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PPSHP:n uusi organisaatiomalli ja 
organisaatiomuutoksen kytkös uuden 

sairaalan käyttöönottoon ja 
tuottavuustavoitteiden saavuttamiseen 









• Yksi sairaala -periaate 

• Yksi johtaja -periaate 

• Linja-organisaatio, jota täydennetään 

matriisilla 

• Ytimenä osaamiskeskukset 

• 3 organisaatiotasoa 

• Kytkeytyy perustason sote-toiminnan 

kanssa yhteen 

KESKEISET LINJAUKSET 



• Asiakas- ja potilaslähtöisyys 

• Hoidon laatu ja potilasturvallisuus 

• Osaamisen varmistaminen 

• Tuottavuus, vaikuttavuus 

• Vetovoimaisuus, kilpailukyky 

• Tutkimus, koulutus, kehitys, 

innovaatiot 

TAVOITTEET 



1.TOIMIALUE 

 

2.OSAAMISKESKUS 

 

3.VASTUUYKSIKKÖ 
 

 

 

ORGANISAATIOTASOT 
- 3 porrasta 



• Somatiikka 

• Psykiatria 

• Ensihoito 

• Kehitysvammahuolto 

 

TOIMIALUEET 



OSAAMISKESKUKSET (somatiikka) 

• Tules-keskus 
• Tekonivelkeskus 

• Vatsakeskus 
• Gastro, gastrokir, 
urologia 

• Pään ja kaulan 
sairaudet 

• KNK, silmä, hamsu, 
ihotaudit 

• Anestesia ja leikkaus 

• Tehohoito 

• Sydänkeskus 

 

 

• Neurokeskus 
• Neurologia, 
neurokirurgia, 

kuntoutus 

• Syöpäkeskus 

• Sisätaudit ja 
keuhkosairaudet 

osaamiskeskus 

• Lapset ja naiset 
osaamiskeskus 

• Päivystys 

 



OSAAMISKESKUKSET (psykiatria) 

• Psykoosit ja nuorisopsykiatria 

• Mielialahäiriöt ja akuuttipsykiatria 

• Lastenpsykiatria  

 



POIKKILEIKKAAVAT PALVELUT MATRIISISSA 

• Sairaanhoidolliset palvelut (SAPA) 

• Hoitotyön palvelut (somatiikan toimialue)  

• Oulaskankaan sairaala 

• Erityispalvelut (esim.): 
• tutkimus- ja kehittäminen 

• infektiontorjunta 

 



Somatiikan toimialue 
Psykiatrian 

toimialue 

Ensihoidon 

toimialue 

Kehitysvammah

uolto 
Tukipalvelut 

SAPA-

palvelukesku

s 

Sydän-

keskus 

Sisätaudit 

ja keuhko- 

sairaudet 

osaamiskeskus 

Vatsa ja uro 

OYS OULASKANGAS 

 

Lapset ja 

naiset 
osaamiskeskus 

 

PPSHP ORGANISAATIO (luonnos) 

Psykoosit ja 

nuoriso-

psykiatria 

Mieliala-

häiriöt ja 

akuutti-

psykiatria 

Lasten-

psykiatria 

Neuro-

keskus 

Syöpä-kesk

us 

TULES 

osaamiskeskus 

 

Tekonivel-

keskus 

Tutkimus- ja 

kuntoutusarvio-

palvelut 

Kuntoutus-palve

lut 

Erityispalve

lut 



Somatiikan toimialue 
Psykiatrian 

toimialue 

Ensihoidon 

toimialue 

Kehitysvammah

uolto 
Tukipalvelut 

SAPA-

palvelukesku

s 

Sydän-kes

kus 

Sisätaudit 

ja keuhko- 

sairaudet 

osaamiskeskus 

Vatsa ja 

uro 

 

Lapset ja 

naiset 

osaamiskesku

s 

 

Hoitotyön palvelut 

HOITOTYÖN PALVELUT (luonnos) 

Psykoosit ja 

nuoriso-

psykiatria 

Mieliala-

häiriöt ja 

akuutti-

psykiatria 

Lasten-psykiat

ria 

Neuro-

keskus 

Syöpä-

keskus 

Tules-
osaamiskeskus 

Tekonivel-

keskus 

OYS OULASKANGAS 

Kuntoutus-palve

lut 

Tutkimus- ja 

kuntoutusarvio-

palvelut 

Erityispalve

lut        



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 



 
Hallintosääntöuudistus 



Muutokset organisaatiorakenteessa ja johtamisjärjestelmässä 

• Organisaatiorakenteessa luovutaan nykyisestä tulosalue – vastuualue – vastuuyksikkö -rakenteesta 

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

• Tehtävät ja toimivalta kirjoitetaan ylimmälle virkamiestasolle 

• Muiden virkamiestasojen johtajien / esimiesten tehtävät ja vastuut määritellään toimialue / 

palvelukeskuskohtaisessa 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  

 

Hallintosääntöuudistuksen lähtökohdat 



Uuden hallintosäännön rakenne 

I OSA HALLINNON JA TOIMINNAN 
 JÄRJESTÄMINEN 

1 luku Kuntayhtymän johtaminen 

2 luku Toimielinorganisaatio 

3 luku Henkilöstö / viranhaltijaorganisaatio 

4 luku Konserniohjaus ja sopimuksenhallinta 

5 luku Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako 

6 luku Toimivalta henkilöstöasioissa 

7 luku Asiakirjahallinnon järjestäminen 

 

II OSA  TALOUS JA VALVONTA 

8 luku Taloudenhoito 

9 luku Ulkoinen valvonta 

10 luku Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 
 

 

 

III OSA VALTUUSTO  

11 luku Valtuuston toiminta 

12 luku Valtuuston kokoukset 

13 luku Enemmistö ja suhteellinen vaali 

14 luku Valtuuston jäsenen aloite- ja kyselyoikeus  

 

IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTOMENETTELY 

15 luku Kokousmenettely  

16 luku Muut määräykset 

 

V OSA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN 
 ETUUKSIEN PERUSTEET 

17 luku Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien 
 perusteet 

 

Yhteensä 146 §:ää (nykyisessä 11 lukua ja 103 §:ää) 
 

 

 



Uuden hallintosäännön sisältömuutokset:  
- Lähes kaikki §:t ovat uudelleen kirjoitettu, niillä ei kuitenkaan ole sisältövaikutuksia 

- Merkittävimmät sisältömuutokset on koottu seuraavaan esitykseen 

 
 



2 § Kuntayhtymän johtamisjärjestelmä:  

• Nimikeneutraali esittämistapa: esimies  esihenkilö  

• Tekstiin jääneet virheelliset ilmaisut korjataan 

 

4 § Valtuuston pj:n tehtävät (uusi §) 

• Valtuuston tehtävien edellyttämä poliittinen yhteistyö valtuustoryhmien kanssa 

 

7 § Yliopistoyhteistyö (uusi §) 

• Yhteistyö koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa 

• Erillisessä kumppanuussopimuksessa sovitaan yhteistyön muodoista 

 

8 § Erityisvastuualueyhteistyö (uusi §) 

• Järjestämissopimus ja sen täytäntöönpano  

 

 

 

Kuntayhtymän johtaminen, luku 1 



12 § Tutkimustoimikunta (uusi §) 

• Yo-sairaanhoitopiirillä tulee olla alueellinen eettinen toimikunta, jonka asettaa hallitus (laki lääketieteellisestä 

tutkimuksesta) 

• Erityisvastuualueen (erva) sairaanhoitopiirien on perustettava yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen 

toimikunta, jonka asettaa hallitus (terveydenhuoltolaki, biopankkilaki ja kudoslaki) 

 

Huomioita opetukseen ja tutkimukseen liittyen 

• Lainsäädäntö asettaa yliopistosairaanhoitopiirille paljon opetus- ja tutkimustoimintaan liittyviä velvoitteita.  

• Yliopistosairaalan palvelutuotannossa hinnoissa on n. 5 % lisää verrattuna keskussairaaloihin. Kyse on ns. 

opetus- ja tutkimustoiminnan aiheuttamasta ”tehokkuusvajeesta” 

• Ongelmana on, että sote-uudistuksen tarvepohjainen rahoitusmalli ei huomioi opetus- ja tutkimustoiminnan 

kustannuksia 

 

 

 

 

 

Toimielinorganisaatio, luku 2  



13 § Henkilöstöorganisaatio (muutos §) 

Tehtävien suorittamiseksi organisaatio jakautuu 

1. Konsernipalveluihin (rakenneuudistus on jo tehty v. 2020 alussa) 

2. Toimialueisiin ja palvelukeskuksiin, jotka voivat jakaantua  

3. Osaamiskeskuksiin ja matriisipohjaisiin hoitotyön toimintoihin, jotka voivat jakaantua 

4. Vastuuyksiköihin 

 

Hallintosäännön määritellään ylimpien johtajien tehtävät ja toimivalta (1-2) 

• Muutos nykyiseen: Ei enää määritellä alempien johtajien tehtäviä ja toimivaltaa (3-4). Ne määritellään toimialue 

/ palvelukeskuskohtaisessa toimintasäännössä 

 

Hallitus päättänee 1.3.2021 

• toimialueista ja palvelukeskuksista (jos valtuusto hyväksyy hallintosäännön) 

Henkilöstöorganisaatio (viranhaltijat), luku 3  



19 § Sopimusten hallinta (uusi §) 

• Yhä suurempi osa kunnan / kuntayhtymän toiminnasta on kytköksissä sopimuksiin, joten sopimusten hallinta on 

aiempaa merkittävämpi osa kunnan / kuntayhtymän toimintaa ja toiminnan johtamista. Strategiset tavoitteet tulee 

huomioida sopimuksissa. (Kuntaliiton hallintomallisääntö s. 27) 

• Hallitus antaa tarkemmat ohjeet sopimuksen hallintaan ja valvontaa, sisältönä mm.   

• sopimusten riskiarvion laatiminen 

• vastuuhenkilöt ja heidän tehtävänsä 

• sopimusten valmistelu 

• Sopimusten valvonta 

• raportointi 

• reklamointi 

• sisäinen tiedonkulku 

• Siirtymäaika vuoden 2021 loppuun 

 

 

Konserniohjaus ja sopimuksenhallinta, luku 4  



Toimivalta henkilöasioissa (muutos §) 

• yleinen toimivalta on hallituksella – voi delegoida toimivaltaa 

• toimivalta on annettu alueensa ylimmille johtajille eli sairaanhoitopiirin johtajalle, toimialueen johtajalle ja 

palvelukeskuksen johtajalle  

• ylimmät johtajat delegoivat henkilöstöhallinnollista toimivaltaansa alueensa muille johtajille ja päälliköille 

aluekohtaisella toimintasäännöllä 

 

Hallitus päättänee 1.3.2021 

• Toimialueiden ja palvelukeskuksien johtajista 

• Johtajat haetaan sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä 5 vuoden määräajaksi 

 

32 § Palvelusuhteeseen ottaminen (uusi §) 

• Sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri ja hallintoylihoitaja voidaan ottaa suostumuksen nojalla 

Toimivalta henkilöstöasioissa, luku 6 



44 § Hallituksen tiedonhallinnan tehtävät (uusi §) 

 

Tiedonhallinnalla tarkoitetaan viranomaisten tehtävien hoidossa tai sen muussa toiminnassa syntyviin 

tarpeisiin perustuvia toimia ja tietoturvallisuustoimenpiteitä viranomaisen tietoaineistojen, niiden 

käsittelyvaiheiden ja tietoaineistojen sisältyvien tietojen hallinnoimiseksi riippumatta tietoaineistojen 

tallentamistavasta ja muista käsittelytavoista (Tiedonhallintalaki 2 §) 

 

Kunnan / kuntayhtymän hallituksen on huolehdittava, että  

• tiedonhallintalain mukaiset kuvaukset, toimenpiteet ja ohjeet on tehty ja vastuut on määritelty 

Asiakirjahallinnon järjestäminen, luku 7 



Taloutta koskevat uudet pykälät ja täydennykset eivät ole uusia asioina tai toimintatapoina, mutta uusilla pykälillä 

korostetaan talousarvion pysyvyyttä ja merkitystä (valtuuston) toiminnan ohjausvälineenä. 

 

51 § Toiminnan ja talouden seuranta (uusi §) 

• Korostetaan toimielinten ja tilivelvollisten viranhaltijoiden talouden toteutumisen seurantaa. 

• Hallitus päättää miten toiminnan ja talouden toteutuminen raportoidaan toimielimille. 

 

52 § Talousarvion sitovuus (uusi §) 

• Talousarviosta päättäessään valtuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston sitovina hyväksymät, kuntalain mukaiset toiminnan ja 

talouden tavoitteet.  

• Talousarvion toteutumista tulee seurata jatkuvana prosessina ja mahdolliset muutokset tulee tuoda sitovuustason mukaisesti 

käsittelyyn, kun tarve on ilmennyt.  

• Hallitus voi päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on kuntayhtymää sitova ja kiireellisesti maksettava, vaikka 

tarkoitukseen ei ole määrärahaa käytettävissä. Hallituksen on viipymättä tehtävä valtuustolle esitys määrärahan myöntämisestä 

tai korottamisesta. 

 

 

Talous ja valvonta, luku 8  



52 § Talousarvion muuttaminen (täydennys §:ään) 

• Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle ennen asianomaisen talousarviovuoden 

päättymistä. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. 

Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta. 

Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty talousarviomuutoksina valtuustossa, on annettava selvitys 

toimintakertomuksessa. 

• Talousarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin 

ja tilikauden tulokseen.  

 

Talous ja valvonta, luku 8  



68 § Sisäisen tarkastuksen tehtävät (uusi §) 

• Tehtävistä ei määrätä kuntalaissa. 

• Tehtävänä on arvioida sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestäminen ja 

tuloksellisuus. 

• Sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoitus, tehtävät ja vastuut määritellään tarkemmin 

toimintaohjeessa. 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta, luku 10  



137 § Asiakirjojen allekirjoittaminen (muutos §) 

• Asiakirjojen allekirjoittaminen sidottu aikaisempaa tiiviimmin henkilön tehtäviin, kun nykyisellään 

allekirjoitukset on nostettu varsin korkealle organisaatiotasolle 

• Sähköinen maailma muuttanut perinteistä tapaa allekirjoittaa asiakirjat 

Muut määräykset, luku 16 



Muutosehdotusten tausta 

- Asioiden määrä on kasvanut, asioiden laatu ovat muuttunut entistä vaativammaksi mm. tulevaisuuden sairaala –

hanke, uudet investointi- ja hankintamallit, vaihtoehtoiset rahoitusratkaisut 

- Asioiden haltuun ottaminen vaatii yhä lisääntyvässä määrin paneutumista ja aikaa 

- Paine kohdistuu erityisesti hallituksen puheenjohtajaan, mutta myös valtuuston ja tarkastuslautakunnan 

puheenjohtajaan 

- Vertailtiin erilaisia vaihtoehtoisia vuosi- ja kuukausipalkkiomalleja 

 

Muutosehdotukset (seuraavilla dioilla tarkemmin) 

- Hallituksen puheenjohtajan osalta ehdotetaan siirryttäväksi Oulun kaupungin hyvinvointilautakunnan 

puheenjohtajan kuukausipalkkio - malliin 

- Valtuusto- ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajan palkkioihin esitetään tasokorotusta  

- Kokouspalkkion määrään esitetään korotusta 

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet, luku 17  



140 § Kokouspalkkiot 

Voimassa oleva hallintosääntö 

1) Valtuusto ja sen valiokunnat ja 

lautakunnat 180 € 

2) Hallitus 180 € 

3) Valtuuston ja hallituksen perustamat 

toimikunnat ja muut toimielimet 90 € 

 

Ehdotettu hallintosääntö 

1) 200 € 

 

2) 200 € 

3) 100 € 

 

 



143 §  Vuosi- ja kuukausipalkkiot 

Voimassa oleva hallintosääntö  

Hallituksen puheenjohtaja 

Kokousten ulkopuolella hoidetuista 

luottamus-tehtävistä maksetaan  

- Vuosipalkkio 6.000 €  

- Kokouspalkkio 180 € + yli 3 h korotus 

- Ansionmenetys poissaolon mukaan max 8 h 

 

 

 

Hallituksen varapuheenjohtaja 

- Vuosipalkkio 2.160 € 

 

Ehdotettu hallintosääntö 

Hallituksen puheenjohtaja 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausi-

palkkiota seuraavasti:  

Vaihtoehto 1:  

− 2.750 € / kk, kokouspalkkioita tai ansionmenetys-

korvauksia ei makseta 

Vaihtoehto 2:  

- 800 € / kk, kokouspalkkiot ja ansionmenetys-

korvaukset maksetaan 

 

Varapuheenjohtajan vuosipalkkioon ei muutos-

ehdotusta 

 

 

 

 

 

 



143 §  Vuosi- ja kuukausipalkkiot 

Voimassa oleva hallintosääntö;  

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamus-

tehtävistä maksetaan  

Valtuuston puheenjohtaja 

- Vuosipalkkio 3.000 €  

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 

- Vuosipalkkio 1.800 € 

 

 

Valtuuston varapuheenjohtajat 

- Vuosipalkkio 1.080 € 

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja 

- Vuosipalkkio 900 € 

 

 

Ehdotettu hallintosääntö 

 

 

 

Vuosipalkkio 6.000 € 

 

Vuosipalkkio 3.600 € 

 

 

Varapuheenjohtajien vuosipalkkioihin ei muutos-

ehdotuksia  

 

 

 

 

 

 

 



Hallintosääntö kokonaisuudessaan tulee voimaan 1.1.2022 

- Samanaikaisesti uuden organisaation kanssa 

 

Voimaantuloa koskevat poikkeukset:  

 

1) Poliittiset toimielimet ja päätöksenteko 

- Noudatetaan jo ensimmäisessä uudessa valtuustokauden valtuuston kokouksessa (syksy 2021) 

- Luvut 9, 11-15 ja 17 

 

2) Organisaatiouudistus ja tiedonhallinta 

- Ennakollisiin toimiin saa ryhtyä jo ennen hallintosäännön voimaantuloa 

- Luvut 3 ja 7 

 

Voimaantulo, 18 luku  



- Kiitos - 


