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Tulos muodostui ennakoitua 
paremmaksi  

• Tuotot loppuvuonna odotuksia korkeammat 

• Potilasvakuutusvelka 4,8 m€ budjetoitua alhaisempi (toteuma 1,2me) 

• Esko-potilastietojärjestelmän yhtiöittäminen +0,6 m€ 

• Nordlabin palautus +1,4 m€ 

• Säästöohjelma (lyhytvaikutteiset menot) +1,5 m€ 

• Koy Medipaikoituksen tuloutus +0,5 m€ 

• Jokilaaksojen ensihoidon palautus +0,15 m€ 

 Yht. 8,45 m€ 

• Rakennusten alaskirjaukset; poistot kasvoivat 6,0 M€ 

• Oulun Keskuspesula Oy:n rakennuksen lunastusta ja purkua koskeva 

pakollinen varaus 5 m€ 



 

 

Toimintatuotot  

442,9 
66 % 

86,5 
13 % 

45,4 
7 % 

37,2 
5 % 

35,2 
5 % 

14,5 
2 % 

11,4 
2 % 

Myynti jäsenkunnille

Myynti muille

Muut myyntituotot

Välitetyt

Maksutuotot

EVO

Muut toimintatuotot

Yhteensä 

673,1 milj. 

euroa 



Toimintakulut 

358,4 
57 % 

139,0 
22 % 

92,7 
15 % 

22,3 
3 % 

18,0 
3 % 

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

Apteekki-, hoitotarv.

Muut aineet ja tarv.

Muut toimintakulut

Poistot 39,4 milj. euroa 

Yhteensä 630,5 

milj. euroa 

Aineet ja tarvikkeet 

yht. 115,0 milj. euroa 

(116,2)  18,2 % 
 



Jäsenkuntalaskutus 2010−2019 
oma toiminta, muunnettu v. 2019 rahan arvoon 
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Oma tuotanto ja apuvälinelainaus 

Rahan arvon muutos: Julkisten menojen hintaindeksi/terveydenhuollon indeksi 

Muutos 

19/18 

3,4% 
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Suurimmat menoerät TOP10; m€ 

Menoerä Milj. 

€ 

%-osuus 

Henkilöstömenot 358,4 56,8 % 

Hoitotarvikkeet 40,1 6,4 % 

Välitetyt palvelut + hoitotakuuostot 36,5 5,8 % 

Apteekkitarvikkeet 34,0 5,4 % 

Laboratoriopalvelut 27,6 4,4 % 

Ensihoito- ja ensivastepalvelut 18,4 2,9 % 

Kuvantamis- ja laboratoriotarvikkeet 11,2 1,8 % 

Tilavuokrat 8,6 1,4 % 

Sähkö, lämpö, vesi ja höyry 7,7 1,2 % 

Kuntoutustarvikkeet 7,4 1,2 % 

Yhteensä  549,9 87,3 % 



Henkilöstö 



Henkilöstön tehty työpanos  

AMMATTILUOKKA 2018 2019 Muutos  2018-2019 kpl %

Yhteensä 4 983,6 4 965,6 -18,0 -0,4%

Lääkärit 670,0 676,0 6,0 0,9%

Hoitohenkilökunta 3 279,7 3 270,4 -9,2 -0,3%

Muu henkilöstö 1 033,9 1 019,2 -14,8 -1,4%



Potilasvahinkovakuutusmaksu 2008- 2019 

 3 733 633    

 1 982 880    

 3 648 995    

 4 856 429    

 7 098 118    

 15 198 734    

 3 628 556    

 12 376 194    

 5 585 218    

 700 839    
 1 165 101    

 -

 2 000 000

 4 000 000

 6 000 000

 8 000 000

 10 000 000

 12 000 000

 14 000 000

 16 000 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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-9,744 

-5,012 

-8,138 

6,300 
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Tilikausien yli-/alijäämät v. 2009-2019, M€ 

Taseen kertynyt ylijäämä 

yhteensä: 10,6 M€ 



Tulevat investoinnit 



 

 

  RAHOITUS 



PPSHP:n arvioitu velkamäärän kehitys, M€ 



 

 

 

 PPSHP- 
 
KONSERNI 
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Talousarvion sitovat tavoitteet: 
 Konsernin tytäryhtiöt ja säätiö 

 

• Ky:n tytäryhteisöjen toiminta tukee osaltaan shp:n 

tehtävän ja toiminta-ajatuksen toteutusta 

• Tytäryhteisöjen johtamisessa noudatetaan 

vahvistettua konserniohjetta 

• Ky:n konserniyhtiöiden palvelujen hinnoittelun tulee 

kattaa kustannukset ilman merkittävää 

(verotettavaa) ylijäämää 
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Konserniyhtiöiden liikevaihto ja tulos 

Yhtiö Liikevaihto, 

m€ 

Voitto/tappio, 

t€ 

NordLab 71,8 -247 

Oulun Keskuspesula Oy 8,0 -0,5 

Kiinteistö Oy Oulun Heikinharju 3,4 323 

Kiinteistö Oy Medikomppania 3,2 -169 

P-S Terveydenhuollon Tukisäätiö 1,9 273 

Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinne 0,8 85 

Pohjois-Suomen Leikkaus Oy 0 -2 

TERVIA Osuuskunta 

YHTEENSÄ 89,1 262,5 



ALKUVUOSI  
1-4/2020 



Koronan talousvaikutukset 

• Sairaalan toiminnan muuttaminen koronasairaalaksi johti sairaalan 
varsinaisen toiminnan alasajoon:  
– poliklinikka-aikoja, tutkimuksia ja toimenpiteitä (mm. leikkaukset) siirretään, 

jonka johdosta hoitojonot kasvaa 

– henkilöstöä koulutetaan ja palkataan lisää hoitamaan  
hengitystieinfektiohoitoa vaativia potilaita (mm. tehohoito) 

– laitekapasiteetin ja hoidossa tarvittavan suojamateriaalin lisähankinta 

• PPSHP menettää tuloja varsinaisen toiminnan supistamisesta         
(35 - 45 m€) ja lisäkuluja aiheutuu koronavalmiuden kasvattamisesta 
sekä mittavista suojamateriaalihankinnoista (25 m€) 

• Alijäämäennuste vuodelle 2020 on noin 35-50 milj. euroa. Ennuste 
on riippuvainen epidemian tulevasta laajuudesta. 

 

 



PPSHP TALOUS 2020-2021 

Vuodelle 2021 toiminnan arvioidaan palautuvan normaalisiksi, jolloin käynnistyy 
epidemiasta johtuvien hoitojonojen purkaminen. Tämä edellyttää maksimaalista  
hoitokapasiteettia, ylitöitä sekä ostopalveluiden käyttöä. 
 
PPSHP:n vuodelle 2020 muodostuvasta alijäämästä laaditaan alijäämän kattamissuunnitelma 
vuosille 2021-2023. 
 
 

SHP:N TALOUS 

(0,01 M€:n tarkkuus, esim. 1,23 M€)

Koronasta aiheutuva 

muutos* vuodelle 2020 

(m€) +/-

Koronasta aiheutuva 

muutos* vuodelle 2021 

(m€) +/-

Toimintatuotot yhteensä -42,50 42,50

   toimintatuotoista: myyntituotot jäsenkunnilta -26,30 26,30

   toimintatuotoista: maksutuotot -3,10 3,10

Toimintakulut yhteensä 3,20 8,80

   toimintakuluista: koronapotilaiden hoidon kulut (ml. palkat, tarvikkeet yms.) 12,00

   toimintakuluista: muut epidemiasta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset -2,00 2,00

   toimintakuluista: elektiivisen toiminnan myöhäistämisen vaikutus kuluihin (ml. palkat, tarvikkeet yms.) -6,80 6,80



VM:ssä on valmistelussa suoraan kuntayhtymille myönnettävä tuki, 
valtionavustus. Summa on nyt valtion lisätalousarviossa 200 M€. 
Summalla tuetaan sairaanhoitopiirejä varautumisesta aiheutuneiden 
kustannusten kattamisessa ja myös esim. elektiivisen hoidon siirtymisen 
myötä syntyneen alijäämän hoitamisessa.  
Tämän osalta valmistelu on vielä kesken. 
Aikataulu: alkusyksy  
Jakoperusteena olisi lähtökohtaisesti asukasluku, koska varautumistyö on 
jouduttu kaikkialla Suomessa tekemään. Lisäksi harkinnassa myös, että 
yhtenä – pienempänä – kriiteerinä olisi myös sairaanhoitopiirissä 
toteutuneet tehohoito/ vuodeosastovuorokaudet. 
  
Sairaanhoitopiireille myönnettävästä tuesta valmistellaan parhaillaan 
valtionavustuslain mukaista asetusta. 
VM kuulee sen valmistelussa sairaanhoitopiirejä nyt kesäkuun aikana. 
Mikäli valtionavustus myönnetään asukaslukuperusteisesti, on PPSHP:n 
saama tuki 14,8 M€ (7,4 %)  
  

Valtion tuki sairaanhoitopiireille 



Toimintakulut yhteensä Toimintatuotot yhteensä

SHP nimi Vuosi 2020 Vuosi 2020

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 2,5 -2,1

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 0,9 -9,0

Etelä-Savon shp 4,5 -20,7

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 1,3 -189,2

Itä-Savon shp 1,0 -1,0

Kainuun sairaanhoitopiiri 6,2 -1,3

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 5,0 -2,3

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (Soite) 4,1

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 6,5 -2,9

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 13,7 -40,3

Lapin sairaanhoitopiiri 2,7 -10,0

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin ky 3,0 -8,0

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri -5,0 -60,0

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 7,2 -42,5

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 11,1 -44,1

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri 14,1 -1,8

Satakunnan sairaanhoitopiiri 3,0 -9,5

Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 12,7 4,8

Vaasan sairaanhoitopiirin ky 6,7 -12,3

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä -7,1 -56,6

Kaikki yhteensä 93,9 -508,7

Kaikki shp:t ennuste vuodelle 2020 

Kokonaisennuste noin 600 M€ alijäämäinen, josta Yo-piirien osuus 400 M€ 
Yo-piirien osuus asukasluvusta n. 60% ja osuus alijäämästä 67% 



PPSHP TALOUSENNUSTE  2020 



PPSHP TALOUS 1-4/2020 



Tammi-toukokuun 2020 toiminta 

Maalis-toukokuussa hoidettiin  14.316 potilasta  
vähemmän kuin edellisenä vuonna 



Vaihtoehtoisia ratkaisumalleja: 
 
A Valtion suora tuki sairaanhoitopiireille 
 - suuruus epävarma 
 
B Hintojen korottaminen kesken vuoden esim. 
 1.7.2020 alkaen 
 
C Hintojen pitäminen nykyisellään tämä vuoden ja 
 alijäämän kattaminen tulevien vuosien aikana  
 
 
Hallitus linjasi 18.5.2020:   A ja C 

Toimenpiteet alijäämän kattamiseksi 



Talousarviomuutokset 2020 

Suomen Keskinäinen 

Potilasvakuutusyhtiön perustaminen ja 

pääomitus 

Toimien perustaminen Tulevaisuuden 

sairaala -ohjelmatoimistoon 



Eduskunta hyväksyi 2019 potilasvakuutuslain, jolla korvataan nykyinen 
potilasvahinkolaki. Lailla uudistetaan nykyisen potilasvakuutusta 
koskevan lainsäädännön rakenne kokonaisuudessaan.  
Laki tulee voimaan 1.1.2021 alusta.  
 
Sairaanhoitopiirit ovat hoitaneet alueellaan koko julkisen 
terveydenhuollon potilasvakuutuksen.  Sairaanhoitopiirien kannalta 
merkittävä muutos on, että vuoden 2021 alusta potilasvahinkojen 
korvaamista ei enää voi järjestää omavastuullisesti 
Potilasvakuutuskeskuksen kautta, vaan potilasvakuutusta varten tulee 
hankkia erillinen vakuutus vakuutusyhtiöltä. 
 
Potilasvakuutuskeskus on irtisanonut ilmoituksellaan 28.2.2020 
nykyisen vakuutuksen päättymään 31.12.2020.  
 
Jatkossakin potilasvahinkotapaukset ratkaisee Potilasvakuutuskeskus 
ja hoitaa myös ennen vuotta 2021 syntyneiden potilasvahinkojen 
vastuut. 

Potilasvakuutuslaki uudistuu 



Yliopistosairaanhoitopiirien teettämä selvitys sairaanhoitopiirien 
yhdessä omistamasta keskinäisestä vakuutusyhtiöstä, jonka kautta 
sairaanhoitopiirit rahoittaisivat potilasvahinkoriskit. 
   
Suomessa vastaavanlainen yhtiö on Suomen keskinäinen 
Lääkevahinkovakuutusyhtiö, joka on perustettu 2012.  
 
Ruotsissa potilasvakuutukset on jo pitkään hoidettu 21 
sairaanhoitoalueen oman vakuutusyhtiön, Landstingens 
Ömsesidiga Försäkringsbolagen´in, kautta. 
   
Perustamalla oman keskinäisen vakuutusyhtiön, sairaanhoitopiirit 
saavat riskit omaan haltuun, jolloin syntyy suora yhteys 
potilasriskien hallintaan. Oman yhtiön kautta päästään myös 
kustannusten alempaan ja varausten oikeaan tasoon sekä niiden 
läpinäkyvyyteen. 
  

Selvitys omasta yhtiöstä 



Pääomavaatimus; takuuosuudet 



Yhtiöstä laaditun selvityksen mukaan sijoitus kuolettuisi 
muutamassa vuodessa (2 – 5 vuotta), koska oman keskinäisen 
vakuutusyhtiön kautta vakuutusmaksut ovat edullisimpia kuin 
markkinoilla toimivan yhtiön kautta, pääasiassa pienemmän 
riskilisän ja tuottovaatimuksen takia.  
 
Sairaanhoitopiirien oma keskinäinen vakuutusyhtiö voidaan 
perustaa vähäisellä henkilökunnalla ja tietojärjestelmillä, koska 
Potilasvahinkokeskus hoitaa jatkossakin potilasvahinkojen käsittelyn 
ja ratkaisut sekä maksatuksen vahingoittuneille. 
  
Tällä hetkellä sairaanhoitopiirit ovat vakuuttaneet myös kuntien 
potilasvahingot Potilasvakuutuskeskuksen kautta. 
Sairaanhoitopiiri voi jäsenkuntiensa niin halutessa edelleen 
vakuuttaa alueensa julkisen terveydenhuollon perustettavan 
yhtiön kautta. Jäsenkuntien mukaantulo sairaanhoitopiirin 
vakuutukseen on toivottavaa. 
 

Potilasvakuutusyhtiöstä 



MIKÄ ON OMAVAKUUTUSYHTIÖ ?  

  

Omistajat rahoittavat omia riskejään omistamassaan vakuutusyhtiössä 

Kansainväliseltä nimeltään Captive – Suomessa keskinäinen vakuutusyhtiö 

Viimeisin esimerkki (2012) Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 

Ruotsissa potilasvakuutus Landstingens Önsesidiga Försäkringsbolagen´in kautta 

Omistajien pääomatarve mitoitetaan vastaamaan vakuutusriskiä (Fiva) 

Vakuutusmaksut mitoitetaan vastaamaan vain vahinkomenoa  

MIKSI ? 

Vakuutettava riski omaan haltuun – yhteys (potilas)riskien hallintaan syntyy  

Edullisin vakuutusmaksutaso – vakavaraisuus huomioiden 

Kustannusten ja varausten läpinäkyvyys ja oikea taso  

Sijoitustoiminnan tuotot alentavat suoraan vakuutusmaksuja  

Vakuutustoiminnan mahdollisen ylijäämän käsitteleminen omassa päätäntävallassa  

Mahdollistaa hyvä tuoton (nopea takaisimaksuajan) sijoitetulle pääomalle  



MITEN  TÄSTÄ  ETEENPÄIN?  

  

Huhtikuu 

 

Päätös  

perustaa  

Suomen  
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Potilas-

vahinko- 

Vakuutus-
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Hallituksen  

jäsenet 

Perustamis- 

Kokous 12.5. 

Toimiluvan  

valmistelu 

ja toimitta-
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Toukokuu 

2020 2021 

Henkilökunnan  
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Aktuaarin 

valinta 

Hakeminen 

PVK:n  

jäseneksi 
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1) hyväksyä 60.000 euron valmistelukustannukset vuodelle 2020 

2) aloittaa Suomen keskinäinen potilasvahinkovakuutusyhtiö – nimisen yhtiön 

toiminnan perustettavan yhtiön lukuun 1.5.2020 lukien 

3) hyväksyä yhtiön toimiluvan jättämisen Finanssivalvonnalle 

4) valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään muutoksia yhtiön 

perustamisasiakirjoihin 

5) esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää sairaanhoitopiirin investointiosaan 

5.550.000 euron määrärahan yhtiön perustamista varten vuoden 2020 

talousarvioon 

6) perustaa Suomen keskinäinen potilasvakuutusyhtiö – nimisen yhtiön yhdessä 

muiden yliopistollisten sairaanhoitopiirien kuntayhtymien kanssa ja hyväksyy 

yhtiön ennen perustamista tekemät toimet sairaanhoitopiiriä sitoviksi.  

7) esittää yhtiö hallitukseen sairaanhoitopiirien edustajaksi talousjohtaja Kari 

Janhosta (KYS) ja pyytää HUSia nimeämään lääketieteellisen asiantuntijan 

yhtiön hallitukseen 

8) valtuuttaa yliopistollisten sairaaloiden johtajat nimeämään yhtiön perustavassa 

kokouksessa vakuutusalan edustajat yhtiön hallitukseen. 

 

PPSHP:n Hallitus päätti 27.4.2020: 



Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -uudistamisohjelman rakennuttamis- 

organisaation osaamisen, jatkuvuuden ja resurssien riskienhallinnan näkökulmasta 

esitetään perustettavaksi kolme toimea Konsernipalveluiden (ent. yhtymähallinto) 

tulosalueen Infrapalvelut -vastuualueelle.   

 

Perustettavilla toimilla (3 kpl) korvataan ostopalveluna hankittavia konsultti-

palveluita. Vuosittaisessa investointibudjetissa ostopalveluille varatut  

määrärahat muutetaan henkilöstökuluiksi. Konsernipalveluiden henkilöstö- 

kulujen määrärahaa kasvaa vuodelle 2020 muutoksesta johtuen noin 95.000  

euroa. Tämän johdosta myös sairaanhoitopiirin henkilöstökulut kasvavat  

vastaavasti. Henkilöstökulut ovat valtuustoon nähden sitovat ja niiden kas- 

vattaminen edellyttää valtuuston hyväksyntää.  

 

Perustettavat toimet ja tehtäväsisältö huomioidaan osana infrapalvelujen  

organisoitumista. Projekti-insinöörien tehtävät suunnataan mm. kustannus- 

seurantaan ja – ohjaukseen, työmaatehtäviin, valvontaan, kosteuden ja puh- 

taudenhallintaan, laadunvarmistukseen, muutostenhallintaan ja projektin- 

hallinnan tehtäväalueisiin.  

Tulevaisuuden sairaala –
ohjelmatoimistoon kolme uutta toimea 



Vuoden 2021 talousarvion 
suunnittelusta 

 



 Alijäämän kattamissuunnitelma v. 2022 - 2024 
 

 Hoidettujen potilaiden määrän  arvioidaan kasvavan 
n. 2% vuoden 2020 talousarvioon nähden 
 

 Toimintatuotot kasvavat 1,8% 
 

 Hintoja ei koroteta, tarkistuksia tehdään  
 

 Henkilöstökulut 3,0 %, palkat 2,5 % (lisätyö 3 M€) 
 

 Toimintakulut yhteensä 1,8 % 
 

 Työpanos ei kasva 
 

 Toiminnan ja talouden suunnittelu 
osaamiskeskuspohjaiseen malliin 
 

Taloussuunnittelun lähtökohdat v. 2021 



Kiitos! 
Jarkko Raatikainen 

jarkko.raatikainen@ppshp.fi  


