
Valtuustoseminaari 

14.11.2017 

PPSHP osana 

terveydenhuollon 

palvelujärjestelmää 

Hannu Leskinen 

Sairaanhoitopiirin johtaja 



tehtäväjaon mukaisesti.  

Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityis-  

vastuualue on  maantieteellisesti laajin, kattaen  

51,14% Suomen maa-alasta. 

Alueella asuu 741 950 henkeä (31.12.2015,  

noin 14% maan väestöstä) 

OYS:n  lisäksi alueella sijaitsee neljä   

keskussairaalaa. 

 117 789        15,9 

   63 069           8,5 

 407 160        54,9 

4. Kainuu    75 324        10,2 

5. K-Pohjanmaa    78 608        10,6 
   

YHTEENSÄ  741 950      100,0 

Väestö      Osuus % 
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Suomi on jaettu viiteen yliopistollisen 

sairaalan erityisvastuualueeseen erityistason  

hoidon järjestämiseksi valtakunnallisen  
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Pasi Parkkila 2016 

PPSHP 
2017 
- 29 jäsenkuntaa 
- 407 160 as. (31.12.2015) 

- 11 as / km2 
 

- Oulu 198 525 as. 
 

- Hailuoto 993 as. 
- Maa-ala 35 862 km2  

   = 12 % Suomesta 
 

-Ikärakenne,  
 sairastavuus   
 ja kustannukset  
 vaihtelevat 

 voimakkaasti  
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SOSIAALI- JA TER-

VEYDENHUOLLON 

NETTOMENOT JA 

TARVEVAKIOIDUT 
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Suomi 
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Pasi Parkkila 2016 

SoTe:n 

tarve- 

vakioidut 

menot €/as. 

v. 2015 
Sisältää myös KELA:n 

korvaaman yksityisen  

hoidon kustannukset, 

vakiointi sama kuin 

julkisissa sote-menoissa. 

 

Perusdatan lähde ja  

tarvevakiointi:  
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1 638,3 

Ero €/as 
ppshp 

Säästö- 
pot. M€ 

Jos koko maan 

tarvevakioitu 

kustannustaso 

olisi sama kuin 

ppshp:ssä, olisi 

säästö  1 638 M€  

Tarvevakioidut menot €/as 
Nettomenot €/as 









Maku vie ja tuo 

• Juha Jääskeläinen, Jarkko Raatikainen, 

Sari Haataja, Pasi Keskitalo + 

tietohallinnosta 

• Annukka Kuusiniemi, Pia Peteri, Eerika 

Pekkala sijaistavat  

• 30.5.2018 saakka 



PPSHP VARAUTUU 

• LIIKELAITOSORGANISOINTIIN 

• ASIAKASSETELIN KÄYTTÖÖNOTTOON 

• Markkinoiden kehitykseen 

• Yhtiöiden rakentumiseen 
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11  1.11.2017  

Palvelukeskukset  

Yhteisiä ratkaisuja maakunnille  



-  

Maakuntien palvelukeskukset  

13  1.11.2017  

Maakuntien tilakeskus Oy  

Toimitila- ja  

kiinteistöhallinnon  

palvelukeskus   

Tuottaa tilapalveluja sekä   
huolehtii  ja hallinnoi  

maakuntien  

kiinteistövarallisuudesta.   

  

  

Vimana Oy  

ICT-palvelukeskus  

Tuottaa tietohallinto-,  

kehittämis-, integraatio-  

sekä tietojärjestelmä- ja  

tietotekniikkapalveluja.  

  

Hetli Oy  

Talous- ja henkilöstöhallinnon  
palvelukeskus  

Tuottaa talous- ja  
henkilöstöhallinnon,  

maksuliikenteen, kirjanpidon  

sekä palkkahallinnon palveluja.  

Maakunnan oma TAHE- 
palveluiden oy mahdollinen. Hetli  

tukeutuu silloin siihen.   

  

Palvelukeskusten omistus  
luovutetaan maakunnille  

vuoden 2020 alkuun mennessä.   
Ajankohta tarkentuu  
myöhemmin.  

Omistuksen siirrosta ja  
jakautumisesta säädetään  
voimaanpanolaissa (jako asukas-  
luvun mukaisessa suhteessa).   

Palvelukeskukset ovat in house   
-toimijoita. Asiakkaina maakunnat  
ja niiden in house -yhtiöt.  



-  

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Hetli Oy:  

perus- ja lisäpalvelut  

14  1.11.2017  

Taloushallinnon peruspalvelut (sis. järjestelmät)  

  

• Ostolaskut ja ostoreskontra  
• Laskujen kierrätys  

• Asiakas- ja myyntilaskutus, myyntireskontra ja perintä  
• Maksuliikenne  

• Kirjanpito ja tilinpäätöslaskelmat  

• Konsernitilinpäätös  

• Maksatuspalvelut (ELY- ja TE puolen keskitetty  

maksatus)  

• Maakuntien keskitetty talousraportointi  

Taloushallinnon lisäpalveluita  

• Talousarvion ja taloussuunnittelun tuki  
• Ennustamisen ja seurannan tuki  
• Kassanhallinta ja rahoituspalvelut  
• Leasing-rahoituksiin liittyvät hallinnointipalvelut   
• Kustannuslaskennan tuki  

• Johdon raportointi  

• Muut asiantuntijapalvelut  

Henkilöstöhallinnon peruspalvelut (sis. järjestelmät)  

  

• Palkanlaskenta  

• Palkkojen ja palkkioiden laskenta ja maksatus  

• Kela- ja tapaturmavakuutuskorvausten käsittely  
• Tilitykset, tilastot ja vuosi-ilmoitukset viranomaisille  
• Perusraportointi  

• Palkka- ja palvelutodistukset  

• Asiakaspalvelu ja perusneuvonta  

• Palvelussuhdetietojen hallinta (järjestelmät)  
• Matkan- ja kulunhallinta  

Henkilöstöhallinnon lisäpalveluita  

• Rekrytoinnin tuki  

• Henkilöstöhallinto: osaamisen ja suorituksen hallinta (HRD)  

sekä koulutusten hallinta (järjestelmät)  
• Henkilöstöraportointi  
• Matkanvarausprosessi ja neuvontapuhelin  
• Muut asiantuntijapalvelut  

Talous- ja henkilöstöhallinnon peruspalvelut ovat  
käyttövelvoitteen piirissä  



-  

Maakuntien ICT-palvelukeskus  

Vimana Oy on perustettu 3.7.2017  

15  1.11.2017  

Mirjami Laitinen, Verotusneuvos (VM),  
puheenjohtaja    

Anna-Mari Ahonen, Maakuntajohtaja  
(Hämeen liitto)  

Pertti Mäkelä, Johtaja  
(HUS-tietohallinto)  

Juhani Heikka, Tietohallinto-johtaja  
(Pohjois-Pohjanmaan liitto)  

Tiina Pesonen, Tietojohtaja (STM)  

Harri Eskola, Digijohtaja (TEM)  

  

Maakuntalakiluonnok- 
sen mukaiset linjaukset  
toteutuvat  

  

Toimintamalli on kevyt ja  
rakentuu muuttuvien  
tarpeiden mukaisesti  

  

Vaihtoehtoja etenemi-  
selle on ja maakunnat  
pääsevät itse päättä- 

mään palvelukeskuksen  
tulevaisuudesta ja teh- 
tävistä mukaan lukien  
nykyisten inhouse-  
yhtiöiden käyttö  

  

Palvelukeskuksen  
rakentuminen on  
vaiheittaista eikä vaadi  

raskaita investointeja tai  
henkilösiirtoja itse  
toiminnan aloittamiseen  

  

Perustamisessa huomioitu  Hallitus  

• Päätavoitteina maakuntien digitalisaation edistäminen ja kustannustehokkuus ICT-palveluissa  
• Palvelutarjooma rakentuu vaiheittain – tarpeet maakuntavalmistelijoista kootun asiakasohjausryhmän kautta  

  



-  

Digi: integraation ja säästöjen avain  

16  1.11.2017  

Vimana Oy  

Maakuntien ICT-palvelukeskus   

Tuottaa tietohallinto-, kehittämis-, integraatio- sekä  
tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluja  

sekä näihin liittyviä kehittämispalveluja.   

  

Käynnistämisvaiheen rahoitus valtiolta.  
Sen jälkeen toimii asiakasmaksuilla.  

  

Organisaatio: Hallituksen pj Mirjami Laitinen (pj).  

Toimitusjohtajan rekrytointi-ilmoitus julkaistu,  

muiden avainhenkilöiden rekrytointi käynnistetty.  
Alkuun alle 20 henkilöä. Uudistuksen toteutumisen  

jälkeen henkilöstön määrä kasvaa maltillisesti.  

  

 Perustettu 3.7, omistajaohjaus TEM   

Muuta digistä:  

SoteDigi Oy  

Vastaa uusien digitaalisten sote-  

palveluiden kansallisesta kehittämisestä   
ja toteuttamisesta.  

  

Suunniteltuja hankkeita mm.  Virtuaalisairaala, Omat  
Digiajan Hyvinvointipalvelut (ODA)   

ja UNA kehitystyön eteenpäinvienti  

  

Pääomitus Vake oy:n kautta  
Kokonaiskustannukset vuosina 2017–2024   

ovat arviolta yht. n. 880 M€  

Avainhenkilöiden rekrytoinnit   

käynnistyvät lokakuussa 2017  

  

VN-päätös 31.8. perustamisesta,             
omaistajaohjaus VM   

Valtioneuvoston periaatepäätös 28.6.2017 maakuntien tietojärjestelmien  
ohjaamisesta, hallinnoinnista ja kehittämisestä. Valtioneuvoston yhteinen ohjaus.  

Toimivaan  
muutoksen   

hallinta-  
malliin!  



-  
17  1.11.2017  

• Valtioneuvoston periaatepäätös 28.6.2017  
• yhtenäispolitiikka => uudenlainen yhdessä tekemisen  

malli: asiat, joissa meidän on onnistuttava yhdessä  
• modulaariset tietojärjestelmäratkaisut  

• eri toimijoiden perusroolit määritelty  
• valtioneuvoston yhteinen ohjaus  

  

• SoteDigi -kehitysyhtiön perustoimintamalli ja  
vaikuttavuustavoite investoinneille: valtion  

velan korkoa vastaava tuotto investoinneille  

• VN:n yhteisen ohjauksen toimeksiannot  

• Maakuntien toimeksiannot  

• Pääosin maakuntien omistukseen. Keskustelu erityisesti  

sairaanhoitopiirien tulemisesta mukaan ennen  
maakuntauudistuksen voimaantuloa (VM  
virkamiespohdinta)  

  

Digitalisaatio  





Visio – tällainen 
haluamme olla 
Olemme innovatiivinen, 

uudistuva ja tuloksellinen  

palvelujen  tuottaja  sekä  

arvostetuin ja vetovoimaisin 

työnantaja. 

Potilaamme  saavat  tuottamamme  korkeata- 

soiset  erikoissairaanhoidon,  perusterveyden- 

huollon  ja  kehitysvammahuollon  palvelut  oi- 

kea-aikaisesti  ja  asiakaslähtöisesti.  Potilailla 

on valinnanmahdollisuuksia ja he osallistuvat 

omaan hoitoonsa aktiivisesti yhdessä 

läheistensä kanssa. 

Terveyden  edistämisessä olemme  edelläkävijä.  

Alueen  palveluverkko  on  maan  toimivin. 

Kansainvälinen tason tutkimustoiminnalla ja 

yhteistyöllä eri sidosryhmien kanssa 

varmistamme  huipputason  palvelut  koko  

Pohjois- Suomen asukkaille. 

Palvelutuotantomme perustuu lähivuosina 

(kunnes uusi sote-lainsäädäntö tulee 

voimaan) strategiseen kumppanuuteen. Siinä 

varmiste- taan  koko  palvelujärjestelmän  

optimaalinen toiminta- ja kustannusrakenne 

ja niiden kehittäminen eri toimijoiden 

välisellä yhteistyöllä. 

T ehtävämme ja 
toiminta-ajatuksemme 

Tehtävämme on tuottaa 

alueellamme sairaanhoito- 

piirin järjestämisvastuuseen 

kuuluvia erikoissairaanhoidon 

ja muita palveluja sekä 

huolehtia yliopistoliselle 

sairaanhoitopiirille säädetyistä 

muista teh-tävistä. 

Edistämme väestön  terveyttä  ja  hyvin- 

vointia saumattomassa yhteistyössä muiden 

sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien 

kanssa. Oulun yli- opistollinen  sairaala  

vastaa erityistason  palve luista valtakunna-l 

lisen tehtäväjaon ja erikoissairaanhoidon 

järjestämissopimuksen mukaisesti. 

Järjestämme palvelut lähipalveluna, 

alueellisena/seudullisena tai keskitettynä 

palvelutuotantona kaikille  mahdollisimman 

tasavertaisesti, asuinpaikkakunnasta 

riippumatta. 

Huolehdimme  osaltamme  lääkärikoulu- 

tuksesta sekä  muusta  sosiaali-  ja terveys- 

alan  koulutuksesta. Tuotamme tieteellisen 

tutkimuksen avulla uutta tietoa ja osaamis-

ta, joiden avulla varmistamme  palvelujen  

vaikuttavuuden  ja  ajanmu- kaisuuden. 



Potilaslähtöisyys 
toiminnan perustana 

Potilaamme saa tarpeelliseksi  

arvioitua, korkeatasoista ja 

vaikuttavaa, tutkittuun tietoon 

perustuvaa  hoitoa. Kiireellinen ja 

kiireetön hoito toteutuvat 

valtakunnallisia perusteita 

noudattaen. Potilas voi itse 

osallistua voimavarojensa 

mukaan hoitonsa suunnitteluun, 

toteutukseen ja seurantaan sekä 

vaikuttaa hoitopaikan, 

ajankohdan ja hoitavan  lääkärin 

valintaan. Potilas asioi yhä 

useammin sähköisesti. 

Toteutamme  hoidon  

yhteisymmärryksessä potilaan kanssa 

hänen eettisiä arvojaan ja 

kulttuuritaustaansa  kunnioittaen.  

Toimintamme ja hoitopäätös- 

temme perusarvoina ovat 

oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Var- 

mistamme mahdollisimman hyvän 

arjessa pärjäämisen  silloinkin,  kun  

terveysongel- man täydellinen 

poistaminen ei ole mah- dollista. 

Seuraamme tutkimuksiin ja hoitoihin odottavien 

po- tilaiden määrää ja toteutuneita odotusaikoja 

ja jul- kistamme tulokset. 

Lisäämme hoitotulosten  seurantaohjelmien  ja  

sai- raaloiden  välisen  vertaisarvioinnin  käyttöä  

ja  jul- kistamme  tulokset.  Hyödynnämme  

potilailta  ja  si- dosryhmiemme ammattilaisilta 

erikseen kerättävää palautetta. 

Hoitoon  liittyvien muistutusten,  kanteluiden,  

poti- lasvahinkojen  ja  sairaalainfektioiden  

määrän  seu- ranta on rutiinia. Niiden lisäksi 

analysoimme riskejä ja haittatapahtumia sekä 

käytämme vaaratapahtumien arviointimenet- 

telyä  potilasturvallisuuden  pa- rantamiseksi. 

Parannamme   alueen   väestön   

terveyt- tä, hyvinvointia ja 

toimintaamme laaja-alaisesti yhdessä 

jäsenkuntien, alueen muiden   

sairaanhoitopiirien,   yliopiston ja 

terveysalan muiden toimijoiden kans- 

sa. Varmistamme, että 

asiakaslähtöisyys toteutuu  sekä  

Tulevaisuuden  sairaalassa että 

osallistumalla aktiivisesti sosiaali- ja 

terveydenhuollon uudistamiseen. 



Yhteistyöllä tehoa, laatua ja 
vaikuttavuutta – hyötyä kaikille 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

strategia tukeutuu omistajakuntien 

näkemykseen sairaanhoitopiirin tehtävistä ja 

kehittämisen painopisteistä. Tulevat sosiaali- ja  

terveydenhuollon integraatioratkaisut 

(lainsäädäntö) muuttavat kuntien, järjestäjien 

ja tuottajien välisiä suhteita sekä rahoituksen 

perusteita. 

Jäsenkuntamme vastaavat sairaanhoitopiirin resursoinnista ja 

toimin- nan  linjauksista.  Toimivan  hoidonporrastuksen  

järjestäminen  edel- lyttää kansanterveystyön, 

erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kokoamista 

suuremmiksi alueellisiksi kokonaisuuksiksi. Sairaanhoito piiri 

keskittyy edelleen erikoissairaanhoidon tehtäviin ja erityistason 

toimintaan. 

Terveydenhuollon  järjestämissuunnitelmassa  sovitaan  

hoidollisesta työnjaosta  yhteistoiminta-alueittain  sekä  

ohjausmallista  palvelu- ketjun  (sosiaalitoimi  –  

perusterveydenhuolto  -  erikoissairaanhoito) hallintaan.  

Sairaanhoitopiirin  omistajaohjauksen  linjaukset  ja  toi- 

menpiteet  otetaan  huomioon  kuntien,  yhteistoiminta-

alueiden  ja sairaanhoitopiirin talous- ja toimintasuunnitelmissa. 

Kehitämme  saumattomia  palveluketjuja  yhdessä  

perusterveyden- huollon ja erityisvastuualueen muiden 

sairaanhoitopiirien sekä sosi- aalitoimen järkevällä 

työnjaolla, kehittämällä konsultaatiotoimintaa ja etä- ja 

verkkokoulutuspalveluja. Samalla vahvistamme 

kansalaisen mahdollisuutta hoitaa sähköisesti omaan 

terveyteensä ja hoitoonsa liittyviä asioita. 

Erikoissairaanhoidon  järjestämissopimuksessa  Oulun  

yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen 

sairaanhoitopiirit sopivat työnjaosta ja toiminnan 

yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöön- 

otosta.Työnjaolla edistetään terveydenhuollon laatua, 

potilasturval- lisuutta,  vaikuttavuutta,  tuottavuutta  ja  

tehokkuutta  sekä  varmis- tetaan osaaminen ja resurssien 

optimaalinen käyttö. Tavoitteena on yhtenäisiä hoidollisia 

linjauksia noudattava erityisvastuualueen päi- vystys- ja 

ensihoitojärjestelmä. 



Toiminta ja talous tasapainossa 

Suunnittelemme ja johdamme sairaanhoitopiirin toimintaa ja taloutta yhteistyössä 

jäsenkuntien kanssa. Talouden johtamisen tavoitteina ovat talouden tasapaino ja tehokkaat 

ennakoivat toimenpiteet kustannusten kasvun rajoittamiseen. Talouden suunnittelun 

lähtökohtana on kertyneiden alijäämien kattaminen kuntalain edellyttämällä tavalla. 

Sairaanhoitopiirin tuottavuuden vuosittainen kasvutavoite on yksi prosentti. 
 

Talousarvio ja taloussuunnitelma pohjautuvat arvioon tuotettavien palveluiden määrästä, laskutuksesta ja 

kustannuksista. Arvioimme toimintakulujen kasvua mm. alueen väestön kasvun, ikääntymisen ja sairastavuuden 

perusteella. Lisäksi otamme huomioon yleisen ja toimialan kustannustason kehityksen. 
 

Turvaamme toimivan ja tarkoituksenmukaisen kiinteistö- ja laitekannan investointisuunnitelman avulla. Investoinnit 

mahdollistavat toi- mintatapojen uudistamisen ja tehokkaamman toiminnan. Selvitämme mahdollisia yhteisomistuksia 

osana tulevia rakennus- ja laiteinves- tointeja. Investoinnit rahoitetaan pääosin lainarahoituksella. Arvioimme myös 

vaihtoehtoisten rahoitusmallien ja toiminnan järjestämis- muotojen käyttöä. Luovumme toimintamme kannalta 

tarpeettomiksi jääneistä kiinteistöistä. 
 

Mittaamme tuottavuutta useilla eri mittareilla. Tuottavuuden lisäksi seuraamme myös hoidon vaikuttavuutta. 

Tulosalueille asetetaan omat tuottavuus-, tehokkuus- ja tuloksellisuustavoitteet. Työpanoksen määrään kiinnitämme 

erityistä huomiota sekä suunnittelussa että seurannassa. Toiminnan uudelleenjärjestelyt eivät saa johtaa 

kokonaiskustannusten kasvuun. Oman tuotannon ja ulkopuolelta ostetun tuotannon määrää ja kustannuksia tulee 

arvioida jatkuvasti. 

Talouden johtamisen onnistumista mittaamme taloudellisella tuloksella ja valtakunnallisella kustannusvertailulla. 

Tavoitteenamme on, että OYS on Suomen tuottavin yliopistosairaala. 



Korkeatasoista tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimintaa 

Korkeatasoisen tutkimus-, kehitys-, ja koulutustoiminnan edellytyksenä on tiivis yhteistyö 

Oulun yliopiston ja alueen muiden  tutkimus-  ja  koulutusyhteisöjen  kanssa.  Yhteistyön  

tarkoituksena  on  ylläpitää  ja  kehittää  henkilökunnan osaamista ja uudistumista, edistää 

potilaiden turvallista ja korkeatasoista hoitoa, tuottaa alueen väestölle lisääntyvästi 

terveyttä sekä sovittaa yhteen oppilaitosten ja työelämän tarpeet. 
 

 

Parannamme  tutkimustyön  tuloksellisuutta  ja  nostamme  tutkimusryhmiä  terveystieteellisen  tutkimuksen  kansainväliselle 

huipulle. Tutkimuksen ja koulutuksen tavoitteiden saavuttamista tukevat Medical Research Centerin (MRC Oulu), sairaanhoi- 

topiirin ja lääketieteellisen tiedekunnan yhteistyöryhmä ja sairaanhoitopiirin tutkimuspalveluyksikkö. 
 
 

Pohjois-Suomen biopankki Borealiksesta kehitämme kliinisten näytteiden ja niihin liitettyjen terveystietojen hyödyntämisen 

huippuyksikön ja alan verkostojen aktiivisen toimijan. 
 

 

Suuntaamme kehitystoiminnan parantamaan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Työssä tarvitsemme alueen muita sosiaali- ja 

terveydenhuollon toimijoita. Potilaamme osallistuvat aktiivisesti hoitoprosessiinsa ja sen suunnitteluun. Panostamme sosiaa- li- 

ja terveydenhuollon uudistuksen edellyttämällä tavalla tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoimintaan. 



Tietojärjestelmät ja teknologia osaamisen tukena 

Sairaanhoitopiirien ja kuntien yhteisenä tavoitteena on 

organisaatio- ja toimittajariippumaton,   kansallisiin   

palveluihin   integroitu   sote-tietojärjestelmäkokonaisuus. 

Osallistumme aktiivisesti kokonaisuuden kehittämistyöhön. 

Hyödynnämme teknologiaa ja ICT-ratkaisuja sairaanhoitopiirin ydin- ja tukiprosessien 

tuotta- vuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Toimimme yhteistyössä 

kansallisesti, yo-sairaan- hoitopiirien välillä, erityisvastuualueella sekä alueemme 

kuntien kanssa. Kaikilla näillä ta- soilla otamme huomioon sote- ja 

aluehallintouudistuksen yhteydessä tehtävien kansallisten ICT-linjausten vaikutukset. 

Kehitämme ja uusimme tietojärjestelmiä painottaen asiakaslähtöisiä ratkaisuja.  

 

Kehitämme sähköisen asioinnin palveluja ja edistämme potilaan osallistumista omaan 

hoitoprosessiinsa. Tässä yhteydessä otamme huomioon kansallisen palveluarkki- 

tehtuurin kehityksen ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Jatkamme kansallisiin 

palveluihin integroitumista viranomaismäärä- ysten vaiheistuksen mukaisesti. 

 

Omassa ohjelmistokehityksessä korostamme käytettävyyttä ja toiminnallisten 

prosessien tu- kemista sekä hyödynnämme nykyaikaisia teknologioita. Tiedolla 

johtamisen ja raportoinnin ratkaisuja kehitämme sairaanhoitopiirin ja sen 

sidosryhmien tarpeiden mukaisesti. 

 

Turvaamme ICT-palveluiden saatavuuden ja jatkuvuuden sairaanhoitopiirin 

päivittäisessä toi- minnassa. Tämä edellyttää toimivia ICT-ympäristön häiriön- ja 

muutostenhallinnan käytäntö- jä, joita kehitetään edelleen. Uudistamme myös ICT-

palvelutuotantoa jatkuvan kehittämisen periaatteella, jotta käytettävät teknologiat 

pysyvät tuetulla ja tietoturvan vaatimusten mu- kaisella tasolla. 



Kohti uudistuvaa maakunnallista toiminta- 

ympäristöä ja tulevaisuuden sairaalaa 2030. 

Olemme terveydenhuollon halutuin työpaikka 

Suomessa. Hyödynnämme  ja  kehitämme  uudenlaisia  

toimintamalleja  ja  prosesseja monialaisessa yhteistyö- 

ja kumppaniverkostossa. Uuden teknologian ja  

osallistavan  kehittämiskulttuurin  avulla  mahdollis- 

tamme mielekkäät ja turvalliset työympäristöt. 

Mahdollistamme dynaamisessa toimintaympäristössä 

ammatillisen uudistumisen ja monipuolisen 

urakehityksen. Tarjoamme modernit palkkaus- ja 

työaikajärjestelmät. 

Otamme käyttöön parhaat käytännöt työn ja muun 

elämän yhteen- sovittamiseen. Edistämme henkilöstön 

työhyvinvointia ja kehitäm- me moderneja palkitsemisen 

malleja. 

 

 

 

Toimintakulttuurimme  tukee  henkilöstömme  jatkuvaa  

osaamisen kehittymistä sekä innovatiivista työotetta. 

Työyhteisössämme työs- kentelee alansa huippuosaajia. 

Sitoutamme henkilöstön uusien so- siaali- ja 

terveydenhuollon rakenteellisten mallien ja toimintojen 

kehittämiseen. Tuemme henkilöstöä muutoksessa. 

Vetovoimainen työpaikka ja  
osaava henkilöstö 



                Johtaminen               

Johtamisjärjestelmämme perustuu avoimeen  

ja osaavaan johtamiseen 
 

 

Johtaminen perustuu selkeään toimivaltaan ja vastuuseen toiminnasta 

ja taloudesta, avoimeen vuorovaikutukseen ja hyvään tiedonkulkuun 

organisaation kaikilla tasoilla. Johtamista ja päätöksentekoa tuemme 

ajantasai- silla tietojärjestelmillä. Johtaminen on innostavaa, 

kannustavaa, sitoutta- vaa, vastuullista ja oikeudenmukaista. 
 

 

Uudistamme tarvittaessa organisaatiorakennettamme tukemaan toimin-

nan ja talouden, osaamisen, verkostojen sekä henkilöstön johtamista sekä 

tuke- maan resurssien kohdentumista tuleviin haasteisiin. 
 

 

Vahvistamme johtajien osaamista järjestämällä sitä tukevaa 

täydennyskou- lutusta ja hankkimalla työkaluja johtamisen tueksi. 

Arvioimme johtamisen avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja osaamista sekä 

johtamisjärjestelmän selke- yttä henkilökunnalle suunnatuilla 

palautekyselyillä. Kehitämme johtajuutta säännöllisesti kerättävän 

palautteen perusteella. 
 

Valmistaudumme tulevaan sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän 

uudis- tukseen  osallistumalla  uuden  lainsäädännön  määrittämän  

palveluraken- teen toteuttamisen valmisteluun Pohjois-Pohjanmaan 

maakunnan alueella ja Oulun yliopistollisen sairaalan vastuualueella, 

järjestämällä muutoksen käytännön toteuttamiseen liittyvää koulu-    

tusta ja tiedottamalla muutoksen etenemisestä aktiivisesti koko  

henkilökuntaa. 
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Pasi Parkkila 2015 



PPSHPTTSV2018-2019 

• Visala+ 

• Eteläisen alueen mielenterveystyö 

• Lasten- ja nuorisopsykiatria Oulun kanssa, 

selvittelyyn aikuispsykiatria 

• Oulaskangas ja Raahe 



 
  

 
 
STM 25.10.2017: 
 
 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätöksen poikkeuslupahakemuksenne johdosta 
vasta sen jälkeen, kun Korkein hallinto-oikeus on antanut asiassa ratkaisunsa 
lainsäädännön edellyttämien laatu- ja potilasturvallisuusvaatimusten täyttymisestä. 



Uudet asetukset 2018 

• Päivystysasetus 

– Päivystyksiä keskitetään 

• Keskittämis- ja työnjakoasetus 

– Hoitoja keskitetään suuriin sairaaloihin 

• Ensihoitoasetus 

– Pieniä muutoksia 



-  
1  3.11.2017  

Asiakkaan  

valinnanvapaus  

Hallituksen esitysluonnoksen ja  
valinnanvapauslinjausten  
mukaisesti  

  



Lausunto 

• Valmistelussa 

• Jätettävä 15.12.2017 mennessä 



-  

Muutoksia perustuslakivaliokunnan lausunnon  

perusteella  

Muun muassa:  

• Maakunnan ei ole pakko yhtiöittää omia sote-keskuksia ja suunhoidon  

yksiköitä:  

• Maakunnan liikelaitoksella tulee olla oma sote-keskus ja suunhoidon  

yksikkö  

• Voivat olla samassa liikelaitoksessa muiden palvelujen kanssa tai niitä  

varten voi olla erillisiä liikelaitoksia  

• Valinnanvapausjärjestelmä tulee voimaan vaiheittain vuodesta 2020  

alkaen  

• Sote-keskuksen palveluvalikoimaa on muutettu, mm. sosiaalipalveluja saa  

vain liikelaitoksesta  

• Asiakassetelin voi antaa vain maakunnan liikelaitos, asiakassetelisääntelyä  

tarkennettu  

2  3.11.2017  



-  
4  3.11.2017  



-  

  

  

Sote-keskuksen valinta  

  

6  3.11.2017  

• Sosiaali- ja terveyskeskukset aloittavat toimintansa  
1.1.2021.  

• Asukas voi valita haluamansa julkisen tai yksityisen  
sote-keskuksen. Valinnan voi tehdä 1.10.2020  
alkaen.  Valintaan sitoudutaan puoleksi vuodeksi.  

• Jos asukas ei valitse itse sote-keskusta, hänet  
listataan liikelaitoksen sote-keskuksen asiakkaaksi.  

Asiakas voi kuitenkin halutessaan vaihtaa sote- 
keskusta.   

• Jos asukas ei ole valinnut sote-keskusta vuoden  
2023 alkuun mennessä, hänestä tulee parhaiten  
saavutettavissa olevan sote-keskuksen asiakas.  

  

  



-  
7  3.11.2017  

  

  

Sote-keskuksen palvelut  

• Terveysneuvonta, hoitajan ja lääkärin palvelut,  
sosiaalihuollon ammattihenkilön ohjaus ja neuvonta.  

  

• 1.1.2022 alkaen ainakin sisätautien, lastentautien,  
geriatrian ja silmätautien erikoislääkärien palveluja.  

  

• Palvelut ja maksut ovat kaikissa sote-keskuksissa  
samat.   

  

• Sote-keskus ei myönnä asiakasseteleitä.  

  

• Sote-keskus vastaa aina asiakkaan palvelujen  
kokonaisuudesta, vaikka se käyttäisi osassa palvelujaan  

alihankkijoita.  



-  
8  3.11.2017  

  

  

  

  

Liikelaitoksen  

sosiaalipalvelut   

sote-keskuksessa  

• Maakunnan pitää jalkauttaa  
sosiaalihuollon osaamista sote- 

keskusten tueksi.  

• Asiakkaan palvelutarpeen arviointi  

yhteistyössä sote-keskuksen kanssa,  
asiakassuunnitelman laadinta ja  
päätökset muista kuin sote-keskuksen  

palveluista, ml. palvelut asiakas- 
setelillä ja henkilökohtaisella  

budjetilla.  

• Palvelutarpeen arvioinnissa ja  
päätöksenteossa voidaan hyödyntää  

myös digitaalisia palveluja.  

  



-  

  

  

• Maakunnan liikelaitos tuottaa sote-keskusten ja  
hammashoidon palvelujen lisäksi ne palvelut, joita ei  

saa sote-keskuksesta tai hammashoitolasta.  

• Mm. kaikki sosiaalipalvelut, erikoissairaanhoito,  

neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto  

• Asiakas voi valita liikelaitoksen koko maasta ja sen  

palveluyksikön. Palveluyksiköitä voivat olla esimerkiksi  
sairaalat ja sosiaaliasemat.  

• Maakunnan liikelaitos  arvioi osaltaan asiakkaan  
palvelutarpeen ja tekee tarvittaessa  
asiakassuunnitelman.  

• Asiakas voi saada asiakassetelin tai henkilökohtaisen  
budjetin, jolla hankkii tarvitsemiaan palveluja  
yksityisiltä palveluntuottajilta.  

  

  

  

Maakunnan liikelaitoksen  
palvelut  

  

10  3.11.2017  



-  

Mikä on asiakasseteli?  

Asiakas voi saada maakunnan liikelaitokselta asiakassetelin palvelun hankkimiseen  
yksityiseltä tuottajalta. Maakunnan liikelaitos arvioi ensin palvelutarpeen. Jos asiakas ei  

halua asiakasseteliä, hän saa palvelut liikelaitoksesta tai muulla tavoin ostopalveluna.  

  

• Asiakassetelillä saa laissa määrättyjä ja maakunnan  
päättämiä palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta.  

• Asiakas voi valita maakunnan hyväksymän palveluntuottajan  
mistä tahansa maakunnasta.  

• Asiakasmaksu on sama samasta palvelusta ja sen perii  
maakunta, ei palveluntuottaja.  

• Maakunnan liikelaitos vastaa asiakkaan palvelujen  
kokonaisuudesta, laadusta ja kustannuksista.  

• Asiakasseteli otetaan käyttöön laissa määritellyissä  
palveluissa ja muissa maakunnan päättämissä  palveluissa  

(esim. kotipalvelu, kotihoito, asumispalvelut, sosiaalinen  
kuntoutus, tietyt kirurgiset toimenpiteet).  

  

  

11  3.11.2017  



-  

Yksilölliset palvelut henkilökohtaisella budjetilla  

• Budjettia saa käyttää asiakassuunnitelman mukaisissa palveluissa   
ja suunnitelmassa määriteltyjen sisältöjen puitteissa. Asiakas voi  

itse päättää, mistä hankkii palvelut ja minkälainen apu tai tuki  

auttaa juuri häntä parhaiten.   

• Maakunnalla on velvollisuus ottaa henkilökohtainen budjetti  
käyttöön vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkaille,  joilla on  

pitkäaikaista ja laaja-alaista avun tarvetta ja jotka pystyvät joko  
itse tai tuettuna suunnittelemaan ja hankkimaan omat palvelunsa.  

• Maakunta maksaa suoraan palveluntuottajalle henkilökohtaisen  
budjetin mukaiset korvaukset. Asiakkaan tilille ei siis siirry rahaa.  

  

12  3.11.2017  

Henkilökohtaisella budjetilla voi valita palveluntuottajaksi järjestön tai yrityksen ja  
vaikuttaa palvelun sisältöön.  



-  

Pienet ja keskisuuret tuottajat  

• Sote-keskus voi täydentää omaa palvelutuotantoaan ostamalla palveluja pieniltä ja  
mikroyrityksiltä.  

• Yrityksen voivat toimia sote-keskuksena myös yhteistyösopimusten tai yhteisen  
yrityksen kautta (esim. osuuskunta).  

• PK- ja mikroyrityksillä on hyvät edellytykset toimia asiakassetelipalvelujen ja  
henkilökohtaisen budjetin palvelujen tuottajina.  

• Myös maakunnan liikelaitos voi hankkia palvelutuotantoa yrityksiltä ostopalveluina.  

• PK- ja mikroyrityksillä on jatkossakin mahdollisuus tuottaa tukipalveluja   

maakunnassa toimiville palveluntuottajille (esim. siivous, ruokahuolto).  

15  3.11.2017  



-  

Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien  

vertailtavuus  

Vertailtavuutta on pyritty säätämään mm. seuraavin tavoin:  

  

• Molemmilla on lähtökohtaisesti samat tehtävät (18 §)  

• Ehdot ovat samat ja ehdot päätetään hallintopäätöksessä. Ehtojen on oltava yhdenmukaisia  

(42 §) sekä tasapuolisia ja suhteellisuusperiaatteen mukaisia (44 §)  

• Korvausperusteet ovat samat (7 luku)  

• Maakunnan liikelaitoksesta sote-keskukselle myytävät sisäiset palvelut tai  

palvelukeskuksien palvelut on hinnoiteltava markkinaperusteisesti (61 §)  

• Molempien on noudatettava hallinnon yleislakeja (3 §)  

• Suoran valinnan palvelut on kirjanpidollisesti eriytettävä (56-57 §) tai niitä varten on  

perustettava erillinen liikelaitos tai liikelaitoksia (16 §)  

• Suoran valinnan palvelutuottajien velvoitteet ovat samat (54 §)   

• Rikosoikeudellinen ja vahingonkorvausvastuuvelvoitteet ovat samat (74 §)  

16  3.11.2017  



-  
17  3.11.2017  



-  

Voimaantulo vaiheittain  

• Sote-järjestämislain ja valinnanvapauslain on tarkoitus tulla  
voimaan 1.1.2020. Vastuu sote-palvelujen järjestämisestä siirtyisi  

kunnilta maakunnille.  

• Henkilökohtainen budjetti tulisi käyttöön 1.1.2020.  

• Asiakasseteli olisi otettava käyttöön viimeistään 1.7.2020.  
• Maakunnan olisi otettava asiakasseteli käyttöön tietyissä  

erikoissairaanhoitoa koskevissa palveluissa viimeistään 1.1.2022.  

• Sote-keskukset aloittaisivat toimintansa 1.1.2021.  

• Suunhoidon yksiköt aloittaisivat toimintansa 1.1.2022.  

20  3.11.2017  


