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Pohjois-Pohjanmaa selvisi koronapan de-
mian vuodesta 2020 suhteellisen hyvin 
sekä covid-19-sairauden hoidon että  
talou den näkökulmasta.

Vuosi 2020 oli maailmalla, Suomessa ja myös Pohjois-Poh-
janmaalla poikkeuksellinen. Koronaviruksen aiheuttama 
maailmanlaajuinen covid-19-pandemia levisi alkuvuon-

na kaikkialle, ja sen voimakas toinen aalto rantautui Suomeen 
syksyllä 2020. 

Suomi on toistaiseksi selviytynyt pandemiasta suhteellisen 
hyvin sairastuneiden määrää, sairaalahoidon tarvetta ja ko-
ronavirukseen kuolleiden määrää tarkastellen, mutta pande-
mian vuoksi julkinen velkaantuminen on lisääntynyt erittäin 
voimakkaasti. Kuntatalous on valtion koronatukien ansiosta 
selviytynyt kuitenkin jopa aiempia vuosia paremmin. Pohjois-
Pohjanmaan tilanne oli viime vuonna jälkikäteen arvioituna 
sekä pandemian hoidon että talouden näkökulmasta koko 
Suomeen verrattuna varsin hyvä. 

–  Pandemian ohella keskeisiä vuoden 2020 toimintaympä-
ristömme muutoksia Pohjois-Pohjanmaalla olivat valmistau-
tuminen tulevien hyvinvointialueiden perustamiseen sisäl-
löllisen kehittämisen muodossa POPsote-hankkeen avulla. 
Toinen keskeinen asia oli tulevaisuuden sairaalan rakentami-
sen eteneminen ja tähän liittyen organisaatiomuutoksen val-
mistelu, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka  
Luoma toteaa.     

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin taloussuunnitelma 
vuodelle 2020 pohjautui arvioon tuotettavien palveluiden 

määrästä, laskutuksesta ja kustannuksista. Kulujen kasvua 
arvioitiin mm. väestön kasvun, ikääntymisen ja sairastavuu-
den perusteella ottaen huomioon toimialan kustannustason 
kehitys. 

Tilanne muuttui maaliskuussa 2020, kun covid-19-tautiepide-
mia levisi maailmanlaajuiseksi pandemiaksi, minkä seurauk-
sena myös Suomessa maan hallitus päätti poikkeusoloista ja  
voimakkaista rajoituksista kansalaisten ja yritysten toimintaan. 

–  Pandemiaan varautuminen muutti Pohjois-Pohjanmaan 
sair aanhoitopiirin toimintaa huomattavasti, eivätkä talous-
arviossa 2020 asetetut tavoitteet kaikilta osin toteutuneet, 
joskin poikkeamat olivat lopulta selvästi keväällä oletettuja  
pienemmät.

Epidemia näkyi toimintaluvuissa 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon eri 
yksiköihin suuntautuva palvelujen kysyntä väheni 2,6 prosent-
tia vuoden 2020 aikana. Koronapandemian vuoksi lähetteiden 
määrä väheni 6,9 prosenttia. Sähköisten konsultaatioiden mää-
rä kasvoi kuitenkin 5 prosentilla. Ilman lähetettä erikoissai-
raanhoitoon saapuneiden määrä kasvoi 14,9 prosenttia, mut-
ta kasvu johtuu suurelta osin koronanäytteenoton kirjauksista.

Hoitojaksojen määrä väheni 4,7 ja hoitopäivien 5,8 prosent-
tia. Leikkaustoimenpiteiden määrä pieneni  5,5 prosenttia. 
Synnytyksiä oli 3,8 prosenttia enemmän edellisen vuoden vas-
taavaan ajankohtaan verrattuna. 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä työn tuottavuuden 
kehitystä mitattiin sairaanhoitopiirissä vertaamalla avohoito-
käyntien, hoitojaksojen, hoitopäivien ja hoidettujen potilai-
den määrän kehittymistä henkilötyövuotta kohti. 

–  Korona toi haasteita ja epävarmuustekijöitä koko vuoden 
toimintaan. Tuottavuutta kuvaavalla mittarilla ”hoidetut po-
tilaat työpanosta kohden” työn tuottavuus laski epidemia-
vuonna pääosin pandemiaan varautumiseen liittyvistä syistä, 
Ilkka Luoma toteaa.

Tavoitteena     terveyttä ja toimintakykyä
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Sairaanhoitopiiri toimii kuntien tekemien päätösten pohjal-
ta hankkeiden hallinnoijana ja toteutuksen teknisenä alus-
tana, mutta osallistuu myös alueen yhtenä suurimpana toi-
mijana lähes kaikkien eri hankeosa-alueiden sisällölliseen  
toteutukseen. 

–  Ilman sairaanhoitopiirin ja erityisesti yliopistollisen sairaa-
lan eri ammattilaisten osallistumista ja tukea hankkeiden 
toteutus ei ole mahdollista suunnitellulla tavalla. Hoito- ja 
palveluketjujen kehittämistyössä erikoissairaanhoidon näkö-
kulma on yksi tärkeä osa korostaen PPSHP:n asiantuntijoiden 
panoksen merkitystä hanketyössä. 

Sote-valmistelussa valmistaudutaan myös hyvinvointialueiden 
toiminnan käynnistämiseen, mikä edellyttää sitä, että edus-
kunta hyväksyy joulukuussa 2020 hallituksen sille antaman  
48 lain kokonaisuuden. 

–  Vuoden 2021 osalta merkittävin muutos sairaanhoitopiirin 
toimintaympäristössä tapahtunee, kun tulevan lainsäädännön 
voimaanpanolain mukainen väliaikainen valmistelutoimielin 
aloittaa työskentelyn heti lakien vahvistamisen jälkeen.

Potilastietojärjestelmä laajenee

Oulun yliopistollisessa sairaalassa yhdessä käyttäjien kans-
sa kehitetty Esko-potilastietojärjestelmä yhtiöitettiin vuo-
denvaihteessa. Esko Systems Oy omistajapohja laajeni vuo-
den aikana. Yhtiön omistavat PPSHP, Lapin sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymät, 
2M-IT Oy:n (käyttäjänä Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhty-
mä) ja Oulun kaupunki, vuonna 2020 yhtiöön tulivat omista-
jiksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja  
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, 
Soite.

Esko-potilastietojärjestelmän laajentaminen erikoissairaan-
hoidosta perusterveydenhuoltoon eteni. Yhtiön tavoitteena 
on kasvaa maakunnalliseksi potilastieto  järjes telmäksi.

Koronan takia kasvaneet hoitojonot ja pandemian jälkeen 
esiin tuleva piilevä hoidon tarve sekä väestön ikääntymisen 
myötä lisääntyvä erikoissairaanhoidon palvelukysyntä tu-
lee olemaan toiminnallisesti ja taloudellisesti suuri haaste  
tulevaisuudessa.

–  Näin etenkin siksi, että sairaanhoitopiirin omistajakuntien, 
toimintamme rahoittajien, taloudellinen tilanne vuoden 2020 
hyvästä tuloksesta huolimatta tullee pidemmällä aikavälillä 
heikkenemään. Todennäköisesti pääministeri Sanna Marinin 
hallituksen hallitusohjelman mukaisesti vuoden 2023 alus-
ta toteutuvan sote-uudistuksen myötä myös tulevien hyvin-
vointialueiden rahoituksellinen asema tulee olemaan erittäin 
tiukka, arvioi Ilkka Luoma.

Uusi sairaala välttämätön

Tulevan soten ja kuntatalouden näkökulmasta sekä ikäänty-
misen tuoman erikoissairaanhoidon kasvavan tarpeen takia 
Ouluun parhaillaan rakennettavan uuden yliopistollisen sai-
raalan tarve ja merkitys korostuvat entisestään. 

–  Rakentaminen pysyi viime vuonna hyvin aikataulussa, ja 
hankkeen kustannusarvio on pitänyt hyvin. OYS 2030 -ohjel-
man toisessa vaiheessa Kontinkankaan sairaalakampukselle ra-
kennetaan lisää tilaa muun muassa leikkaustoiminnalle, syöpä-
tautien hoidolle sekä avohoidolle, opetukselle ja koulutukselle. 

Oulun uuden yliopistollisen sairaalan toisen vaiheen,  
C-talon, päätoteuttajaksi on valittu NCC Suomi Oy. Poh-
jois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus päätti asiasta 
syyskuussa. Sosiaali- ja terveysministeriön poikkeamislupa  
C-talon rakentamiselle saatiin huhtikuussa 2021. 

Vahvasti mukana sote-valmistelussa

Pohjois-Pohjanmaa on saanut sote-uudistukseen liittyen pal-
veluiden sisällölliseen kehittämiseen merkittävän valtion-
avustuksen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hank-
keelle ja Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu 
Pohjois-Pohjanmaalla –hankkeelle. 
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Johtajaylilääkäri Juha Korpelainen toteaa, että vaik-
ka korona kuritti sairaanhoitopiiriä, Pohjois-Pohjan-
maalla selvittiin pienemmin vaurioin kuin valtakunnassa 

keskimäärin. Kiireetöntä leikkaustoimintaa, kuten tekonivel-
leikkauksia vähennettiin keväällä 2020 koronan ensimmäiseen 
aaltoon varautumisen takia, mutta supistukset olivat selvästi 
vähäisempiä kuin muissa yliopistosairaaloissa. 

Covid-19-taudin ilmaantuvuus, sairaalahoitoa vaatineiden po-
tilaiden lukumäärä ja kuolleisuus jäivät sairaanhoitopiirissä 
mataliksi, eikä sairaanhoitopiirin terveydenhuollon kantokyky 
missään vaiheessa ylittynyt.   

Hoitotakuu ei toteutunut

Hoitojonot kasvoivat kuitenkin epidemiaan valmistautumi-
sen takia. Vielä tammi-helmikuussa 2020 sairaalan tilanne oli 
hyvä hoitotakuun toteutumisessa. Muun muassa leikkaussali-
kapasiteetin lisäys loppuvuodesta 2019 tuotti tulosta: yli puoli 
vuotta hoidon aloittamista odottaneita oli vuodenvaihteessa 
2019–2020 alle sata. 

– Tilanne muuttui keväällä, kun varauduimme epidemiaan su-
pistamalla kiireetöntä operatiivista toimintaa. Siten saimme 
leikkaussali- ja anestesiahoitajia tehohoitokoulutukseen.

Toukokuussa sairaalassa palattiin normaaliin kiireettömään 
erikoissairaanhoitoon ja ylläpidettiin koronavalmiutta. Val-
miuden kasvattamaa uutta hoitovelkaa pyrittiin kuromaan 
kiinni, mutta yli puoli vuotta hoitoa jonottaneiden määrä oli 
1 100 elokuun lopussa.

–  Loppuvuonna jonossa olevien potilaiden määrä saatiin puo-
litettua ja purkua jatketaan 2021 aikana. 

Hoidon tarpeen arviointia yli kolme kuukautta odottaneiden 
määrä pysyi hallinnassa. Koska lähetteiden määrä väheni, 
jono ei kasvanut. 

–  Asiakkaat eivät koronan takia hakeutuneet hoitoon tai  
lähettävän lääkärin vastaanotolle. Tämä on huolestuttavaa, 
sillä samalla kertyi piilevää hoitovelkaa. Etenkin kansansaira-
uksien osalta hoidon alun viivästyminen tulee vielä eteemme, 
johtajaylilääkäri toteaa.  

Hoitotakuun toteutumiseen vaikutti myös hoitohenkilökunnan 
riittävyys. 

–  Meillä oli pulaa etenkin sijaisista ja se näkyi leikkaustoi-
minnassa. Psykiatrian erikoislääkärivaje on kansallisestikin 
iso, meillä se kuritti erityisesti lasten ja nuorten psykiatrista  
hoitoa, mutta myös aikuispsykiatriaa yhä lisääntyvästi. 

Osuuskunnasta osaajia maakuntaan

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta  
Tervian ja sen tytäryhtiö Tervia osaajat Oy:n toiminta käynnis-
tyi kesällä. Osuuskunta varmistaa osaajien pysymistä Pohjois-
Suomessa hoitamalla erityisvastuualueen potilaat ensisijaises-
ti oman osaavan ja ammattitaitoisen henkilö kunnan voimin.

–  Toiminta laajeni hyvin jo ensimmäisen vuoden aikana. 
Osuuskunnan kautta järjestettiin kardiologian, syöpätautien, 
hematologian, sisätautien ja neurologian erikoislääkäreitä  
Lapin, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan keskussairaaloihin. 

Sähköisiä palveluja lisää

Kansallisen Terveyskylän verkkopalvelun kautta OYSissa otet-
tiin käyttöön useita sähköisiä palveluja. Vuodenvaihteessa 
erikoisalojen käytössä oli 19 digihoitopolkua. Eri potilasryh-
mille suunnattujen palvelujen käyttäjämäärä viisinkertais-
tui edellisestä vuodesta. Esimerkiksi sepelvaltimotaudin 
digihoitopolulla on saavutettu vaikuttavia tuloksia. Myös  
Oulaskankaan sairaalassa käyttöönotetun uniapnea-polun otti  
käyttöön valtaosa niistä potilaista, joille sitä tarjottiin.

–  Sähköisten palvelujen tavoitteena on osallistaa potilaita 
ja heidän omaisiaan aiempaa paremmin hoitoonsa. Asiakkail-
le voidaan sähköisesti tarjota helppo asiointikanava ja osa 
erikoissairaanhoidon seurannoista voidaan toteuttaa verkon 
kautta ja näin säästää asiakkailta vaivaa käydä OYSissa. 

Tutkimuksen määrä kasvaa  

Yliopistollisen sairaalaan roolina on yhdessä yliopiston kans-
sa tukea kliinistä, potilastyön rinnalla tapahtuvaa tutkimus-
ta. Viime vuoden aikana sairaanhoitopiirissä aloitettiin lähes 
300 uutta tutkimushanketta, joista pieni osa on kliinistä lää-
ketutkimusta. 

Johtajaylilääkärin mukaan yliopistollisen sairaalan tutkimus-
toiminta kehittyi suotuisasti, sairaalassa tehtiin entistä enem-
män laadukasta tutkimusta. OYSin asema yliopistosairaaloi-
den tutkimuksen laatuvertailussa parani viime vuoden aikana.

Potilaslähtöistä ja vaikuttavaa       hoitoa
Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta sairaanhoitopiiri onnistui  
erikoissai raan hoidon normaalissa potilastyössä sekä epidemian 
ehkäisyssä ja hoidossa. 
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Potilaslähtöistä ja vaikuttavaa       hoitoa
JOHTAJAYLILÄÄKÄRI JUHA KORPELAINEN

Erikoislääkärikoulutuksen kautta Pohjois-Suomen terveyden-
huolto uusiutuu ja samalla turvataan ammattilaisten saata-
vuutta ja eläköitymisen kautta tulevaa lääkärivajetta.

–  Erikoislääkärikoulutus uudistui merkittävästi. Uudella ha-
kumenettelyllä tavoitellaan sitä, että lääkäreitä ohjautusi 
erikoistumaan myös niille aloille, joilla tarve on suurin.  
Lisäksi osaamisperusteisuus turvaa kaikille erikoistu-
ville yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet.

OYS on valtakunnallisesti merkittävä erikois-
lääkärikouluttaja. Sairaanhoitopiirissä oli  
vuonna 2020 erikoistuvien lääkärien vakans-
seja 171 ja erikoistuvien hammaslääkärien  
vakansseja 11. Viroissa toimi vuoden aika-
na 501 henkilöä. Erikoistuvien lääkärien 
työ on merkittävää, ja erikoistuvat ovat  
ensiarvoisen tärkeitä muun muassa  
päivystystoiminnassa. Vuonna 2020 eri-
koistuvien osuus lääkärityöstä oli 34 pro-
senttia. Erikoistumistutkinnon suorit-
ti toimintavuoden aikana 91 lääkäriä ja  
6 hammaslääkäriä.

7
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Sairaanhoitopiirissä valmisteltiin vuoden 2020 aika-
na mittavaa organisaatiouudistusta, joka astuu voi-
maan vuoden 2022 alusta. Vs. hallintoylihoitaja Mer-

ja Meriläisen mukaan uudistuksella tähdätään siihen, että  
potilaalle turvataan paras mahdollinen erikoissairaanhoito 
kaikissa tilanteissa.

–  Osaajia ja erikoissairaanhoidon syväosaamista on löydyt-
tävä vuoden jokaisena päivänä.  Olemme tunnistaneet muu-
tostarpeet ja sen että entisellä organisaatiolla ei enää pär-
jätä. Toimintaympäristö muuttuu, kilpailu osaajista kiristyy 
ja lisääntyvä eläköityminen tuo siihen lisähaastetta. Lisäksi 
meidän on kannettava vastuumme ja käytettävä kuntalaisten 
verorahoja järkevällä tavalla, Meriläinen sanoo.

Osaamiskeskuspohjainen organisaatio lisää myös henkilökun-
nan hyvinvointia. Meriläisen mukaan se antaa työntekijöille 
mahdollisuuden edetä urallaan erilaisia, yksilöllisiä polkuja ja 
vähentää yksikköjen lähiesimiesten kuormitusta. 

–  Laaja organisaatio antaa mahdollisuudet edetä parem-
min omalla työuralla tai laajentaa osaamistaan tai sopeut-
taa uraansa omaan elämäntilanteeseensa. Tätä kautta hyvin-
vointi paranee ja hyvinvoiva työyhteisö tarkoittaa aina myös  
hyvää potilashoitoa.

Hoitotyön organisoituminen uudistuu

Uusi osaamiskeskuspohjainen organisaatiouudistus valmisteltiin 
ja mallinnettiin vuoden 2020 aikana. PPSHP:n kuntayhtymän 
valtuusto hyväksyi uudistuksen päälinjat helmikuussa 2021.

Uudistuksen suurin, noin 3 000 työntekijää koskeva muu-
tos on hoitotyön järjestäminen somatiikan toimialueella mat-
riisimaisiin toimintakokonaisuuksiin. Somatiikan toimialuee-

seen kootaan nykyinen medisiininen, operatiivinen sekä 
lasten ja naisten tulosalue. Myös Oulaskankaan sairaala lin-
jataan somatiikkaan. 

Hoitotyön matriisimaisia toimintakokonaisuuksia on nel-
jä: vuodeosastotyö, avohoito- ja polikliininen kokonaisuus,  
perioperatiivinen eli leikkaustoiminnan kattava kokonaisuus 
sekä teho- ja valvontatyö.  Nämä kokonaisuudet läpileikkaa-
vat kaikki somatiikan 11 osaamiskeskusta. 

Jokaisella matriisikokonaisuudella on hoitotyön johtaja, joka 
vastaa hoitotyön resurssoinnista, yhtenäisyydestä ja tasalaa-
tuisuudesta kokonaisuudessa. Osaamiskeskuksissa hoitotyön 
johdon tehtävät painottuvat palvelutuotannon turvaamiseen 
yhdessä palvelukeskusten johtajien kanssa. Somatiikan toi-
mialajohtaja toimii matriisimaisten toimintojen hoitotyön  
johtajien lähiesihenkilönä. 

Tavoitteena on myös, että lähihenkilötyön rooli osaamiskes-
kuksissa saadaan paremmin työntekijöiden toiveita palvele-
vaksi: lähihenkilö lähemmäs työntekijöitään ja hänelle aikaa 
keskittyä arjen hoitotyön sujuvuuteen. Sairaanhoitopiirissä 
on myös käynnissä kehittämishankkeita, jotka tukevat lähi-
esihenkilöiden päivittäistoiminnan johtamista.

–  Lisäksi hoitotyön toimintatavat yhtenäistyvät, osaaminen 
varmistuu, äkillisiin kysynnän tai toiminnan muutoksiin voi-
daan vastata reaaliajassa ja resurssisuunnittelu saadaan en-
nakoivaksi ja tarpeeseen reagoivaksi, perustelee Meriläinen 
uutta mallia.  

Somatiikka toimii mallissa edelläkävijänä. Muilla uusilla toimi-
alueilla: psykiatrialla, ensihoidolla ja kehitysvammahuollolla 
on omat toimintamallit, jotka on suunniteltu näiden toimi-
alueiden tarpeista lähteviksi.  Toiminta 

uudistuu 
potilaan parhaaksi

OYSin ja Oulaskankaan sairaalan osaamiskeskukset
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Potilaiden tarpeista lähtevä organisaatio

Organisaatiouudistus on ehdottomasti tarpeen, kun uusi sai-
raala valmistuu ja osaamiskeskukset aloittavat työnsä fyysi-
sestikin lähekkäin. 

–  Maailman älykkäimmässä sairaalassa myös organisaatio on 
älykäs ja toimintaympäristöön reagoiva. Sairaalasuunnittelua 
on tehty koko ajan käyttäjiä kuunnellen, ja sieltä kumpuaa 
myös pohja organisaatiouudistukselle.  

Merja Meriläinen toteaa, että organisaatiouudistusta on suun-
niteltu sairaanhoitopiirin lähtökohdista ja yli puolen Suomen 
väestön tarpeisiin.  

Uudistuksen ohessa viime vuonna alkoi kehittämishanke hoi-
totyön osaamiseen ja sen johtamiseen alueellisesti yhdes-
sä Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kanssa. 
Hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 toukokuussa 
ja tukea koko hyvinvointialueen osaamisen kehittämistä ja 
jakamista.

–  Osaajapulan takia meidän on suunniteltava osaamista uudel-
la tavalla, kehitettävä tehtäväkuvia ja osaamisen johtamista, 
jotta tarvittavaa osaamista löytyisi aina ja jotta pystymme  
ennakoimaan muutoksia.  

Toiminta 
uudistuu 

potilaan parhaaksi

VS. HALLINTOYLIHOITAJA MERJA MERILÄINEN

9

Toimintaympäristön muutokset, kiristyvä 
kuntatalous ja uuden sairaalan valmistuminen 
muokkaavat sairaanhoitopiirin toimintaa 
tulevaisuudessa. Hoitotyön tavoitteena on turvata 
potilaslähtöinen ja laadukas hoito kaikissa 
tilanteissa. Siksi hoitotyön organisaation on 
muututtava tarpeita vastaavaksi.

Hoitotyön toiminnot

Osastohoitotyö

Poliklinikka- ja muu avohoitotyö

Perioperatiivinen hoitotyö

Teho- ja valvontahoitotyö

Oulaskankaan hoitotyö
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Sairaanhoitopiirin toiminta saatiin lähelle normaalia 
viime kesän alussa koronatilanteen rauhoittuessa. Ta-
loutta pönkitti koronatuki, jota tuli valtiolta noin  

16 miljoonaa euroa. Summasta jäsenkunnille palautettiin noin  
2,8 miljoonaa euroa koronapotilaiden hoidon ja näytteenoton 
laskutuksen perusteella. 

Tuen ansiosta sairaanhoitopiirin tilinpäätös on 2,8 miljoonaa 
euroa ylijäämäinen. Koska tulos on kuudetta vuotta peräkkäin 
ylijäämäinen, PPSHP:n taseessa on reilu 13 miljoonaa euroa 
käytettäväksi haastavissa taloustilanteissa.  

–  Sairaanhoitopiirin toimintatuotot olivat 698,7 miljoonaa  
euroa. Summa ylitti budjetoidun, mutta sitä selittää koro-
natuki. Jos avustusta ei olisi saatu, olisimme jääneet reilusti 
arvioidusta ja tehneet alijäämäisen tuloksen, taustoittaa ta-
lousjohtaja Jarkko Raatikainen.  

Jäsenkuntalaskutus muodostaa noin 65 prosenttia PPSHP:n  
tuloista. Laskutus jäi budjetoidusta lähes 2 prosenttia, ale-
nemista selittää hoidettujen potilaiden määrän pienenemi-
nen. Myös toiminnan kulut jäivät suunniteltua alhaisemmak-
si. Henkilöstömenot toteutuivat talousarvion mukaisesti, sen 
sijaan aineet ja tarvikkeet sekä ostopalvelut jäivät arvioitua 
pienemmäksi. 

Hoitopäivät notkahtivat 

Tilinpäätöksessä korona näkyy merkittävästi hoitojakso-
jen ja hoitopäivien luvuissa. Hoitojaksoja oli OYSissa ja Ou-
laskankaalla 4,7 prosenttia vähemmän ja hoitopäiviä lähes  
6 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Hoidettuja 
potilaita oli noin 2 000 vähemmän kuin budjetissa arvioitiin. 

–  Kokonaisuudessaan toiminta viime vuonna oli alhaisem-
malla tasolla kuin budjettiin suunniteltiin. Tämä näkyi eri-
tyisesti vuodeosastotoimintaa edellyttävässä toiminnassa,  
tiivistää Raatikainen. 

Toiminta ja talous 
tasapainossa
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TALOUSJOHTAJA JARKKO RAATIKAINEN  

 

Avohoitokäyntien määrä kasvoi vuodesta 2019, mutta jäi sil-
ti hieman talousarviosta. Päivystyskäynnit menivät reilus-
ti yli edellisvuoden, mutta olivat alle budjetoinnin. Korona-
näytteenotot sisältyvät käyntitilastoihin, joten ilman niitä 
pudotus hoidettujen potilaiden määrässä olisi ollut vieläkin  
tuntuvampi. 

Leikkaustoiminta lakkautettiin keväällä kiireettömien ope-
raatioiden osalta, kun varauduttiin epidemiaan koulutta-
malla leikkaussali- ja anestesiahoitajia tehohoitoon. Leikka-
usten vähenemiseen vaikutti myös pohjoisen alueen salien 
ilmastointiremontista tullut käyttökatkos. Leikkauksia tehtiin  
5,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. 

Lähetemäärien kasvu pysähtyi, ja ne tipahtivat reilusti pan-
demiakevään takia. Ulkoiset konsultaatiot sen sijaan kasvoi-
vat. Ilahduttavaa on, että synnytysten määrä kasvoi vuoden 
aikana 3,8 prosenttia. 

–  Korona aiheutti hoitojonoja, hoitoa yli puoli vuotta odot-
tavien määrä nousi elokuussa tuhanteen, mutta jonot saatiin 
puolitettua syksyn aikana. Tämä on ilahduttava tulos, mut-
ta valitettavasti hoitovelan purku lisäsi osaltaan henkilöstön 
kuormitusta.

Velkamäärä kasvoi 

Korona ei häirinnyt uuden sairaalan rakentamista ja työmaat 
etenevät hyvin. Velkamäärä oli viime vuoden lopussa 312 
miljoonaa, kun se vuotta aiemmin oli 165 miljoonaa eroa.  
Lainasalkun keskikorko 0,09 prosenttia on alhainen. 

Korona kasvatti myös ensihoidon kustannuksia ja pelastus-
laitoksille maksettiin valmiuskorvauksia noin 1,5 miljoonaa  
euroa suunniteltua enemmän.  Pesulan siirto Ruskoon oli noin  
20 miljoonan euron kokonaisinvestointi. Tästä summasta  
PPSHP maksoi pesulayhtiölle 9,5 miljoonaa euroa korvaukse-
na siirrosta ja vanhan rakennuksen lunastushintana.   

Toiminta ja talous 
tasapainossa

Vuosi 2020 oli Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirille erittäin poikkeuksellinen. 
Mittavaan pandemiaan varautuminen viime 
keväänä näkyy tilinpäätöksessä etenkin 
hoidettujen potilaiden määrän pienenemisenä.  

11
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Osaajien saatavuus oli haaste vuonna 2020, ja sitä 
se on myös lähivuosina. Vuosien 2020-2029 aika-
na Oulun yliopistollisesta sairaalasta eläköityy 600  

sairaanhoitajaa ja 140 lähihoitajaa. Erikoislääkäreitä elä-
köityy 70 ja ylilääkäreitä hieman enemmän. Uusia ammat-
tilaisia tarvitaan, ja vaikka vakiintunut rekrytointimalli on  
toimiva, sitä vahvistettiin vuoden 2020 aikana.

- Toimintavuoden aikana vahvistimme rekrytointia mainon-
nan ja markkinoinnin osalta ja kohdensimme rekrytointivies-
tintää myös sosiaaliseen mediaan. Osallistuimme aktiivisesti 
rekrytoinnin tapahtumiin verkossa, toteaa vs. henkilöstö-
johtaja Annukka Kuusiniemi. 

Viime vuoden aikana esiin nousi myös ajatus rekrytointi-
palkkiosta. Sen valmistelu tapahtuu 2021 aikana eli sairaan-
hoitopiirissä pohditaan, voitaisiinko nykyisille työntekijöille 
maksaa rekrytointipalkkio, jos he onnistuvat henkilökohtais-
ten verkostojensa kautta saamaan uusia osaajia OYSiin niille  
aloille, jossa osaajista erityisesti on pulaa. 

Erityisesti pulaa on psykiatreista ja anestesialääkäreistä. Hoi-
tohenkilöstöpula kohdistuu eniten leikkaus- ja anestesiatoi-
mintaan, mutta myös muille erikoisaloilla. Myös muista asian-
tuntijoista, kuten psykologeista on ajoittain pulaa.

- Kiinnitämme erityistä huomiota laadukkaaseen opiskelija-
ohjaukseen ja opiskelijoiden sitouttamiseen OYSiin tarjoa-
malla hyviä harjoittelupaikkoja.  

Annukka Kuusiniemi toteaa, että rekrytoinnin tueksi on tar-
jottava monenlaisia palvelusuhteita, jotka huomioivat entistä 
enemmän yksilöllisiä elämäntilanteita. 

- Meidän on huomioitava osaajien elämäntilanne ja luotava 
erilaisia urapolkuja työntekijän oman kehittymishalun, työ-
kierron ja kouluttautumisen kautta. Valmistuville meidän on 
tarjottava houkuttelevia palvelusuhteita.

Pitovoimasta pidettävä huolta

Kilpailukykyinen työpaikka on vetovoimainen, mutta myös 
pitovoima on erittäin tärkeä asia. Siksi esimerkiksi pereh-
dytystä on kehitetty, ja työntekijöille on tarjolla täyden-
nyskoulutusta osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 
Koronaepidemiasta johtuen koulutuspäivien lukumäärä jäi 
kuitenkin aiempaa alhaisemmaksi lisääntyneestä verkko-
koulutustarjonnasta huolimatta. Pitovoimatekijöitä ovat 
myös urakehitysmahdollisuudet, työkierto ja mahdollisuus  
vaikuttaa omaan työhönsä. 

- Tulevaisuuden sairaalaa on ehdottomasti sekä vetovoima- 
että pitovoimatekijä. Meidän on jatkossa nostettava yhä 
vahvemmin esiin uuden sairaalan mahdollisuuksia, koska 
uudet, ajanmukaiset ja toimivat tilat lisäävät veto- ja  
pitovoimaa.

Kuusiniemi muistuttaa myös, että työntekijöiden pysy-
vyyteen vaikuttaa selkeästi myös se, että toiminta on 
kaikkia henkilöstöryhmiä arvostavaa ja että työyhtei-
söissä nähdään jokaisen ryhmän merkitys kokonaisuuden 
kannalta.

Vetovoimainen työpaikka
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Työhyvinvointia seurataan

Työhyvinvointikysely - Mitä Kuuluu? toteutettiin kolman-
nen kerran yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Ky-
selyn tarkoituksena on mahdollistaa jokaisen työntekijän 
osallistuminen toiminnan arviointiin ja kehittämistyöhön  
työhyvinvoinnin näkökulmasta. 

Tuloksista havaittiin, että sairaanhoitopiirin työyhteisöissä oli 
sosiaalista pääomaa, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vasta-
vuoroisuutta. Myös yhteinen tavoite oli selvillä ja sairaanhoi-
topiirin työntekijät kokivat, että organisaatiossa toimitaan 
asiakaslähtöisesti. Lähihenkilöiden toiminta koettiin usein 
oikeudenmukaiseksi ja heihin luotettiin. Työn imua eli työstä 
innostumista ja työhön uppoutumista koki usein 65 prosent-
tia sairaanhoitopiirin työntekijöistä, mikä jäi strategian 75  
prosentin tavoitteesta. 

- Koronapandemia on lisännyt erityisesti esimiesten ja rönt-
genhoitajien työmäärää. Kokonaisuudessaan työpaineita koki 
hieman yli kolmannes sairaanhoitopiirin työntekijöistä.

Kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2020 aikana keski-
määrin 7 028 henkilöä. Henkilöstön lukumäärä 31.12.2020 oli 
7 117 henkilöä. OYSissa henkilöstöä oli vuoden lopussa 6 754, 
Oulaskankaan sairaalassa 247 ja kehitysvammahuollon osaa-
miskeskuksessa 116. Keskimääräinen henkilöstömäärä nousi 
edellisestä vuodesta 92 henkilöllä. 

- Siksi on erittäin tärkeää, että koko henkilöstö on mukana 
toiminnan suunnittelussa ja jokainen voi sitoutua tavoittei-
den saavuttamiseen.  

Yksi sairaanhoitopiirin strategisista tavoitteista on vähentää 
sairauslomia. Tässä tavoitteessa onnistuttiin –ainakin osittain. 

-  Tammi-elokuun aikana sairauspoissaolot vähenivät lähes  
10 000 päivää. Suunta on suotuisa, mutta on muistettava, 
että korona on kuormittanut henkilöstöä ja epidemian vaiku-
tukset voivat näkyä viiveellä. 

Resurssisuunnittelua uudistettiin

Sairaanhoitopiirissä jäntevöitetään vakanssipohjaista johta-
mista ja resurssisuunnittelua: vuoden 2020 aikana aloitettiin 
henkilöstösuunnittelun työkalun kehittäminen vakanssien ja 
kustannusten hallintaan. Toimintavuoden aikana tehtiin va-
kanssipäivitys, minkä takia vakanssien määrä väheni edellis-
vuodesta lähes 300:lla. 

- Osa muutoksista on päivitykseen liittyviä ja osa toiminnalli-
siin muutoksiin liittyviä. Päivityksen yhteydessä lakkautettiin 
tyhjiä ja budjetoimattomia vakansseja huomattava määrä.

Henkilöstöryhmittäin hoitohenkilöstön vakanssien 
osuus koko sairaanhoitopiirin vakanssimäärästä on 57,9,  
lääkäreiden 13,2 ja huoltohenkilöstön 11,7 prosenttia.

Konsernipalveluihin perustettiin henkilöstöresurssipankki, 
josta virkoja ja toimia voidaan ottaa käyttöön tarpeen mu-
kaan. Pankin tavoitteena on mahdollistaa tuottavuus-
potentiaalin hyödyntäminen, henkilöstöresurssin 
uudelleenallokointi sekä henkilöstörakenteen ja 
osaamisen päivittäminen.

- Olemme myös siirtäneet ja perustaneet 
uusia, vakinaisia hoitohenkilökunnan va-
kansseja osaajayksikköön lyhytaikaisten 
sijaisten saatavuuden parantamiseksi. 
Vakansseja oli vuodenvaihteessa noin 
200, kun niitä vuonna 2019 oli 56. 

VS. HENKILÖSTÖJOHTAJA ANNUKKA KUUSINIEMI

OYSin työnantajakuvaa vetovoimaisena ja työhyvinvoinnin kautta  
pitovoimaisena työpaikkana kirkastettiin toimintavuoden aikana. 
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Tulevaisuuden sairaala - meitä varten

Uuden sairaalan rakentaminen etenee sovitusti. Suomen suu-
rimman sairaalarakentamisen hanke pysyi aikataulussa ja kus-
tannusraamissaan. Loppuvuonna 2020 aloitettiin sairaalan 
toisen vaiheen valmistelut.

OYS 2030 -uudistamisohjelman tavoitteena on uudistaa sai-
raalan toimintamalleja ja rakenteita, parantaa toiminnan 
tuottavuutta sekä kehittää hoidon laatua ja sen vaikuttavuut-
ta. Koko sairaalan rakennuskanta on uudistumassa 2020-luvun 
loppuun mennessä. 

Muun muassa ikääntymisen tuoman erikoissairaanhoidon pal-
velukysynnän kasvun takia uuden sairaalakokonaisuuden ra-
kentaminen on välttämätöntä. Vanha sairaala on elinkaarensa 
päässä eikä sen korjaaminen ole kannattavaa. 

– Uutta rakentamalla pystytään takamaan laadukasta hoitoa 
kansalaisille tulevaisuudessakin, sillä uusien seinien lisäksi 
myös toimintamallit ajantasaistetaan potilastyötä paremmin 
palvelevaksi, kertoo vt. infrapalveluiden johtaja Juha Jääs-
keläinen. 

Uudistamisohjelman ensimmäisen vaiheen rakennustyöt ete-
nivät loppuvuodesta A-rakennuksen osalta harjakorkeuteen. 
B-rakennuksen toteutusvaiheen allianssisopimus allekirjoitet-
tiin helmikuussa, ja sen rakennustyöt etenivät tavoitteiden 
mukaisesti. Ensimmäisen vaiheen osahankkeiden rakennus-
työt luovutetaan vuosien 2022 ja 2023 loppuun mennessä. 

–  Ensimmäisen vaiheen osalta katseita käännetään hiljal-
leen tilojen valmistumiseen ja käyttöönottoon, samaan ai-
kaan kun C-rakennuksen urakka käynnistyy valmistelevilla 
töillä. 

Sädehoitoyksikön rakennustyöt alkoivat maaliskuussa 2020, ja 
tavoitteena on ottaa uudet tilat käyttöön vuoden 2022 alku-
puolella. Kesällä 2020 valmistui pysäköintilaitos Rauhaparkki, 
jossa on noin 800 parkkipaikkaa. Pysäköintilaitos otettiin hen-
kilökunnan käyttöön elokuussa 2020.

Sairaanhoitopiirin korollisten velkojen määrä oli vuoden 2020 
lopussa yhteensä 312,3 miljoonaa euroa. Lainakanta kasvoi 
vuoden aikana yhteensä 147,1 miljoonalla eurolla.

Lisärakentamista valmisteltiin

Toisen vaiheen allianssisopimus tehtiin ja kehitystyö alkoi lop-
puvuodesta 2020. Toinen vaihe toteutetaan vaiheittain, jotta 
vältytään tarpeettomilta väistöiltä. Toteutusvaiheeseen siir-
rytään, kunhan koko toiselle vaiheelle asetettujen tavoittei-
den saavuttaminen on varmennettu.

Tulevaisuuden 
sairaala 

- meitä varten
Uuden sairaalan rakentaminen etenee 

sovitusti. Suomen suurimman 
sairaalarakentamisen hanke pysyi 

aikataulussa ja kustannusraamissaan. 
Loppuvuonna 2020 aloitettiin sairaalan  

toisen vaiheen valmistelut.
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VT. INFRAPALVELUIDEN JOHTAJA JUHA JÄÄSKELÄINEN 

OYS 2030 -uudistamisohjelman tavoitteena on uudis-
taa sairaalan toimintamalleja ja rakenteita, paran-
taa toiminnan tuottavuutta sekä kehittää hoidon 

laatua ja sen vaikuttavuutta. Koko sairaalan rakennuskanta 
on uudistumassa 2020-luvun loppuun mennessä. 

Muun muassa ikääntymisen tuoman erikoissairaanhoidon pal-
velukysynnän kasvun takia uuden sairaalakokonaisuuden ra-
kentaminen on välttämätöntä. Vanha sairaala on elinkaarensa 
päässä eikä sen korjaaminen ole kannattavaa. 

–  Uutta rakentamalla pystytään takamaan laadukasta hoi-
toa kansalaisille tulevaisuudessakin, sillä uusien seinien lisäk-
si myös toimintamallit ajantasaistetaan potilastyötä parem-
min palvelevaksi, kertoo vt. infrapalveluiden johtaja Juha 
Jääskeläinen. 

Toisen vaiheen allianssisopimus tehtiin ja kehitystyö alkoi lop-
puvuodesta 2020. Toinen vaihe toteutetaan vaiheittain, jot-
ta vältytään tarpeettomilta väistöiltä. Toteutusvaiheeseen  
siirrytään, kunhan koko toiselle vaiheelle asetettujen tavoit-
teiden saavuttaminen on varmennettu.

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi joulukuussa toisen vaiheen 
hankesuunnitelman mukaiset kustannus- ja aikataulutavoit-
teet. Sosiaali- ja terveysministeriön kuntien ja kuntayhtymien 
eräiden oikeustoimien väliaikaisen rajoittamisen poikkeuslupa 
saatiin huhtikuussa 2021.

Kunnossapito haasteellista

Tekniikan palvelut ylläpitää sairaanhoitopiirin yksiköiden ti-
loja ja laitteita sekä huolehtii niiden käytettävyydestä ja  
kunnosta. 

–  Haasteellisena tehtävänä on ollut ikääntyvästä rakennus-
kannasta riippumatta turvallisen toimintaympäristön tuotta-
minen nykysairaalan toiminnalle, Jääskeläinen toteaa.

Tekniikan kulut ylittyivät budjetoidusta noin 3,1 miljoonaa 
euroa, mikä selittyy toimintakulujen ja palveluiden ostojen 
kasvulla. Toimintatuotot olivat ennakoidun suuruiset. Hen-
kilöstökulut rajoittuivat budjetoituihin. Aineissa ja tarvik-
keissa tuli säästöä, koska lämmityskulut pienenivät ja sähkön  
hankinnassa saavutettiin säästöjä. 

Palveluiden ostot ylittyivät 1,6 miljoonaa euroa budjetoi-
dusta, kasvu selittyy leikkaussalien ilmastointihuoneen ja 
sisäilmaongelmien korjauksilla. Tekniikan palveluiden tu-
loslaskelmaan on lisätty varausten ja rahastojen muutokset  
5,9 miljoonaa euroa, mikä muutti tuloslaskelmassa lopullisen 
alijäämän suuruudeksi noin 9,1 miljoonaa euroa. 

Infrapalvelut yhdistää vanhan ja uuden

Vuoden 2021 alusta Oulun yliopistollisen sairaalan uusi infra-
palvelut-vastuualue vastaa sairaanhoitopiirin tilojen yllä-
pidosta, tilahallinnasta, lääkintätekniikasta sekä korjaus- 
ja uudisrakennushankkeiden rakennuttamisesta. Yksikön  
tavoitteena on tukea sairaanhoitopiirin yksiköiden toimin-
taa ja tarjota sen sairaaloiden käyttäjille terveellinen ja  
turvallinen toimintaympäristö.

Infrapalvelut-vastuualueen alla toimivat jatkossa tilapalvelui-
den, ylläpitopalveluiden, lääkintätekniikan sekä rakennutta-
mispalveluiden vastuuyksiköt. 

Juha Jääskeläinen hoiti uuden vastuualueen johtajan teh-
täviä alkuvuoden ajan. Huhtikuussa 2021 tehtävään valittiin 
OSAOn kiinteistöjohtajana toiminut Ollipekka Huotari.

15
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Sairaanhoitopiirin tuloslaskelma  
          

  1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

    
Toimintatuotot    
    Myyntituotot  638 648 146,42 626 472 963,00
    Maksutuotot  32 544 901,38 35 206 893,54
    Tuet ja avustukset  21 234 090,41 4 557 015,14
    Muut toimintatuotot  6 288 078,19 6 824 557,36
    Toimintatuotot 698 715 216,40 673 061 429,04
  
    Valmistus omaan käyttöön  2 904 963,49 1 812 174,56
  
Toimintakulut    
    Henkilöstökulut  
       Palkat ja palkkiot -296 564 996,82 -287 757 837,80
       Henkilösivukulut  
           Eläkekulut -61 189 408,24 -60 336 910,95
           Muut henkilösivukulut -12 010 534,67 -10 322 120,34
    Palvelujen ostot  -148 510 780,27 -139 007 596,88
    Aineet, tarvikkeet ja tavarat  -113 235 513,64 -115 043 901,38
    Avustukset  -3 239 650,84 -3 388 853,32
    Muut toimintakulut  -19 950 851,54 -14 632 723,30
    Toimintakulut  -654 701 736,02 -630 489 943,97
  
TOIMINTAKATE 46 918 443,87 44 383 659,63
  
Rahoitustuotot ja -kulut    
    Korkotuotot  2 500,00 2 500,00
    Muut rahoitustuotot  432 449,11 228 697,93
    Korkokulut  -335 469,03 -379 445,91
    Muut rahoituskulut  -32 642,06 -12 491,31
    Rahoitustuotot ja -kulut 66 838,02 -160 739,29
  
VUOSIKATE  46 985 281,89 44 222 920,34
    
Poistot ja arvonalentumiset    
    Suunnitelman mukaiset poistot -36 037 580,53 -34 313 494,95
    Arvonalentumiset 0,00 -5 111 000,00
Satunnaiset erät    
    Satunnaiset tuotot  0,00 563 259,15
    Satunnaiset kulut  -3 511 271,54 0,00
  
TILIKAUDEN TULOS 7 436 429,82 5 361 684,54
  
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 1 373 277,12 1 373 277,12
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) -6 000 000,00 0,00
  
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  2 809 706,94 6 734 961,66
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Sairaanhoitopiirin rahoituslaskelma  
          

  1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019  

Toiminnan rahavirta  
   Vuosikate  46 985 282 44 222 920
   Satunnaiset erät -3 511 272 563 259
   Tulorahoituksen korjauserät -480 098 -9 885 702
   Toiminnan rahavirta yht. 42 993 913 34 900 478
  
Investointien rahavirta  
   Investointimenot -164 813 403 -99 783 030
   Rahoitusosuudet investointeihin 532 496 0
   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 502 890 1 521 840
   Investointien rahavirta yht. -163 778 017 -98 261 190
  
Toiminnan ja investointien rahavirta -120 784 104 -63 360 712
  
     
Rahoituksen rahavirta  
  
Antolainauksen muutokset  
   Antolainasaamisten lisäykset -3 250 438 -6 530 000
   Antolainasaamisten vähennykset 90 000 4 190 000
   Antolainauksen muutokset yht. -3 160 438 -2 340 000
  
Lainakannan muutokset  
   Pitkäaikaisten lainojen lisäys 150 000 000 80 000 000
   Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 888 889 -20 902 778
   Lainakannan muutokset yht. 143 950 673 56 757 222
  
Muut maksuvalmiuden muutokset  
   Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos  1 740 0
   Vaihto-omaisuuden muutos  -6 615 334 67 249
   Saamisten muutos 7 098 761 -10 639 648
   Korottomien velkojen muutos 11 425 224 9 816 220
   Muut maksuvalmiuden muutokset  11 910 391 -756 179
  
   Rahoituksen rahavirta yht. 155 861 064 56 001 043
  
Rahavarojen muutos  35 076 960 -7 359 669
  
Rahavarojen muutos  
   Rahavarat 31.12. 75 564 133 40 487 174
   Rahavarat 1.1. 40 487 174 47 846 842
   Rahavarojen muutos 35 076 960 -7 359 669
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Sairaanhoitopiirin tase  
            

 VASTAAVAA 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 

  
PYSYVÄT VASTAAVAT    
    
Aineettomat hyödykkeet  
      Aineettomat oikeudet 3 173 165,92 2 635 475,81
      Muut pitkävaikutteiset menot 4 799 886,92 5 335 738,82
      Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 087 529,83 3 181 921,03
      Aineettomat hyödykkeet yht. 12 060 582,67 11 153 135,66
    
Aineelliset hyödykkeet  
      Maa- ja vesialueet 21 011 733,53 20 344 246,98
      Rakennukset 176 011 541,46 167 007 669,69
      Kiinteät rakenteet ja laitteet 18 331 993,60 14 531 678,53
      Koneet ja kalusto 38 646 474,17 41 107 063,79
      Muut aineelliset hyödykkeet 33 531,53 33 531,53
      Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 182 667 960,16 71 931 910,08
      Aineelliset hyödykkeet yht. 436 703 234,45 314 956 100,60
  
Sijoitukset  
      Osakkeet ja osuudet 33 602 841,83 28 146 761,96
      Muut lainasaamiset 5 325 228,19 2 715 228,19
      Muut saamiset                 622 438,20 72 000,00
      Sijoitukset yht. 39 550 508,22 30 933 990,15
    
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
  
Vaihto-omaisuus  
      Aineet ja tarvikkeet 13 003 619,74 6 388 285,98
      Vaihto-omaisuus yht. 13 003 619,74 6 388 285,98
  
Saamiset    
Lyhytaikaiset saamiset  
      Myyntisaamiset 62 178 508,72 63 961 617,31
      Muut saamiset 6 254 903,07 12 902 651,25
      Siirtosaamiset 8 839 610,39 7 507 514,43
      Lyhytaikaiset saamiset yht. 77 273 022,18 84 371 782,99
    
Rahat ja pankkisaamiset 75 564 133,39 40 487 173,61
  
VASTAAVAA YHTEENSÄ 654 155 100,65 488 290 468,99
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 VASTATTAVAA 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 

  
OMA PÄÄOMA    
    
      Peruspääoma 148 151 170,78 148 151 170,78
      Arvonkorotusrahasto 640 796,00 640 796,00
      Edellisten tilikausien yli-/alijäämä  10 642 834,57 3 907 872,91
      Tilikauden yli-/alijäämä 2 809 706,94 6 734 961,66
      Oma pääoma yht. 162 244 508,29 159 434 801,35
  
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET   
VARAUKSET    
      Poistoero 7 167 346,43 8 540 623,55
      Vapaaehtoiset varaukset 6 000 000,00 0,00
      Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yht. 13 167 346,43 8 540 623,55
  
PAKOLLISET VARAUKSET  
      Muut pakolliset varaukset 31 546 830,00 31 656 703,00
      Pakolliset varaukset yht. 31 546 830,00 31 656 703,00
     
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT    
      Lahjoitusrahastojen pääomat 9 444,99 7 705,04
      Toimeksiantojen pääomat yht. 9 444,99 7 705,04
  
VIERAS PÄÄOMA    
    
Pitkäaikainen  
      Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 307 777 777,82 162 333 333,37
      Pitkäaikainen yht. 307 777 777,82 162 333 333,37
  
Lyhytaikainen  
      Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 4 555 555,55 2 888 888,88
      Saadut ennakot 3 373,17 10 513,44
      Ostovelat 46 277 909,78 38 677 423,82
      Muut velat 9 364 506,93 9 128 524,91
      Siirtovelat 79 207 847,69 75 611 951,63
      Lyhytaikainen yht. 139 409 193,12 126 317 302,68
  
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 654 155 100,65 488 290 468,99
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Alavieska 3 
Kari Nahkala  ( Hanne Sipilä )
Annikki Sipilä  ( Eveliina Kivimaa )
   
Haapajärvi 8 
Veikko Ekman  ( Esko Lapinoja )
Tuomo Ilvesvuori  ( Tarja Vaitiniemi )
   
Haapavesi 8 
Markku Laitila  ( Leila Särkipaju )
Sari Vatjus  ( Jarmo Viinala )

   
Hailuoto 1  
Riitta Lumijärvi  ( Ahti Patokoski )
Ii 10  
Hannes Hekkala  ( Sanna Valaja )
Maire Turtinen  ( Eila Fäld )
Jussi Vilkuna  ( Aila Paaso )
  
Kalajoki 13 
Eija Pahkala  ( Riitta A. Tilus
Hannu Lahti  ( Heidi Räihä
Esko Valikainen > 31.8.2020  ( Suvi Puhto)
Suvi Puhto 1.9.2020 >  ( Jarmo Ainali (1.9.2020-)

Kunta äänimäärä  
Varsinainen jäsen  ( Varajäsen )

 Valtuusto

Puheenjohtaja   Anne Huotari 
1. varapuheenjohtaja  Antero Aulakoski 
2. varapuheenjohtaja  Esko Valikainen > 31.8.2020 
2. varapuheenjohtaja  Suvi Puhto 9.10.2020 > 
3. varapuheenjohtaja  Jari Männikkö 
Sihteeri     Sari Haataja
Kokoukset   3

Talous, milj. euroa 

Toimintatuotot 698,7 

Jäsenkuntalaskutus 454,5 

Henkilöstökulut 369,8 

Toimintakulut 654,7 

Tilikauden ylijäämä +2,8

 Tunnuslukuja 2020

Alueen väestö 

Sairaanhoitopiirin väkiluku 31.12. 2020 oli 411 120

PPSHP-jäsenkuntia oli 29 

Toimintaluvut 

Hoitopäivät erikoissairaanhoidossa 221 399

Avohoitokäynnit 626 731 (+0,6)

Leikkaukset 33 840

Hoitojaksot 49 762

Synnytykset 3 434

Lähetteet 124 608 

Sähköiset konsultaatiot 18 685

Sairaansijat ja hoitopaikat 31.12. 828

Henkilöstö 31.12. 7 117
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Pyhäjoki 4 
Pirkko Lintunen  ( Risto Kittilä )
Raino Peltoniemi  ( Mikko Salmela )
   
Pyhäjärvi 6 
Jukka Tikanmäki  ( Satu Väisänen > 14.6.2020
                                   ( Tiina Halonen 15.6.2020 > ) 
Asko Torssonen ( Hanna-Reetta Majava )
   
Pyhäntä 2 
Jouko Nissinen  ( Mirja Kotisaari )
 
Raahe 26 
Sirpa Aho  ( Harri Kiviniitty > 23.8.2020 )
                     ( Seppo Sorvari ( 24.8.2020 > ) 
Antero Aulakoski  ( Pirkko Ahokas-Tuohinto )  
Saila Salonsaari  ( Pentti Salonsaari ) 
Jouko Selkälä  ( Teija Larikka )
   
Sievi 6   
Pauliina Ahola  ( Eero Korhonen )
Kristiina Korpi  ( Anne Kariniemi )
   
Siikajoki 6 
Päivi Eskola  ( Hanna Tervakangas )
Raine Niinimaa  > 2.9.2020  ( Ilkka Nieminen )
Olli Kärsämä 3.9.2020 >  
   
Siikalatva 6
Ilmari Ojakoski  ( Seppo Kallio ) 
Aimo Suorsa  ( Aaro Vikki )
   
Taivalkoski 5  
Niilo Keränen  ( Aune Turpeinen )
Heli Hietala  ( Urpo Kortetjärvi )
   
Tyrnävä 7 
Tapio Nuorala  ( Heleena Nuolioja-Saksio )
Satu Kokko  ( Marita Suomela )
   
Utajärvi 3 
Pentti Tuovinen  ( Reetta Tuovinen )
Ahti Moilanen  ( Pertti Kamula )
   
Vaala 4  
Pentti Kemppainen  (  Jouko Roivanen  ) 
Pertti Väyrynen  (  Marja Ahokas )
   
Ylivieska 16  
Markus Jaatinen  ( Paula Haapakoski )
Markku Jylkkä  ( Saku Juola )
Asko Männistö  ( Heta Myllymäki )

   
Kempele 18 
Pertti Sankilampi  ( Toivo Piira )
Pekka Vatjus-Anttila  ( Juha Erkkilä )
Annukka Lankila  ( Minna Huusari )
   
Kuusamo 16 
Pertti Juutinen  ( Hemmo Heiskanen )
Sari Kurtti  ( Helena Karjalainen )
Liisa Siikaluoma  ( Liisa Pitkänen )
   
Kärsämäki 3
Markku Koski  ( Anne Ruha )
Esko Loukkola  ( Tuula Huovila )

Liminka 11
Ritva Laitinen  ( Petri Saarela )
Taina Parkkinen  ( Heidi Matkaselkä )
Sauli Ylikulju  ( Esa Kojo )
   
Lumijoki 3 
Silvo Nybacka  ( Saara Holopainen )
Jaana Ollakka  ( Kari Virolainen )
   
Merijärvi 2 
Kirsti Nivala  ( Päivi Saukko )
   
Muhos 9 
Hanne Huusko  ( Mirja Karjalainen )
Anu Plaketti  ( Seppo Ahlqvist )
Anneli Rissanen  ( Pertti Kukkonen )
   
Nivala 11 
Jani Alholm  ( Riitta Ekstam )
Jarmo Kivioja  ( Rauno Vihtari )
Hanne Kokko  ( Elise Pihlajaniemi )
   
Oulainen 8 
Anneli Rajaniemi  ( Kari Hyytiäinen )
Jari Männikkö  ( Ilari Hannus )
   
Oulu 140,25
Pekka Aittakumpu  ( Matti Lukka )
Suvi Helanen  ( Anneli Näppä )
Anne Huotari  ( Eija Säilynoja )
Jorma Kivelä  ( Pia-Riitta Korvenheimo )
Tuija Pohjola  ( Pia Saarela )
  
Oulun yliopisto 36,42 
Markku Timonen > 6.9.2020 (Jukka Hakkola )
Jaana Liimatainen 7.9.2020 > 
Peppi Karppinen  ( Virpi Glumoff )
   
Pudasjärvi 9
Hilkka Parkkisenniemi  ( Pekka Kinnunen )
Reijo Talala  ( Sointu Veivo )
Inga Vähäkuopus  ( Leena Rantala ) äänimäärä yhteensä 400,67
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 Tarkastuslautakunta

OYS-erva tutkimustoimikunta

 Hallitus

Puheenjohtaja  Antti Huttu-Hiltunen  > 8.6.2020  
 Kai Pajala 9.6.2020 > 
Varapuheenjohtaja  Tanja Tiainen
Sihteeri  Sari Haataja 
Kokoukset  18

Varsinainen jäsen  ( Varajäsen )
Antti Huttu-Hiltunen, Oulu, > 8.6.2020 ( Susanna Kisner, Oulu )
Tanja Tiainen, Oulu  ( Kimmo Kylmäluoma, Kempele )
Kai Pajala, Oulainen  ( Markku Koski, Kärsämäki )
Kyösti Oikarinen, Oulu 9.6.2020 >  ( Susanna Kisner, Oulu ) 
Kaisa Louet-Similä, Siikalatva  ( Kirsti Nivala, Merijärvi )
Mari Kälkäjä, Pudasjärvi  ( Esa Karjalainen, Vaala )
Tarja Ollanketo, Raahe  ( Pentti Kyyhkynen, Kuusamo )
Pekka Simonen, Oulu  ( Maila Maalismaa, Ii )
Latekoe Lawson Hellu, Oulu  ( Hannu Lahti, Kalajoki )
Ari Ahola, Sievi  ( Jenny Koski, Sievi )
Essi Kiuru, Oulun yliopisto  ( Jarmo Okkonen, Oulun yliopisto )  
Leena Ala-Mursula, Oulun yliopisto  ( Olli Vuolteenaho, Oulun yliopisto )

Puheenjohtaja Johtajaylilääkäri Juha Korpelainen
Sihteeri Tutkimuskoordinaattori Jaana Hyytinen
Esittelijä Tutkimuspalvelupäällikkö Minna Mäkiniemi
Kokoukset 4

Johtajaylilääkäri Juha Korpelainen
Professori, dekaani Anne Remes
Professori, ylilääkäri Juhani Junttila
Professori, ylilääkäri Petri Lehenkari 
Professori, ylihammaslääkäri Pekka Ylöstalo
Professori, ylilääkäri Kaisa Tasanen-Määttä
Professori, tutkimus- ja arviointiylilääkäri Miia Turpeinen
Professori Helvi Kyngäs 
Ylilääkäri Katri Vuopala, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Koulutusylilääkäri Jukka Ronkainen, Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Erikoislääkäri Tuomas Komulainen, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Ylilääkäri Päivi Hirsso, Perusterveydenhuollon yksikkö, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Johtava lääkäri Tuija Männistö,  Nordlab Oulu
 

Puheenjohtaja  Jouko Selkälä
Varapuheenjohtaja Markku Laitila
Sihteeri   Ari Hietanen 
Kokoukset  13
Käsiteltyjä pykäliä 71 kpl  

Varsinainen jäsen  ( Varajäsen )
Jouko Selkälä, Raahe  ( Juha Piirala, Muhos )
Markku Laitila, Haapavesi  ( Jaana Ollakka, Lumijoki )
Anneli Rissanen, Muhos  ( Liisa Siikaluoma, Kuusamo )
Silvo Nybacka, Lumijoki  ( Anneli Rajaniemi, Oulainen )
Heli Hietala, Taivalkoski   ( Urpo Kortetjärvi, Taivalkoski )
Marjo Heikkinen, Liminka  ( Monika Kangas-Siira, Liminka )
Juha Vuorio, Oulu  ( Aaro Paakkari, Oulu )

Kuntayhtymän valtuuston valitsemana tilintarkastajana toimi KPMG Suomi,  
vastuunalaisena tarkastajana Jorma Nurkkala, JHT, KHT.
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Puheenjohtaja              Ilkka Luoma 
Sihteeri                       Sari Hirsikangas
Kokoukset                    13

Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma
Johtajaylilääkäri Juha Korpelainen
Hallintoylihoitaja Pirjo Lukkarila
Hallintoylilääkäri Terhi Nevala
Talousjohtaja Jarkko Raatikainen 
vs. henkilöstöjohtaja Annukka Kuusiniemi (1.6.2020 alkaen)
vs. infrapalvelujen johtaja Juha Jääskeläinen (1.6.2020 alkaen)
Kehitysjohtaja Pasi Parkkila
Sairaalaylihoitaja Merja Meriläinen
Tietohallintojohtaja Ilkka Haataja
Tulosaluejohtaja ylilääkäri Päivi Laurila 
Tulosaluejohtaja, ylilääkäri Eija Eloranta
Tulosaluejohtaja, ylilääkäri Päivi Tapanainen (24.2.2020 asti)
vs. tulosaluejohtaja Eila Suvanto (24.2.2020 alkaen)
Tulosaluejohtaja, ylilääkäri Outi Saarento
Tulosaluejohtaja sosiaalijohtaja Päivi Lauri 
Tulosaluejohtaja, ylilääkäri Osmo Tervonen
Tulosaluejohtaja, ylilääkäri Asko Rantala
Asiantuntijaylilääkäri Kari Haukipuro
Asiantuntijaylilääkäri Heikki Wiik
Tutkimus- ja arviointiylilääkäri Miia Turpeinen (25.8.2020 alkaen)
Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Anne Remes
Henkilöstön edustaja Jamina Pietikäinen
Viestintäpäällikkö Mervi Tervo
Hallintojohtaja Sari Haataja
Resurssijohtaja Sari Hirsikangas

Puheenjohtaja               Ilkka Luoma

Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma 
Johtajaylilääkäri Juha Korpelainen
Hallintoylihoitaja Pirjo Lukkarila
Hallintoylilääkäri Terhi Nevala
Talousjohtaja Jarkko Raatikainen 
Sairaalaylihoitaja Merja Meriläinen
vs. henkilöstöjohtaja Annukka Kuusiniemi (1.6.2020 alkaen)
vs. Infrapalvelujen johtaja Juha Jääskeläinen (1.6.2020 alkaen)
Kehitysjohtaja Pasi Parkkila
Tietohallintojohtaja Ilkka Haataja 
Viestintäpäällikkö Mervi Tervo (23.4.2020 asti)
Resurssijohtaja Sari Hirsikangas
Asiantuntijaylilääkäri Heikki Wiik (26.8.2020 alkaen)
Kehittämisylilääkäri Tuomas Holma (26.8.2020 alkaen)

 Yhtymähallinnon johtoryhmä

 Kuntayhtymän johtoryhmä

Julkaisun kuvat: OYS valokuvaus
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POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN 

KUNTAYHTYMÄ

PL 10, 90029 OYS

Puhelin 08 315 2011

Faksi 08 315 4499

www.ppshp.fi


