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Korona-pandemian vaikutukset 
erikoissairaanhoitoon 
-PPSHP vs. muut shp:t 



-0,7% vs -3,3% -6,5% vs -9,3% -6,6% vs -
14,3% 

-5,6% vs -12% 



+5,7% vs -20% -4,2% vs -14,3% +2,9% vs -5,4% 



+2,0% vs -1,8% 1,7% vs 2,0% 2,5% vs 
2,5% 













Jakoperusteet 





13,1 milj € 





THL:n tuottavuusvertailu 
2019 

















Taloustiedot perustuvat kuntien Tilastokeskukselle  

toimittamiin Talous- ja toimintatilaston tietoihin.  

Lähde: Tilastokeskus 

Rakennemuutokset ja  
palvelutarpeet näkyvät  

Pohjois-Pohjanmaan  

sote-kustannuksissa 

Muutokset soten  

asukaskohtaisissa  

nettokustannuksissa  

vuosina 2017-2019 



Hallintosääntöuudistuksen 
lähtökohdat 



Somatiikan toimialue Psykiatrian 
toimialue 

Ensihoidon 
toimialue 

Kehitysvamma-
huolto 

Palvelu-
keskukset 

SAPA-PALVELU-
KESKUS 

KUNTOUTUS 
osaamiskeskus 

OYS  
Tekonivel-

keskus 

OYS 
Sydänkeskus 

Sisätaudit ja 
keuhko- 

sairaudet 
osaamiskeskus 

Vatsa ja uro 
osaamiskeskus 

 OYS-
OULASKANGAS 

 
Lapset ja 

naiset 
osaamiskeskus 

 

Osaamiskeskuspohjainen organisoituminen  

Hoitotyön palvelut 



Oulaskangas hoitotyö 

Teho- ja valvontahoitotyö 

Poliklinikka – ja muu avohoitotyö 

Perioperatiivinen hoitotyö (omassa Leikkaus ja Ane osaamiskeskuksessa? ) 

Somatiikan toimialue ja Oulaskangas  

Osastohoitotyö 

Yhteiset? (esim. os. sihteerit, muut?) 

Hoitotyön palvelut hallinnollisena rakenteena matriisissa  
Somatiikan alla, Oulaskangas linjautettuna 

”Uimaradat” (”laajat hartiat” ovat hallinnollisia 
rakenteita + osaamispoolit = työntekijän kotiyksikkö 

Hoitotyön 
palvelut 



Hallintosääntöuudistuksen lähtökohdat:  
PPSHP:n osaamispohjainen organisaatiouudistus  

• Organisaatiorakenteessa luovutaan nykyisestä tulosalue – vastuualue – vastuuyksikkö -
rakenteesta 

• Hallintosääntöön ei kirjoiteta auki tehtäviä ja toimivaltaa em. vastaavalle 
virkamiesorganisaatiolle 

• Tehtävät ja toimivalta kirjoitetaan ylimmälle virkamiestasolle (shpj ja tulosaluejohtajaa 
vastaaville johtajille) 

• Muiden virkamiestasojen johtajien / esimiesten tehtävät ja vastuut määritellään 
toimintaohjeessa/säännössä 

Hallintosäännön rakenne valmistautuu sote-uudistukseen 
• Rakenteeksi otetaan edellisen maakuntavalmistelun aikana Kuntaliitto yhdessä 

maakuntavalmistelijoiden kanssa valmistelema malli 
• Kuntaliitto on uudistanut myös kuntien hallintosääntömallin vastaavaan rakenteeseen  
• Hallintosäännön muut kuin 1 kohdassa mainitut pykälät ajantasaistetaan, merkittäviä 

sisällöllisiä muutoksia ei ole tarkoitus tehdä 
 

Hallintosääntöuudistuksen lähtökohdat 



Pääomalaina Esko 
Systems Oy:lle 



Mahdollinen tuleva asiakas- ja 
potilastietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuri 

UNA ydin 

ESKO Suun th Terveyskylä Omaolo 

Sos huollon ATJ 

kanta 

reseptikeskus 

hilmo 
Jne. 

? 







- Esko Systems Oy:n toimialana on sosiaali- ja terveyspalvelujen 
alan tietoja viestintäteknologian (ICT) ohjelmistojen 
suunnittelu, kehitys ja myyminen omistaja-asiakkaille. Yhtiön 
toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen laadullisesti 
hyviä yhtiön toimialan mukaisia tuotteita ja palveluita.  
 

- Yhtiön päätuote on Esko-potilastietojärjestelmä. Esko-
potilastietojärjestelmä on PPSHP:n useiden vuosien kehitystyön 
tuloksena syntynyt modulaarinen tietojärjestelmä, jota on 
tarkoitus kehittää edelleen tulevaisuudessa. PPSHP on 
yhtiöittänyt Esko-potilastietojärjestelmän tavoitteenaan saada 
järjestelmä suomalaisessa terveydenhuollossa laajemmin 
käyttöön. PPSHP:llä on kirjanpitolain mukainen määräysvalta 
Yhtiöön ja Yhtiö on täten PPSHP:n tytäryritys.  
 

- Yhtiö kattaa tulorahoituksella hankintayksiköille tuotettavat 
jatkuvat palvelut.  

Esko Systems Oy 



Yhtiö kehittää päätuotettaan Esko-potilastietojärjestelmää 
kattamaan erikoissairaanhoidon lisäksi myös 
perusterveydenhuollon edellyttämät tarpeet. Tätä tarkoitusta 
varten Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
myönsi joulukuussa 2019 Yhtiölle 2,5 miljoonan euron 
pääomalainan tietojärjestelmien kehittämisinvestointiin. Tällä 
pääomalainalla Yhtiö ei kata potilashallinnon 
tietojärjestelmäkehitystä eli nykyisin käytössä olevan Oberon-
tietojärjestelmän korvaamista Esko-tuoteosiolla eikä 
tulevaisuuden sairaalan toiminnallisten tietojärjestelmätarpeiden 
toteutusta. Tulevaisuuden sairaalan tietojärjestelmään liittyvä 
tuotekehitys palvelee ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaan 
tulevaisuuden sairaalan toiminnallisia tarpeita.  

Pääomalainan kohde 



Yhtiön hallitus esittää yhtiön suurimmalle omistajalle eli 
PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirille 2.700.000 euron 
suuruisen pääomalainan myöntämistä yhtiön Esko-
potilastietojärjestelmän potilashallinnon ja tulevaisuuden 
sairaalan toimintojen tuotekehitykseen. Pääomalainan laina-
ajaksi yhtiö esittää kymmenen vuotta siten, että laina-ajan alussa 
on kolme lyhennysvapaata vuotta. Tämän jälkeen lainaa 
lyhennetään tasaisesti seitsemän vuoden ajan.  

Pääomalainan suuruus 



Hallituksen esitys valtuustolle:  
 
Sairaanhoitopiiri myöntää Esko Systems Oy:lle 2,7 

miljoonan euron pääomalainan käytettäväksi 
potilashallinnon ja tulevaisuuden sairaalan toimintojen 
tuotekehitykseen.  

Päätösehdotus 



Kiitos mielenkiinnosta ! 


