-

28.2.2022 
- Hallintosihteeri Tarja Kalaoja p. 050 5769 780, kokousten valmistelevat ja 

täytäntöönpanotehtävät 
- Hallintosihteeri Mirva Vehkaoja p. 050 5689 568, Tarja Kalaojan sijainen 

 
Tarkastuslautakunta 
- Reviisori Ari Hietanen p. 040 8411 490 
 

Toimielinyhteyshenkilöt 



Kiitos! 


