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TALOUSARVION RAKENNE JA SISÄLTÖ 

Kuntalain mukaisesti sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyy vuoden loppuun men-
nessä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen 
yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea vuotta koskeva taloussuunni-
telma (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen 
vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja – suunnitelma tulee laatia siten, että edellytyk-
set kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan.  

Talousarvion ja -suunnitelman tehtävänä on tavoitteiden asettamisen ja voimavaro-
jen jakamisen lisäksi osoittaa, miten käyttötalous, investoinnit ja muut pääomamenot 
rahoitetaan. Talousarvio ja -suunnitelma on valtuuston toiminnan ja talouden ohjaus-
väline. 

Hallituksen esitys koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja tervey-
denhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista, on hyväksytty 
eduskunnassa 23.6.2021. Vuosi 2022 tulee siten olemaan sairaanhoitopiirin viimeinen 
toimintavuosi. Vuoden 2023 alusta sairaanhoitopiirin toiminta siirtyy varoineen, vel-
koineen ja sitoumuksineen osaksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta.  

Sairaanhoitopiirillä on vuoden 2020 tilinpäätöksessä kirjattuna taseeseen 13,4 milj. eu-
ron ylijäämä. Lain mukaan, mikäli hyvinvointialueelle siirtyvän kuntayhtymän 
taseeseen on kertynyt ylijäämiä vuoden 2022 tilinpäätöksessä, jäsenkunnilla on mah-
dollisuus päättää ylijäämän käsittelystä kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti 
ennen kuntayhtymän siirtämistä hyvinvointialueelle.  

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin talousarvion rakenne 

Kuntalaki ei velvoita kuntaa- tai kuntayhtymää laatimaan talousarviota ja -suunnitel-
maa kunnan olemassaoloa pidemmäksi ajaksi. Sairaanhoitopiirin talousarvioon ja 
taloussuunnitelmaan sisältyy kuntalain ja sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukai-
sesti toimintavuodelta 2022 sairaanhoitopiirin tasolla seuraavat osiot sekä suuntaa-
antavina suunnitelmalukuina taloussuunnitelmavuodet 2023 ja 2024: 

1. Tuloslaskelmaosa 
2. Käyttötalousosa 
3. Investointiosa  
4. Rahoitusosa 
 
Tuloslaskelmaosa on kuntayhtymän kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtä-
vänä on osoittaa tulorahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin 
kustannuksiin. Sairaanhoitopiirin hallitus ohjaa tulosalueiden toimintaa ja taloutta 
talousarviota tarkentavalla käyttösuunnitelmalla valtuuston hyväksymän toiminta- ja 
taloussuunnitelman sitovuusrajojen puitteissa.  

Käyttötalousosassa esitetään voimassa olevan organisaatiorakenteen mukaisesti tu-
losaluetasoiset toimintaa kuvaavat tekstiosuudet ja tuloslaskelmamuotoiset 
talousarviot vuodelle 2022.  
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Rahoitusosassa esitetään, miten investoinnit, sijoitukset pysyviin vastaaviin ja pää-
oman palautukset tulorahoituksen lisäksi muutoin rahoitetaan.  

Investointiosassa esitetään investointeja koskevien hankkeiden kustannusarviot ja 
niiden jaksottuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointiin saa-
tavat rahoitusosuudet ja muut tulot. Investointiosassa valtuusto hyväksyy 
kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille.  

Talousarviossa on kuvattu myös Pohjois-Pohjanmaan alue, väestö ja palvelujen tarve 
sekä terveydenhuollon palvelujen järjestäminen. 

 

POHJOIS-POHJANMAAN ALUE, VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE 

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 

– 29 jäsenkuntaa 
– 411 120 asukasta (31.12.2020), asukastiheys 11 as / km2 
– maapinta-ala 36 900 km2 = 12 % Suomen maa-alasta 
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Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluu vuoden 2021 alusta 29 kuntaa ja Ou-
lun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualueeseen 68 kuntaa. Erityisvas-
tuualueen pinta-ala on yli 50 % Suomen pinta-alasta. Erityistason sairaanhoidon jär-
jestämiseksi maa on jaettu 5:een yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen. 
OYS:n erityisvastuualueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Länsi-Pohjan, Keski-
Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiirit ja Kainuun maakunta.  

Alueen kunnat eroavat toisistaan niin väestömäärän, -rakenteen (mukaan lukien vä-
estön sairastavuus ja sosiaalisen rakenteen erot) kuin olemassa olevan 
palvelurakenteen ja muun infrastruktuurin osalta. Mainitut tekijät vaikuttavat voimak-
kaasti myös eri kuntien väestön palvelujen käyttöön ja niistä aiheutuviin 
kustannuksiin. Alueen suurimman ja pienimmän kunnan väestömäärän ero on yli 200 
000 asukasta (Oulu–Hailuoto) ja keskimääräinen asukastiheys koko alueella on vain 
4,8 asukasta/ km2, Pohjois-Pohjanmaalla 11 as/km2. Myös pitkät etäisyydet vaikuttavat 
palveluihin hakeutumiseen ja niiden tuottamiseen. 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin väestömäärä vuoden 2020 lopussa oli 411 120 
ja OYS:n erityisvastuualueella asui yhteensä 736 563 henkilöä. Jäsenkuntien asukas-
luku kasvoi 1008 henkilöä vuodesta 2019 vuoteen 2020.  

Tilastokeskuksen syyskuun 2021 lopussa julkistaman väestöennusteen mukaan Poh-
jois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin väkiluku kasvaa vuoteen 2034 asti ja kääntyy sen 
jälkeen hieman laskuun. Vuonna 2040 asukasluku on alle 414 015. Koko Pohjois-Suo-
men (OYS Erva) väkiluku on ennusteen mukaan 707 123 asukasta vuoden 2040 
lopussa. 

Sairaanhoitopiirin toiminnan suunnittelun kannalta väestön kasvun lisäksi merkittävä 
tekijä on ikärakenteen muutokset. Tilastokeskuksen väestörakennetietojen ja ennus-
teen perusteella Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 75 vuotta täyttäneiden 
määrä lisääntyy vuodesta 2019 vuoteen 2030 mennessä yli 21 000:lla. Vanhusväestön 
suhteellinen kasvu asettaa kuntien terveydenhuollolle merkittäviä uusia haasteita. 

PPSHP:n väkiluku 1990–2020 ja ennuste vuoteen 2040 (Lähde: Tilastokeskus/Väestöennuste 2021). 

 

Väestön keskimääräinen sairastavuus on koko Pohjois-Suomessa suurten kansansai-
rauksien yleisyyden, sairauspäivärahansaajien, erityiskorvattavia lääkkeitä saavien ja 
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työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrän perusteella korkeampaa kuin maassa kes-
kimäärin, mikä näkyy palvelujen kysynnän määrässä lisäten kustannuspaineita.  

Yksityisiä terveydenhuollon palveluja käytetään Pohjois-Suomessa selvästi maan kes-
kiarvoa vähemmän, mikä osaltaan nostaa julkisen palvelujärjestelmän käyttöä ja 
kustannuksia. Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöön ja kustannuksiin näyttäisi vai-
kuttavan väestörakenteen ohella varsin voimakkaasti palveluyksiköiden etäisyys. 
Kauempana erikoissairaanhoidon (somaattinen) yksiköistä sijaitsevissa kunnissa pe-
rusterveydenhuollon osuus kasvaa selvästi, joskin poikkeuksiakin on. 

Kansansairauksien indeksi Pohjois-Pohjanmaalla 2018 (Lähde: KELA, Indeksi koko maa = 100)

 

 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut Pohjois-Pohjanmaa, arvio: THL:n asiantuntijaryhmä, kevät 2018 
 

Yllä olevassa kuviossa on esitetty arvio sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten 
kehityksestä Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 2016–2040. Kuvioon on koottu kustannuk-
set pääluokittain. Oletuksena on, että kaikissa pääluokissa vuotuinen reaalipalkkojen 
ja kuluttajahintojen kautta syntyvä kustannuspaine on yhteensä kolme prosenttia. Li-
säksi siihen on kuvattu pelkästään ikärakenteen muutoksesta johtuva kasvu. 

Väestörakenteen muutoksen perusteella arvioitujen sosiaali- ja terveyspalvelujen re-
aalikustannusten ennakoidaan kasvavan vuosina 2016–2030 keskimäärin 1,43 
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prosenttia vuodessa, mikä on selvästi koko maan keskiarvoa enemmän. Reaalikustan-
nusten kokonaiskasvun ennuste vuoteen 2030 mennessä on 23,8 prosenttia (kuvio 10). 
Toisaalta maakunnan väestön ennakoidaan kasvavan vuosina 2016–2030 noin 5,5 pro-
sentilla. Vanhusväestön eli 65 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa runsaalla 37,8 
prosentilla vuoteen 2030 mennessä (koko maassa 28,3 %). Pohjois-Pohjanmaa on 
muuttovoittoaluetta, mutta samalla sen vanhushuoltosuhteen ennustetaan heikke-
nevän enemmän kuin koko maassa keskimäärin, mikä kasvattaa kustannuksia. 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut Pohjois-Pohjanmaa, arvio: THL:n asiantuntijaryhmä, syksy 2018 

 

POHJOIS-POHJANMAAN PALVELUJÄRJESTELMÄ JA SEN KEHITTÄMINEN 

Palvelujärjestelmän tulee jatkuvasti edistää sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikutta-
vuutta ja tuottavuuden nousua samalla hilliten palveluiden kustannusten kasvua. 
Lisäksi palveluiden käyttäjät odottavat palveluilta läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Kun-
nalla on (edelleen v. 2022) perusvastuu palveluiden järjestämisestä. Sairaanhoitopiiri 
vastaa erikoissairaanhoidon kiireellisten potilaiden ja hoitoon lähetettyjen potilaiden 
hoidon järjestämisestä. 

Hallitusohjelman (Sanna Marinin hallitus 2019-) linjaukset 

Hallitusohjelman mukaan kuluvalla hallituskaudella käynnistetään sote-uudistuksen 
valmistelu. Valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien aikana tehty työ 
ja asiaan liittyvät perustuslain linjaukset. Uudistus tehdään hallitusti ja vaiheistaen. 
Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen keskeisinä ta-
voitteina on hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, yhdenvertaisten ja 
laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen kaikille suomalaisille sa-
malla parantaen palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Lisäksi halutaan turvata 
ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan 
tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. Uusi lainsäädäntö hyväksyttiin Suo-
men eduskunnassa 23.6.2021. Uuden lainsäädännön mukainen toiminta alkaa 1.1.2023. 
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Väestön ikääntyminen ja samanaikaisesti tapahtuva nuoremman väestön muutto-
liike kasvukeskuksiin aiheuttaa ns. muuttotappiokuntien sosiaali- ja terveyspalveluille 
sekä henkilöstön saatavuusongelmia että talouspaineita. Toisaalta isoissa kaupun-
geissa ja pääkaupunkiseudulla väestönkasvu ja maahanmuuttajien määrän kasvu 
aiheuttavat uudenlaisia tarpeita sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen.  

Uuden lainsäädännön mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämi-
nen kootaan kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen 
järjestäminen siirtyy itsehallinnollisten hyvinvointialueiden (+HUS) tehtäväksi 1.1.2023. 
Hyvinvointialueiden toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta säädetään erillisellä lailla. 
Alueiden päätöksenteosta vastaavat suorilla vaaleilla valitut valtuutetut. Asukkaiden 
osallisuutta ja käyttäjädemokratiaa vahvistetaan. Uudistus tarvitsee tuekseen toimi-
vat tietojärjestelmä- ja tiedonhallintajärjestelmät sekä kattavan tietopohjan ja 
yhtenäisen tavan raportoida. Tietojärjestelmien yhteensovittaminen, ICT-valmistelu ja 
muu sote-kehittämistyön rahoitus turvataan siirtymävaiheen aikana. 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa painopistettä tullaan kohdentamaan perustason pal-
veluihin ja erityisesti ennaltaehkäisevään toimintaan. Tavoitteena on, että palvelut 
ovat yhteen sovitettuja ja hoitoketjut sujuvia. Asukkaat saavat tarpeenmukaiset ja vai-
kuttavat palvelut oikea-aikaisesti. Hoitotakuun myötä potilaan hoidon odotetaan 
toteutuvan säädetyissä aikarajoissa. Asukkaiden tieto oikeuksistaan on lisääntynyt ja 
pääsy omiin sairaustietoihin on lisännyt luottamusta. Hoidon vaikuttavuuden arviointi 
on kustannuspaineista johtuen entistä tärkeämpää. Käypä hoito – suositukset ja alu-
eelliset hoitoketjut yhtenäistävät hoitomenetelmiä sekä parantavat laatua ja 
vaikuttavuutta. Omista ja valtakunnallisista rekistereistä saadaan seurantatietoa esim. 
hoitoonpääsystä ja palveluiden laadusta.   

Työnjaon edelleen kehittämisen perusolettamus on, että hoitoon pääsy helpottuu, 
mikä parantaa myös kustannusvaikuttavuutta. Lisäksi on tarpeen laajentaa sähköis-
ten palveluiden valikoimaa koko maakunnan alueella. Laatujärjestelmien ja 
prosessien kehittämisessä hyödynnetään Benchmarking-malleja.  

Alueiden tehtävät 

Hyvinvointialueet tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityinen ja kolmas 
sektori voivat toimia edelleen täydentävinä palveluiden tuottajina. Järjestöjen roolia 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä vahvistetaan ja järjestöjen mahdollisuus 
tuottaa palveluita turvataan. 

Asukkailla säilyy mahdollisuus käyttää palveluita yli aluerajojen. Hyvinvointialueet te-
kevät yhteistyötä keskenään sopien esimerkiksi tehtäväjaosta ja osaamisen 
kehittämisestä. Erityistason palveluiden turvaaminen edellyttää viiden yhteistoi-
minta-alueen muodostamista, jotka pohjautuvat voimassaoleviin 
erityisvastuualueisiin (Erva).  

Palveluita kehitetään mahdollisimman pitkälle avopalveluina ja kotiin vietävinä palve-
luina. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyö sekä hoito-ja palveluketjujen 
integraatio on välttämätöntä, jotta pystymme aidosti vastaamaan väestön tarpeisiin. 
Tämän odotetaan myös vähentävän kustannusten nousupainetta. Terveydenhuollon 
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eri yksiköissä (sis. perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito) sovitaan hoitoon liitty-
vistä työnjaoista ja hoidonporrastuksesta. Ikäihmisten sekä mielenterveys- ja 
päihdepalvelua tarvitsevien palveluihin kohdistuu edelleen lisääntyvää kysyntää. Pal-
velutarpeeseen vastataan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin vältytään ns. 
raskaimpiin palveluihin siirtymiseltä.  

Sähköisten palveluiden käyttöönottamista edistetään. Päivystystoimintaa arvioidaan 
ja kehitetään ottaen huomioon yhteistyömahdollisuudet alueen muiden palvelutuot-
tajien kanssa. Laboratorio- ja radiologiapalveluiden järjestämisessä huomioidaan 
alueellisesti sujuva saatavuus. 

Perusterveydenhuolto v. 2021-2022 

Perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan pääsääntöisesti alueen terveyskeskuk-
sissa: 

Hailuoto, Kempele, Liminka, Muhos ja Tyrnävä (ns. Lakeuden kunnat, väestöpohja 
45 489) vastaavat itse omista sosiaali- ja terveyspalveluistaan.  

Lumijoen (väestöpohja 2036) sosiaali- ja terveyspalvelut on tuottanut Terveystalo Oy 
vuodesta 2018 alkaen.  

Kalajoen yhteistoiminta-alue (väestöpohja 13 478) järjestää ja tuottaa sosiaali- ja ter-
veyspalvelut Kalajoen kaupungille ja Merijärven kunnalle. 
Ympäristöterveydenhuollon osalta yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat myös Raahen 
kaupunki sekä Siikajoen ja Pyhäjoen kunnat. 

Kuusamo (väestöpohja 15 213) järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunsa itse-
näisenä kuntana.  

Oulainen (väestöpohja 7 155) järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunsa itse-
näisenä kuntana.   

Oulun kaupunki (väestöpohja 207 327) on asukasluvultaan Suomen 5. suurin kau-
punki. Kaupunki järjestää sosiaali- ja terveyspalvelunsa itse ns. vahvana peruskuntana.  

Oulunkaaren (väestöpohja 25 933) yhteistoiminta-alueen muodostavat Pudasjär-
ven kaupunki sekä Iin, Simon, Utajärven ja Vaalan kunnat. Yhteistoiminta-alueen 
järjestämisessä on mukana kaikki perusterveydenhuollon palvelut. Sosiaalihuollon 
palveluista on mukana kaikki sosiaalihuoltolain mukaiset toiminnot. 

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä (väestöpohja 32 438) järjestää ja tuottaa 
jäsenkuntiensa Raahe, Pyhäjoki ja Siikajoki asukkaille kaikki perusterveydenhuollon 
ja siihen kiinteästi liittyvät peruserikoissairaanhoidon palvelut sekä kaikki sosiaalitoi-
men palvelut.  Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön 
peruserikoissairaanhoidosta sekä niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hanki-
taan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta.  

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (väestöpohja 33 155) järjestää ja tuottaa sosiaali- ja 
terveydenhuollonpalvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan 
kaupungeille.  Kuntayhtymän tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
lut sekä ympäristöterveydenhuolto ja varhaiskasvatus. Lisäksi kuntayhtymä huolehtii 
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jäsenkuntien väestön erityistason sairaanhoidosta sekä hoitaa muut mahdolliset jä-
senkuntien antamat tehtävät. 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne (väestöpohja 14 639) (Haapajärven kaupunki, 
Pyhäjärven kaupunki ja Reisjärven kunta) järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- 
ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon sekä ympäristöterveydenhuollon ja ym-
päristösuojelun palvelut.  

Kärsämäki (väestöpohja 2 538) on ulkoistanut kaikki kunnan sosiaali- ja terveyspal-
velut ulkoiselle toimijalle, Attendo Oyj:lle. 

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi (väestöpohja 8 260) tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut 
Haapaveden kaupungille sekä terveyspalvelut Pyhännän kunnalle. Toiminnasta vas-
taa Haapaveden kaupunki ja asioista päättää kuntien yhteinen perusturvalautakunta. 

Siikalatvan (väestöpohja 5 203) sosiaali- ja terveyspalvelut on 1.1.2017 alkaen tuotta-
nut Mehiläinen Oy. 

Taivalkoski (väestöpohja 3 916) järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunsa it-
senäisenä kuntana.   

Erikoissairaanhoito v. 2021-2022 

Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan Pohjois-Pohjanmaalla suurimmaksi osaksi 
Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Sairaanhoitopiiri vastaa lisäksi alueen ulkopuolelta 
hankituista vaativista erikoissairaanhoidon palveluista. Peruserikoissairaanhoidon 
palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle. Sairaanhoitopiirin alueella on li-
säksi yksityisiä erikoissairaanhoidon palvelutuottajia, joilta sairaanhoitopiiri ostaa mm. 
vuodeosasto- ja kirurgian alan palveluita. 

Oulaisissa sijaitseva Oulaskankaan sairaala ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhty-
män sairaala tarjoavat erikoissairaanhoitoa alueillaan. Raahen sairaalan anestesiaa 
vaativa leikkaustoiminta on loppunut kesällä 2019, mutta polikliiniset paikallispuudu-
tuksessa tehtävät toimenpiteet jatkuvat PPSHP:n järjestämänä Raahen sairaalassa. 
Oulun kaupunki tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita, joskin palveluiden keskittä-
minen sairaanhoitopiiriin on edennyt. Lisäksi alueen terveyskeskukset hankkivat 
erikoislääkäripalveluita myös ostopalveluina. 

Psykiatrinen sairaalahoitoa vaativa hoito on keskittynyt OYS:n Psykiatrian klinikkaan. 
Lisäksi alueen kunnat tarjoavat psykiatrisia avopalveluja.  

Sairaanhoitopiirin uuden organissation (v.2022 alusta) mukaisten toimialueiden ja 
osaamiskeskusten välistä yhteistyötä lisätään. Tämä tehostaa monisairastavuuden 
hoitoa ja tukee osaltaan asiakaslähtöistä hoitokulttuuria. Tavoitteena on hoitaa mah-
dollisimman monta vaivaa yhdellä käyntikerralla, mikä käyntikertojen vähenemisen 
seurauksena laskee kokonaiskustannuksia ja parantaa saatavuutta. Lisäksi osallistu-
taan valtakunnalliseen työhön toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi, mikä 
osaltaan auttaa kustannusten hallitsemisessa.  

Ympärivuorokautinen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon päivystys kuuluu kun-
nalle. Oulun yliopistollisen sairaalan yhteydessä toimii 13 kunnan yhteinen 
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päivystysyksikkö (Oulun seudun yhteispäivystys), joka vastaa jäsenkuntien peruster-
veydenhuollon ilta- ja viikonloppupäivystyksestä sekä erikoissairaanhoidon 
päivystyksestä. OYS erityisvastuualueen tehtävänä on järjestää vastuualueensa kun-
tien päivystyksiä täydentävä erikoissairaanhoidon ympärivuorokautinen päivystys 
sekä vastaavasti sosiaalihuollon päivystys.  

Terveydenhuollon puhelinneuvontapalvelu (Päivystysapu 116 117) tekee hoidon tar-
peen arviota ja antaa sairauksien hoitoon liittyvää ohjantaa. Palvelu turvaa yhteyden 
saannin terveydenhuollon ammattihenkilöön säädetyssä määräajassa. Palvelun tuot-
taa yksityinen palveluntarjoaja ja sen piirissä on koko alueen väestö.  

Kehittämistarpeet ja haasteet 

Toiminnan haasteena on Pohjois-Pohjanmaan kuntien taloudellisten resurssien rajal-
lisuus, alueiden eriarvoistuminen, muuttoliike ja väestön luonnollinen ikääntyminen. 
Lisäksi ammattitaitoisen työvoiman saatavuushaasteet edellyttävät toimintamallien 
uudelleen tarkastelua ja yhteistyötä alueen koulutusorganisaatioiden kanssa.  

Korkeatasoiset palvelut pitää turvata lähellä asukkaita. Asiakaslähtöiset palvelut edel-
lyttävät: 

1)  sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreiden hoito- ja palveluketjujen integraatiota 
ja palvelujen yhteensovittamista - erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, 
ikääntyneiden palvelut, mielenterveyspalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden 
palvelut,  

2)   kuntien välistä yhteistyötä. 

Pohjois-Pohjanmaalla palvelujärjestelmää kehitetään myös uuden hyvinvointialueen 
aloittaessa toimintansa niin, että pystytään samalla vaikuttamaan palvelutuotannon 
kustannuksiin. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää hyvää palveluohjausta, asiak-
kaan/potilaan osallisuutta, omahoidon riittäviä tukimuotoja ja selkeästi kuvattua 
palveluvalikkoa hoitoketjuineen koko palvelujärjestelmän osalta, mukaan lukien julki-
nen sektori, mahdolliset yksityiset palveluiden ja kolmannen sektorin tuottajat. 

Hyvinvointialuetta valmistelevassa POPsote-hankkeessa on käsitelty Pohjois-Pohjan-
maan sosiaali- ja terveydenhuollon tilannetta, ongelmia ja haettu pääasiallisia linjoja 
palveluiden kehittämiseksi. Tarkoituksena on, että näiden pohjalta jatkovalmistelussa 
vuoden 2022 aikana syvennetään ja konkretisoidaan sekä ohjelmoidaan kehittämis-
työ siten, että uuden hyvinvointialueen työ käynnistyy tehokkaasti vuoden 2023 
alusta. 

Koronaviruksen (Covid-19) vaikutukset toimintaan ja talouteen 

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on vaikuttanut merkittävästi Pohjois-Pohjan-
maan sairaanhoitopiirin toimintaan vuonna 2020 ja 2021. Vuonna 2022 vaikutukset 
tulevat  todennäköisesti olemaan vähäisemmät. Arvio on, että erikoissairaanhoidon 
vuodeosastoilla ja teho-osastolla tulee olemaan koronapotilaita koko talven 2022. 
Kuormituksen kasvuun reagoidaan tarvittaessa mm. kiireettömän toiminnan supista-
misella. Olennaisin keino vähentää koronaepidemian vaikutuksia on väestön 
rokotuskattavuuden parantaminen. 
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POPsote -hankkeen jatko 

Pohjois-Pohjanmaa sai vuonna 2020 merkittävän valtionavustuksen hankkeille: 

 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hanke 
 Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu Pohjois-Pohjanmaalla –hanke 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri toimii em. hankkeiden hallinnoijana ja toteu-
tuksen teknisenä alustana, mutta osallistuu myös alueen yhtenä suurimpana 
toimijana lähes kaikkien em. hankkeiden eri osa-alueiden sisällölliseen toteutukseen. 
Ilman sairaanhoitopiirin ja erityisesti yliopistollisen sairaalan eri ammattilaisten osal-
listumista ja tukea hankkeiden toteutus ei ole mahdollista suunnitellulla tavalla. 
Hoito- ja palveluketjujen kehittämistyössä erikoissairaanhoidon näkökulma on yksi 
tärkeä osa korostaen PPSHP:n asiantuntijoiden panoksen merkitystä ko. hanketyössä.  

Tulevaisuuden sote-keskus –hanke jakautuu neljään eri osa-kokonaisuuteen: 

 Lapset, nuoret ja perheet  
 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 
 Ikäihmiset 
 Hoitotakuu 

Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeelle tulee vuosille 2022-2023 PPSHP:n hallin-
noimana jatkohanke, jonka kokonaisbudjetti on noin 9.9 M€ (valtionavustus 100%), 
hankkeen budjetti vuodelle 2022 on noin 4,95 M€. 

TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN  

YLEISTÄ 

Voimassa olevan hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtävä on 
väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Kansalaisilta toivotaan vastuullista 
terveyskäyttäytymistä mm. Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tuottamia hy-
viä käytäntöjä hyödyntäen.  

Kansanterveystyöstä vastaa voimassa olevan lainsäädännön mukaan kunta tai sitä 
varten perustettu kuntayhtymä. Erikoissairaanhoidosta vastaavaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymään kuuluminen on kunnille pakollista, mutta kunnat voivat ostaa palve-
luja myös piirinsä ulkopuolelta. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien 
määrittämisessä huomioidaan muun muassa kunnan eri ikäryhmien koko ja työky-
vyttömyyseläkeläisten määrä. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja säätelee laki 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Helsingin, Tampereen, Turun, Kuo-
pion ja Oulun yliopistolliset sairaalat vastaavat sairaanhoidon erityistason palvelujen 
järjestämisestä omalla erityisvastuualueellaan.  

Edellinen erityisvastuualueen sairaanhoitopiirejä koskeva laki (336/2011) korvattiin 
vuonna 2018 Valtioneuvoston asetuksella Erikoissairaanhoidon työjaosta ja eräiden 
tehtävien keskittämisestä (582/2017). Keskitettäviä toimia ovat ne tutkimukset, toi-
menpiteet ja hoidot, jotka sairauksien harvinaisuuden, hoidon vaativuuden tai sen 
järjestämisen asettamien erityisten vaatimusten perusteella on tarkoituksenmukaista  
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keskittää alueellisesti. Päivystysaikaisen ja lomien aikana tapahtuvan hoidon koko-
naisvastuu on yliopistollisella sairaalalla. Valtakunnallisen kokonaisuuden 
suunnittelussa ja yhteensovittamisessa on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille 
säädetty kuuluvan terveydenhuollon menetelmien arviointia koskevat koordinaa-
tiotehtävät sekä lasten, nuorten ja perheiden vaativimpien palveluiden 
osaamiskeskukset. 

Terveydenhuollon kansallisessa keskustelussa ja suunnittelussa on useamman vuo-
den ajan noussut esille hoidon saatavuus ja palveluiden tasapuolisuus. Meneillään 
olevan palvelurakenteiden uudistuksen odotetaan parantavan palveluiden saata-
vuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi 
säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja val-
vontaa koskeva laki. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa otetaan huomioon 
alueiden erilaisuus, kuten kasvukeskusten erityispiirteet, harva asutus, pitkät etäisyy-
det, saaristoisuus ja kielelliset olosuhteet. 

Valtion ja kuntien yhteistä kuntapolitiikkaa toteutetaan lakisääteisen peruspalveluoh-
jelman ja -budjetin avulla. Ohjelman mukaan kuntatalouden näkymät kiristyvät 
valtiontalouden sopeutustoimien ja verotulojen kasvun hidastumisen myötä. Samaan 
aikaan väestön ikääntymisen kuntatalouteen kohdistamat menopaineet kasvavat 
edelleen, joten käyttötaloudessa edellytetään tiukkaa menokuria. 

TERVEYDENHUOLTOLAKI 

Toukokuun 1. päivänä 2011 voimaan astunut terveydenhuoltolaki yhdisti aiemmat kan-
santerveyslain ja erikoissairaanhoitolain laiksi terveydenhuollosta.  

Tiivistettynä terveydenhuoltolain tarkoituksena on: 

 vahvistaa väestön terveyttä ja hyvinvointia  
 kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja  
 lisätä palveluiden asiakaskeskeisyyttä ja valinnanvapautta  
 vahvistaa perusterveydenhuoltoa sekä lisätä kunnan eri toimialojen, peruster-

veydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen yhteistyötä. 

Erikoissairaanhoidon osalta laki vahvistaa erityisesti yliopistollisten sairaanhoitopiirien 
asemaa erityisvastuualueillaan.  

Lain pohjalta on annettu useita asetuksia koskien mm. laadunhallintaa ja potilastur-
vallisuutta, terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa ja erikoissairaanhoidon 
järjestämissopimusta sekä erikoissairaanhoidon valtakunnallista työnjakoa. Lisäksi 
osana terveydenhuollon lainsäädännön kokonaisuudistusta on annettu 1.1.2015 voi-
maan astunut asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen 
erikoisalakohtaisista edellytyksistä (ns. päivystysasetus).  

TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA 

Pohjois-Pohjanmaan kunnat ovat laatineet yhteisen terveydenhuollon järjestämis-
suunnitelman, missä määritellään suunnitelmakauden kehittämisen painopisteet. 
Järjestämissuunnitelman toimeenpanoa arvioidaan vuosittain ja siihen tehdään tar-
vittavat täsmennykset. Työn valmistelusta vastaa Pohjois-Pohjanmaan 
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sairaanhoitopiirin hallituksen asettama omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmä ja 
perusterveydenhuollon yksikkö yhdessä konsernipalvelujen  kanssa.  

Terveydenhuollon palvelut järjestetään tiiviissä yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa si-
ten, että ne tukevat väestön terveyden edistämistä, itsenäistä selviytymistä ja 
omatoimisuutta. Kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiiri tekevät yhteistyötä yritys-
ten kanssa erityisosaamista vaativissa tehtävissä. Palveluita kehitetään entistä 
asiakaslähtöisemmiksi hyödyntäen teknologisia ratkaisuja sekä alueella toimivia asi-
antuntijaorganisaatioita.  

Osallistumme tulevan lainsäädännön edellyttämän toiminnan suunnitteluun Poh-
jois-Pohjanmaalla. Jatkamme edelleen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvien 
toimintakäytäntöjen integroimista sekä perus- että erikoissairaanhoidon toimintaan.   

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

Pohjois-Pohjanmaan kunnat ja sote-kuntayhtymät ovat allekirjoittaneet lokakuussa 
2019 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimuksen vuosille 2019-2025. Sopimuksen 
mukaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (hyte) painotetaan ihmislähtöi-
syyttä: Työn lähtökohtana on pohjoispohjalaisen ihmisen kokonaisvaltainen 
hyvinvointi ja hyvä arki. Koska hyvinvointiin ja hyvään arkeen vaikuttavat tekijät eivät 
noudata hallinnollisia rajoja, hyte-työssä korostetaan hyvinvointiin vaikuttavien toimi-
joiden verkostomaista yhteistyötä ja yhteisöajattelua (kunta-, alue- ja 
maakuntayhteisöt). Maakunnallisessa hyvinvointiyhteistyössä kehitetään keinoja, 
joilla voidaan konkreettisesti tukea kuntien ja kuntayhteisöjen hyvinvointityötä (esim. 
hyvinvointikertomusten ja -suunnitelmien valmistelua ja toimeenpanoa).  

Hyte-työssä kehitetään maakunnallisesti ihmislähtöistä yhteistyön rakennetta, joka 
alkaa ihmisen omista hyvinvointiteoista ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuk-
sista ja joka ulottuu strategisen tason päätöksentekoon saakka sekä kunnissa että 
maakunnallisesti. Hyte-työtä kehitetään sekä erikoissairaanhoidossa, perustason 
sote-palveluissa, että kuntien toimialoilla ja hyvinvointijohtamisessa. Yhdyspintatoi-
minnan kehittäminen esimerkiksi järjestöjen ja yhdistysten, seurakuntien, yritysten ja 
monien muiden toimijoiden kanssa on kiinteä osa hyte-työtä. Tavoitteena on strate-
gisesti samaan suuntaan ohjattu mutta kuntalaisia yksilöllisesti kohtaava hyte-työ, 
joka ymmärtää ihmistä ja hänen arkeaan kokonaisuutena eikä yksittäisistä tarpeista 
käsin. 

Perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö 

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palveluita erityisen paljon tarvitseville tulee tehdä 
yhteinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Palveluissa on ensisijaista varmistaa arjessa 
pärjääminen ja tarjota tarvittava tuki siihen. Painopiste on avohuollon kehittämisessä, 
mihin tarvittava erityistason osaamista tarjotaan joustavasti etäyhteyksin ja tarvitta-
essa polikliinisesti. Laitospalveluiden suhteellisen osuuden väheneminen jatkuu 
lähivuosina. Tavoitteena on, että noin 95 % ikääntyneistä asuu kotona tai palveluasun-
noissa.  
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Kontinkangas-Peltola alueella jatkuu erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja 
sosiaalipalveluiden toiminnallinen integraatio. Oulun eteläisen alueen mielenterveys-
palveluja vahvistetaan lisäämällä avopalveluita ja erilaisin asumisratkaisuin 
yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.  

Sosiaalipalveluihin kuuluvien asumispalveluiden järjestämiseen liittyvissä järjeste-
lyissä ollaan yhteydessä asuinkuntaan. Yleisesti asumisessa tuetaan porrastettua 
asumista ja kuntouttavaa toimintamallia.  

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisen työnjaon kehittäminen 

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjaon kehittäminen jatkuu perus-
tason laitos- ja sairaalapaikkojen toimintojen ja tarpeen arvioinnilla sekä toiminnan 
kehittämisellä hoidonporrastuksen tarpeita vastaavaksi. Sairaanhoitopiirin toiminnan 
raportointia (lähetteet, tutkimus- ja hoitojaksojen sisältö, jatkohoito) kehitetään. Tar-
vetta on sekä laadullisille että määrällisille mittareille. Tämä mahdollistaa vertailun 
kuntien ja alueiden välillä, tehostaa hoidonporrastusta ja ohjaa perustasoa toiminnan 
kehittämisessä. Hoidon ja palvelun laatuun liittyen on otettu käyttöön jatkuva asia-
kaspalaute. Sisältöä kehitetään saadun palautteen myötä. Jatkuva asiakaspalaute on 
osa laatujärjestelmää sekä tukee jatkossa asiakasta palveluvalinnoissa esim. valinnan-
vapauden laajentuessa.  

Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen osalta tavoitteena on järjestää koko erityisvas-
tuualueen päivystystoiminta laadukkaasti ja kustannustehokkaasti väestön tarpeet 
tasapuolisesti huomioiden.  

Suun terveydenhuollon osalta kunnat muodostavat päivystysrenkaan joko Oulun tai 
Kokkolan kanssa. Päivystys toteutuu viikonloppuna läsnäolopäivystyksenä ja ilta-ai-
kainen päivystys yhdessä OYS:n yhteispäivystyksen kanssa. Yöaikaisen päivystyksen 
hoitaa Oys:n hammas- ja suusairauksien klinikka.  

Työterveyshuollon piirissä olevien asiakkaiden pitkäaikaissairauksien jatkohoidon to-
teutuminen työterveyshuollossa vaatii hyvien käytänteiden ja sopimisen lisäksi 
toimivat lähete- ja palautejärjestelmät organisaatioiden välille. Työttömien työkykyar-
vio ja sairauksien ennaltaehkäisy sekä hoito järjestetään perusterveydenhuollossa. 
Jatkossa kehitetään hyviä käytänteitä ja malleja perusterveydenhuollon ja työterveys-
huollon kesken, jotta vajaatyökykyiset pääsevät nopeasti työkykyarvioihin 
työterveyshuoltoon tai sairastuessaan terveydenhuoltoon.   

Yksityisen terveydenhuollon ja kolmannen sektorin tarjoamat palvelut ja osallistumi-
nen kehittämistyöhön huomioidaan toiminnassa.  

Osaaminen ja kehittäminen 

Terveydenhuollon toimintaprosesseja tehostetaan ja resurssien käyttöä optimoidaan 
yhteistyössä henkilöstön kanssa. Tavoitteena on laadukkaan ja hyvän hoidon toteutu-
minen kustannustehokkaasti. Hoitoon pääsy ja hoidon toteutuminen varmistetaan 
omia toimintoja ja osaamista vahvistamalla. Tarvittava ammatillinen ja täydennyskou-
lutus järjestetään yhdessä yliopiston sekä alueen sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten 
kanssa. 
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Nopeasti edenneet suunnitelmat sairaalan modernisoimiseksi edellyttävät työnjaosta 
sopimista niin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuin alueen kuntien ja yhteis-
toiminta-alueiden kesken. Samaan kokonaisuuteen liittyy koko Kontinkankaan 
kampusalueen kehittäminen yhdessä Oulun kaupungin, alueen oppilaitosten, yritys-
ten ja muiden toimijoiden yhteistyönä. Oulu Health – nimellä tunnettua hanketta 
vetää Business Oulu. 

Sairaanhoidolliset tukipalvelut  

Laboratoriotoiminnassa Laboratorio- ja potilastietojärjestelmiä kehitetään tukemaan 
kliinistä päätöksentekoa siten, että tarpeettomien tutkimusten tekeminen vähenee 
ja toisaalta varmistetaan seurantatutkimusten asianmukainen käyttö mm. krooni-
sissa sairauksissa. Pitkäaikaissairauksien hoidossa voidaan hyödyntää jatkuvaa 
etämonitorointia ja muita teknisiä uusia ratkaisuja. Laboratoriotutkimusten käytön 
ohjausta tehostetaan yhdessä NordLabin kanssa.  

Lääkehuollon ja apteekkipalveluiden osalta lääkehuollon haetaan kustannusneutraa-
leja ratkaisuja, mm. koneellisen annosjakelun laajentaminen. 
Perusterveydenhuollossa ja tietyillä erikoisaloilla on tarve farmaseuttisen osaamisen 
laajentamiseen.  

Sairaanhoidollisten tukipalveluiden kehittämistoimenpiteiden koordinointivastuu on 
sairaanhoitopiirillä.  

Tietojärjestelmien kehittäminen  

PPSHP osallistuu terveydenhuoltolain mukaisesti tietohallintopalveluiden järjestämi-
seen ja sen kehittämiseen niin, että alueen julkisen terveydenhuollon 
tietojärjestelmäratkaisut saadaan yhteensopiviksi. Koordinointi- ja kehitystyö toteute-
taan kiinteässä yhteistyössä kansallisen arkistoratkaisun kanssa. Rakenteilla on useita 
alueellisia ja kansallisia ratkaisuja. 

Esitetyt toimenpiteet toteutetaan ottaen huomioon valtakunnalliset linjaukset (ter-
veydenhuoltolaki, hallitusohjelma / peruspalveluohjelma sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma) ja mm. valtion budjettiesityksen 
muut perusteet.  

ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS 

Terveydenhuoltolain 42 §:n mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on järjes-
tettävä yhteistyössä alueensa erikoissairaanhoito. Sitä varten on laadittava 
valtuustokausittainen järjestämissopimus, josta on säädetty asetuksella. 

Järjestämissopimuksessa sovitaan väestön palvelutarpeen arvioinnista ja keinoista 
vastata väestön erikoissairaanhoidon tarpeista. Lisäksi sovitaan erikoissairaanhoidon 
alueellisesta yhteistyöstä ja työnjaosta, josta on annettu valtioneuvoston työnjakoase-
tus. Asetuksessa on annettu määräykset sekä valtakunnallisesti että alueellisesti 
keskitettävistä suunnittelu-, koordinointi ja hoidollisista tehtävistä sekä lasten, nuor-
ten ja perheiden vaativimpien palveluiden osaamiskeskukset. Lisäksi asetuksen 7§:ssä 
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on määritelty joillekin ortopedian ja syöpätautien alaan kuuluville hoidoille minimilaa-
tuvaatimukset ja – määrät, joiden tulee täyttyä sairaalakohtaisesti. Asetus on tullut 
kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2018 alkaen.   

Järjestämissopimuksessa sovitaan myös ERVA-alueen ensihoidon järjestämisestä. Tä-
hän kuuluu järjestää OYS-ERVA ensihoitokeskus, jonka tehtävistä on säädetty 
terveydenhuoltolain 46 §:ssä, sosiaalihuoltolain 29a §:ssä ja ensihoitopalveluasetuksen 
3 ja 9 §:ssä.  

Toimiva päivystys on välttämätön, jotta erikoissairaanhoito ja ensihoito voisivat toimia 
laadukkaasti. Myös siitä on sovittava järjestämissopimuksessa tuoreen päivystysase-
tuksen mukaisesti.  

Järjestämissopimuksessa sovitaan myös kliinisistä ja muista tukipalveluista, joissa tar-
vitaan laajaa yhteistyötä. Erityisvastuualueen yhteistyö henkilöstö- ja koulutusasioissa 
sekä tutkimuksessa ovat oleellinen osa yhteistyösopimusta.  

Edellä mainituista kohdista on tehty vuonna 2018 ja osin aiemmin kattavat selvitykset. 
Menettelytavoista on sovittu ja järjestämissopimus on päivitetty vuoden 2021 aikana. 
Ervan sairaanhoitopiirien yhteisesti omistama osuuskunta Tervia on yksi keino, jolla 
osaajapulaa voidaan ratkoa. 

Työnjako- ja päivystysasetuksissa on säädetty seurantamekanismista. Yliopistollinen 
sairaala valmistelee puolivuosittain sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksen työn-
jaon ja päivystyksen toteutumisesta. Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa 
toimii kansallinen koordinaatioryhmä päivystyksen, erikoissairaanhoidon työnjaon ja 
toimintojen keskittämisen, näillä uudistuksilla tavoiteltujen taloudellisten vaikutusten 
sekä yhtenäisiin hoidon perusteisiin sitoutumisen seurantaa varten. Ryhmä seuraa 
järjestämissopimukseen liittyvien säädösten toteutumista maassa ja sen jäsenet ovat 
velvollisia mahdollisesti tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin omilla alueillaan.  

HOITOON PÄÄSY 

Sairaanhoidon yksi merkittävä velvoite on hoidon tarpeen arvioinnin ja kiireettömän 
hoidon saatavuuden turvaaminen alueen väestölle lakisääteisissä aikarajoissa. Tavoit-
teen toteuttaminen edellyttää kiinteää yhteistyötä ja sovittuja työnjakomalleja 
perusterveydenhuollon ja erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien välillä.  

Kiireettömän hoidon hoitopaikan valinta 

Nykylainsäädännön mukaan henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan 
terveyskeskuksen/terveysaseman. Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoi-
tovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu 
siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoi-
tuksen saapumisesta. Henkilön valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen 
terveyskeskukseen ja terveysasemaan. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden 
kuluttua edellisestä valinnasta.  

Jos lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että henkilö tarvitsee erikoissairaanhoidon palve-
luja, henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon 
toimintayksikön. Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan 
lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.  
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Kiireellinen hoito 

Kiireellinen sairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, mielen-
terveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki, on annettava potilaalle hänen 
asuinpaikastaan riippumatta. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumi-
sen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen 
edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahene-
mista tai vamman vaikeutumista. 

Kiireellisen hoidon antamista varten kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on 
järjestettävä ympärivuorokautinen päivystys. Päivystystä toteuttavassa yksikössä on 
oltava riittävät voimavarat ja osaaminen, jotta hoidon laatu ja potilasturvallisuus to-
teutuvat. Päivystyspisteistä päätettäessä on otettava huomioon alueen 
ensihoitopalvelu, päivystyspisteiden väliset etäisyydet sekä väestön palvelutarve. 

Kiireelliseen hoitoon otettu potilas voidaan siirtää hänen kotikuntansa perusteella 
määräytyvään jatkohoitopaikkaan, kun potilasturvallisuus ja vastaanottavan yksikön 
mahdollisuus järjestää tarpeellinen jatkohoito on varmistettu. 

Perusterveydenhuollon hoitoon pääsy 

Kunnan on järjestettävä toimintansa siten, että välitön yhteys terveyskeskukseen tai 
muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön toteutuu arkipäivisin virka-aikana. Ter-
veydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään 
kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen. 

Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon 
tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut 
toimintayksikköön. 

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti 
tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä viimeistään kolmen kuukauden sisällä 
siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan 
ylittää suun terveydenhuollossa ja perusterveydenhuollon yhteydessä toteutetta-
vassa erikoissairaanhoidossa enintään kolmella kuukaudella, jos lääketieteellisistä, 
hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä hoidon antamista voidaan ly-
kätä potilaan terveydentilan vaarantumatta. 

Erikoissairaanhoitoon pääsy 

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa siitä, että sekä kiireellisen että lähetteeseen 
perustuvan hoidon tarpeen arviointi ja hoito järjestetään yhtenäisin lääketieteellisin 
tai hammaslääketieteellisin perustein. Henkilön ottaminen sairaalaan kiireetöntä sai-
raanhoitoa varten edellyttää lääkärin tai hammaslääkärin tutkimukseen perustuvaa 
lähetettä. 

Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on 
saapunut kuntayhtymän sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan 
toimintayksikköön. Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia tai 
erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset 
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toteutettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaanhoito-
piirin sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. 

Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarpeelliseksi todettu hoito ja neuvonta on jär-
jestettävä ja aloitettava kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kuuden kuukauden kuluessa 
siitä, kun hoidon tarve on todettu. Jos henkilöllä todettu sairaus tai oire on tarkoituk-
senmukaisinta hoitaa terveyskeskuksessa, on hänet ohjattava hoitoon asianomaiseen 
terveyskeskukseen ja annettava terveyskeskukselle tarpeelliset hoito-ohjeet. 

Hoitoon pääsy lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa 

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava 
kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaanhoitopiirin kuntayhty-
män sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön 
taikka perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavaan erikoissairaanhoidon toi-
mintayksikköön. Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia tai 
erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset 
toteutettava kuuden viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaanhoitopiirin 
sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. 

Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä alle 
23-vuotiaille, hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen, kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu, jolleivät lääketieteelliset, hoidolliset tai 
muut vastaavat seikat muuta edellytä. 

Kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän velvollisuus hankkia palveluja muualta 

Jos kunta tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei voi itse antaa hoitoa lain määrittä-
missä enimmäisajoissa, on sen järjestettävä hoito hankkimalla se muilta 
palveluntuottajilta. 

Ennakkolupa hoitoon hakeutumiseen EU- ja ETA-alueella tai Sveitsiin 

Jos sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei voi järjestää Suomessa hoitoa säädetyissä enim-
mäisajoissa, sen on potilaan pyynnöstä annettava ennakkolupa hakeutua 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kustannuksella hoitoon Euroopan unionin tai Eu-
roopan talousalueen jäsenvaltioon taikka Sveitsiin. Ennakkolupaa myönnettäessä on 
otettava huomioon potilaan sen hetkinen terveydentila ja todennäköinen taudin-
kulku. 

Odotusaikojen julkaiseminen  

Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on julkaistava internetissä tiedot odotus-
ajoista neljän kuukauden välein. Jos kunnalla tai sairaanhoitopiirillä on useita 
toimintayksiköitä, on tiedot julkaistava erikseen kustakin yksiköstä. Tiedot voi julkaista 
internetin lisäksi muulla kunnan tai kuntayhtymän päättämällä tavalla. 

Vastuu toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoidosta 

Terveydenhuollon toimintayksikössä on oltava vastaava lääkäri. Vastaavan lääkärin on 
johdettava ja valvottava toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan sairaan-
hoidon aloittamisesta ja lopettamisesta sekä potilaan siirtämisestä toiseen 
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toimintayksikköön päättää vastaava lääkäri tai hänen antamiensa ohjeiden mukaan 
muu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. 

Kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava tarpeenmukainen henkilöstö terveydenhuol-
lon toimintayksikölle kuuluvia julkista valtaa sisältäviä tehtäviä varten. Henkilön, jonka 
tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttäminen, on oltava virkasuhteessa kuntaan tai 
kuntayhtymään. 

Potilaan kotikunnan vastuu hoidon kustannuksista 

Jos terveydenhuollon toimintayksikössä on hoidettavana potilas, joka ei ole toimin-
tayksikköä ylläpitävän kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymää ylläpitävän 
kunnan asukas, on sen kunnan tai kuntayhtymän, jolla on vastuu hoidon järjestämi-
sestä, korvattava hoidosta aiheutuneet kustannukset, jollei hoitokustannusten 
korvaamisesta muualla toisin säädetä. 

Korvauksen on perustuttava tuotteistukseen tai tuotehintaan, jolla terveydenhuollon 
toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa tai jolla kuntayhtymä laskuttaa jäsenkun-
tiansa. Korvauksesta vähennetään hoidosta potilaan suorittama asiakasmaksu ja 
muut palvelun tuottajan hoitoon liittyen saamat toimintatulot. Asiakasmaksu mää-
räytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 
mukaisesti perustuen palvelun antavan kunnan päätökseen. Palvelujen korvauspe-
rusteista ja laskutusmenettelystä voidaan säätää sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksella. 

Perusterveydenhuollon yksikkö 

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, missä 
on moniammatillista asiantuntemusta. Yksikkö koordinoi alueen terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelman laatimista terveydenhuoltolain 34 §:n mukaisesti. Yksikön 
merkittävänä tehtävänä on tukea erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja so-
siaalitoimen yhteensovittamista sekä tukea maakunnallista, kuntien ja sote-
palveluiden hyvinvoinnin edistämistyötä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimuk-
sen 2019-2025 mukaisesti työssä painotetaan ihmislähtöisyyttä.   

Täydennyskoulutukseen ja ammatilliseen jatkokoulutukseen liittyen tehdään yhteis-
työtä muiden koulutusta järjestävien toimijoiden kuten Oulun yliopiston ja 
sairaanhoitopiirien jäsenkuntien kanssa. Erikoislääkärikoulutusuudistus tiivistää enti-
sestään tätä yhteistyötä. Erikoislääkärikoulutuksen osalta kuntien terveyspalveluissa 
toimien kouluttajalääkäreiden koulutusta ja verkostoitumista kehitetään.   

Terveydenhuollon alueellinen varautuminen ja valtion osallistuminen valmiuden yllä-
pitämiseen 

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on päätettävä yhteistyössä alueensa kuntien kanssa 
terveydenhuollon alueellisesta varautumisesta suuronnettomuuksiin ja terveyden-
huollon erityistilanteisiin. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on lisäksi velvollinen 
laatimaan yhteistyössä alueensa kuntien kanssa terveydenhuollon alueellisen val-
miussuunnitelman. 
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PALVELUJEN KUSTANNUSTASO JA TUOTTAVUUS   

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kustannustaso ja tuottavuus ovat olleet tois-
taiseksi kansallisesti kilpailukykyisiä. Väestön ikääntyminen, elintapasairauksien 
kasvu sekä syrjäytymiseen liittyvät sairausriskit lisäävät todennäköisesti jo lähivuosien 
aikana kustannuksia.   Strategian mukainen tuottavuuden jatkuva parantaminen tu-
lee vaatimaan merkittäviä sekä rakenteellisia että toiminnallisia kehittämistoimia 
koko maakunnassa sekä erityisvastuualueella. 

Tuottavuuden parantaminen edellyttää pitkäjänteistä kehittämisohjelmaa. Keskeisiä 
tuottavuuden parantamisen kohteita ovat mm: 

1) Prosessien ja hoitoketjujen sujuvuuden parantaminen 
2) Henkilötyön tuottavuuden lisääminen; työnjako, henkilöstömitoitukset, työtehtä-

vän edellyttämä osaaminen, työturvallisuus ja työhyvinvointi 
3) Kapasiteetin (tilat ja laitteet) käytön tehostaminen 
4) Toimintojen keskittäminen, päällekkäisyyksien poistaminen 
5) Uuden teknologian hyödyntäminen, uudet toimintatavat ja innovaatiot 

Työnjakoa, toimintaprosesseja ja -rakenteita kehitetään yhteistyössä omistajakuntien, 
sairaanhoitopiirin yksiköiden ja henkilöstön kanssa. Tavoitteena on myös turvata am-
mattitaitoisen henkilöstön saatavuus. Palveluprosessien kehittämiseen liittyy 
henkilöstön palkitseminen laadukkaasta ja tuottavasta palvelutoiminnasta. Kannus-
tavan palkkauksen ja palkitsemisen malli on hyväksytty sairaanhoitopiirin 
hallituksessa.  

Kehittämistyö jatkuu käytettävissä olevien määrärahojen turvin ja mahdollisten han-
kerahoitusten tuella. Nykyisellä suunnittelukaudella työskennellään mm. sähköisen 
potilasdokumentaation, kustannuslaskennan, toiminnan suunnittelun ja toiminnan 
johtamista ja omistajaohjausta palvelevien tietojärjestelmien kehittämiseksi.  

TYÖPANOS JA SUORITTEET VUOSINA 2010–2021 

Erikoissairaanhoidon työpanos ja suoritteet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä  
2010 – 2021 (pl.Nordlab) 

 

OPETUS- JA TUTKIMUSTOIMINTA  

Opetus ja tutkimus kuuluvat sairaanhoitopiirin perustehtäviin.  Yliopistollisen sairaa-
lan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle korvataan valtion varoista lääkärien ja 
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hammaslääkärien perus- ja erikoistumiskoulutuksesta aiheutuvia kustannuksia. Pe-
ruskoulutuksesta saatu korvaus lasketaan vuosittain koulutuksen aloittaneiden 
opiskelijoiden lukumäärän ja suoritettujen tutkintojen lukumäärän keskiarvon perus-
teella. Erikoistumiskoulutuksen korvaus perustuu tutkintojen lukumäärään ja 
tutkinnosta määrättyyn korvaukseen. 

Tutkintojen lukumäärään perustuvaa koulutuskorvausta ei kuitenkaan suoriteta ter-
veydenhuollon erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkin-nosta sekä 
liikuntalääketieteen, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkärin tutkin-
nosta. Jos tällaista koulutusta annetaan yliopistollisessa sairaalassa, sitä ylläpitävälle 
kuntayhtymälle suoritetaan valtion varoista korvausta koulutuksesta aiheutuviin kus-
tannuksiin toteutuneiden koulutuskuukausien määrän perusteella. 

Jos lääkärin tai hammaslääkärin peruskoulutusta annetaan muussa terveydenhuol-
lon toimintayksikössä kuin yliopistollisessa sairaalassa, sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä, jossa on yliopistollinen sairaala, korvaa kustannukset asianomaiselle jul-
kiselle palvelun tuottajalle tai muulle sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
säädetylle palvelujen tuottajalle siten kuin siitä on osapuolten kesken sovittu. 

Jos yliopisto käyttää lääkärin tai hammaslääkärin erikoistumiskoulutukseen muuta 
terveydenhuollon toimintayksikköä kuin yliopistollista sairaalaa, niin sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetuksella säädetylle palvelujen tuottajalle suoritetaan valtion 
varoista laskennallisin perustein korvaus yliopiston hyväksymän koulutusohjelman 
mukaisesta erikoistumiskoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Korvaus perustuu 
toteutuneisiin koulutuskuukausiin. 

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelusta sairaanhoitopiirin sairaaloissa teh-
dään sopimus kunkin kouluttajatahon kanssa erikseen ja ohjauspalkkion määrästä 
sovitaan em. sopimuksessa.  

Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät ovat perustaneet alueelleen yli-
opistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnan, jossa on monitieteinen 
edustus erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköistä. Yliopistotasoiseen 
terveyden tutkimukseen myönnetään valtion rahoitusta erityisvastuualueiden tutki-
mustoimikunnille, jotka päättävät tutkimusrahoituksen osoittamisesta 
tutkimushankkeille. Rahoitusta maksetaan erityisvastuualueiden tutkimustoimikun-
nille sosiaali- ja terveysministeriön tekemän päätöksen mukaisesti. Ministeriön päätös 
perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tut-
kimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen edellisellä nelivuotiskaudella. 
Tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä alueellaan hake-
musten perusteella. Terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, 
kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella sää-
detty palvelujen tuottaja voivat hakea terveyden tutkimuksen rahoitusta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee yhteistyössä erityisvastuualueiden tutkimus-
toimikuntien kanssa yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueet ja 
tavoitteet nelivuotiskausittain. 
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SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 

TALOUDEN NÄKYMÄT 

Valtionvarainministeriön taloudellisen katsauksen (2021:51) Suomen bruttokansan-
tuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 % v. 2021. Talouden toipuminen covid19-epidemiasta 
on ollut nopeaa kuluvan vuoden keväästä alkaen. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä 
varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauk-
sena talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu v. 2022. BKT:n 
arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 2022 ja 1,4 % v. 2023. Ennusteessa tautitilanteen heikenty-
misen ei oleteta rajoittavan talouden toipumista, vaikka yhteiskunnan avaaminen 
tapahtuisi hitaammin kuin kesän ennusteessa oletettiin. Taudinkehitykseen, virus-
muunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää ennusteen 
epävarmuutta.  

Työllisyyden kasvu on vuoden ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi. 
Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää täyttämään lyhyellä aikavälillä 
korkealla oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden 
elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla.  

Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti, kun talouden 
toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysme-
noja. Myös covid-19-epidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen 
vahvistavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista ra-
kenteellista julkisen talouden epätasapainoa. 

Covid-19 epidemia kasvatti julkisen talouden alijäämän suureksi viime vuonna. Jul-
kista taloutta heikensivät talouden taantuma sekä monet epidemian vuoksi 
toteutetut tukitoimet. Taantuman jälkeinen ripeä talouskasvu kohentaa julkista ta-
loutta kuluvana vuonna, mutta julkisen talouden alijäämä pysyy suurena. Talouskasvu 
ja epidemian vuoksi päätettyjen tukitoimien voimakas vähentyminen vahvistavat jul-
kista taloutta vielä 2022. Julkinen talous jää kuitenkin ripeän suhdannepyrähdyksen 
jälkeen yhä alijäämäiseksi. Siten julkisessa taloudessa vallitsee edelleen rakenteellinen 
menojen ja tulojen välinen epätasapaino. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuot-
teeseen nousi viime vuonna 10 prosenttiyksikköä korkeammalle tasolle kuin ennen 
kriisiä. Velkasuhteen kasvu hidastuu ensi vuonna, mutta kiihtyy sen jälkeen uudelleen 
nousten reiluun 73 prosenttiin vuosikymmenen puolivälissä. Julkinen velkasuhde on 
jäämässä huomattavasti korkeammalle tasolle kuin viime vuosikymmenen lopulla. 

Paikallishallinnon rahoitusasema kääntyi hieman ylijäämäiseksi viime vuonna. Tämä 
johtui pitkälti valtion mittavista tukitoimista. Vuosina 2021 ja 2022 paikallishallinnon 
rahoitusasema on jälleen alijäämäinen. Vuonna 2023 Suomen julkisyhteisöjen ra-
kenne muuttuu, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 
järjestämisvastuu siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Tämä helpottaa kuntien ra-
kenteellisia, väestön ikääntymisestä johtuvia, menopaineita. Hyvinvointialueet 
aloittavat toimintansa lievästi alijäämäisenä. Alijäämä johtuu mittavista investoin-
neista.  

Kertaluonteiset covid-19-kriisistä johtuvat tuet eivät ratkaise kuntatalouden raken-
teellista tulojen ja menojen epätasapainoa, joka on seurausta väestön ikääntymisen 
aiheuttamasta sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvupaineesta ja työikäisten 
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määrän vähenemisestä. Väestön ikääntyminen aiheuttaa menopaineita julkiseen ta-
louteen myös tulevaisuudessa, kun erityisesti paljon sosiaali- ja terveyspalveluita 
käyttävän yli 75-vuotiaan väestön määrä kasvaa.  

Julkisen talouden merkittävimmät riskit linkittyvät edelleen yleiseen talouskehityk-
seen. Covid-19-epidemian mahdolliset uudet virusmuunnokset voivat hidastaa 
talouden toipumista ja heikentää julkista taloutta hidastuneen talouskasvun ja epide-
miaan liittyvien menojen mahdollisen uuden kasvun myötä. 

Hyvinvointialueiden talous 

Hyvinvointialueisiin luetaan kansantalouden tilinpidossa sote-uudistuksen yhtey-
dessä perustettavien uusien hyvinvointialueiden toiminta, HUS-yhtymä sekä 
Helsingin kaupungin sote-tehtävät. Hyvinvointialueet ovat jatkossa paikallishallin-
non alasektori. Valtiovarainministeriön arvion mukaan hyvinvointialueet ovat 
toimintansa aluksi hieman alijäämäisiä, noin 0,2 % suhteessa BKT:hen. Alijäämä joh-
tuu sosiaali- ja terveydenhuollon investointien korkeasta tasosta. Hyvinvointialueet 
saavat rahoituksensa pääosin valtiolta. 

Valtionrahoitus kehittyy kahtena ensimmäisenä toimintavuonna palvelutarpeen kas-
vulla lisättynä 0,2 prosenttiyksiköllä sekä maakuntien hintaindeksin ja 
tehtävämuutosten mukaan. Lisäksi hyvinvointialueet saavat jonkin verran maksu-
tuottoja. Vuonna 2023 sektorin kokonaistulot ovat 26,4 mrd. euroa, josta 90 % tulee 
valtiolta. Hyvinvointialueiden menokehitys perustuu palvelutarpeen kasvuun sekä en-
nakoituun hintakehitykseen. Arvio investoinneista perustuu sairaanhoitopiirien 
taloussuunnitelmiin. Pääosa hyvinvointialueiden menoista koostuu sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden tuotantokustannuksista. Vuonna 2023 menoista 25,2 mrd. euroa on 
henkilöstökuluja tai tavaroiden ja palveluiden ostomenoja. Hyvinvointialueille aiheu-
tuu aluksi myös muutoskustannuksia toiminnan aloittamisesta ja järjestäytymisestä. 
Ennusteessa on oletettu, että ICT-muutoskustannuksista, hallinnollisista menoista 
sekä palkkojen yhdenmukaistamisesta aiheutuvat muutoskustannukset toteutuvat 
sote-uudistusta koskevassa hallituksen esityksessä arvioidun mukaisina. Muutoskus-
tannusten mittaluokkaan liittyy epävarmuutta. 

Hyvinvointialueiden kokonaistulot vuonna 2023 ovat VM:n arvion mukaan 26,4 mrd 
euroa ja kokonaismenot 27,1 mrd. euroa nettoluotonoton ollessa 0,7 mrd. euroa ja vel-
kamäärä 5,1 mrd. euroa. 

SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS VUONNA 2021 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin taloussuunnitelma vuodelle 2021 pohjautuu 
arvioon toteutettavien palveluiden määrästä, laskutuksesta ja kustannuksista. Kulu-
jen kasvua arvioitiin mm. väestön kasvun, ikääntymisen ja sairastavuuden perusteella. 
ottaen huomioon toimialan kustannustason kehitys. Erityisen haasteen koko vuodelle 
aiheuttaa maailmanlaajuisen covid-19 –viruksen aiheuttaman pandemian kehitys. 
Tällä hetkellä tilanne rokotusten myötä näyttäisi rauhoittuvan, mutta uusien virusva-
rianttien myötä tilanne on kuitenkin edelleen epävarma.  

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon eri yksiköihin suuntau-
tuva palvelujen kysyntä kasvoi 9,4 % tammi-elokuun 2021 aikana. Lähetteiden määrä 
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kasvoi 5,4 %, sähköisten konsultaatioiden määrä 20,8 % ja ilman lähetettä erikoissai-
raanhoitoon saapuneiden määrä kasvoi 19,6 %.  

Erikoissairaanhoidossa olleiden potilaiden määrä kasvoi 3,7 %, (3 847 henkilöä). Vain 
avohoidossa olleiden potilaiden määrä kasvoi 4,4 %. Avohoitokäyntien määrä erikois-
sairaanhoidossa kasvoi 3,9 % (13 241 käyntiä). Hoitojaksojen määrä kasvoi 1,7 %, ja 
hoitopäivien määrä väheni 0,3 %. Leikkaustoimenpiteiden määrä kasvoi 1,9 %. Synny-
tysten määrä pysyi lähes edellisen vuoden tasolla, kasvaen 0,1 %.  

Koronapandemia on vaikuttanut hoitoon pääsyyn ja kiireettömien palvelujen saata-
vuuteen. Yli kolme kuukautta hoidon tarpeen arviointia odottavia oli elokuun 2021 
lopussa yhteensä 1 446 henkilöä (v. 2020 815 henkilöä). Yli kuusi kuukautta hoitoa 
odottaneita oli samana ajankohtana 732 (v. 2020 1078 henkilöä).  

Tammi-elokuun toimintatuotot olivat 4,8 % korkeammat verrattuna edellisvuoden 
vastaavaan ajankohtaan. Toimintatuottoja ja -kuluja nostaa edelliseen vuoteen näh-
den sairaanhoitopiirin hallinnoimat ja valtion rahoittamat Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus - hanke sekä rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu. Lisäksi 
sairaanhoitopiiri on saanut valtiolta 5,1 milj. euroa avustusta koronaepidemian torjun-
taan ja hoitoon, käyttöomaisuushankintoihin, varautumiseen sekä muihin 
välttämättömiin kustannuksiin.  

Palvelujen myynti jäsenkunnille oli 3,1 % suurempi kuin vuotta aiemmin, mutta kui-
tenkin jäljessä talousarviosta. Ulkokunta- ja muun myynnin osalta alkuvuoden 2021 
toteuma oli 2,0 % suurempi. Myyntiä on koko vuoden hidastanut koronan lisäksi hoi-
tohenkilöstön puute etenkin anestesian erikoisalalla 

Toimintakulujen osalta tammi-elokuun toteuma oli 3,9 % suurempi edellisvuoden vas-
taavaan ajankohtaan verrattuna alittaen kuitenkin talousarvion mukaisen 
kustannuskehityksen. Tammi-elokuun tulosta, 16,2 milj. euroa, nostaa satunnaisin 
tuottoihin kirjattu 5,1 milj. euron kertaluonteinen tuloerä.  

Vuoden 2021 osalta merkittävin muutos sairaanhoitopiirin toimintaympäristössä ta-
pahtui, kun Suomen eduskunta hyväksyi kesäkuussa sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen uudistusta koskevan lakikokonaisuuden. Voimaanpanolain mukai-
nen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) aloitti työskentelyn heinäkuussa 2021. 
VATE johtaa valmistelua helmikuun loppuun 2022 saakka, minkä jälkeen valmistelu-
vastuu siirtyy tammikuussa 2022 valittavalle aluevaltuustolle.  

TOIMINNAN JA TALOUDEN PERUSTEET VUODELLE 2022 

Vuosi 2022 on sairaanhoitopiirin viimeinen toimintavuosi itsenäisenä organisaationa. 
Vuoden 2023 alusta sairaanhoitopiirin toiminta siirtyy varoineen, velkoineen ja si-
toumuksineen osaksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta. Vuoden 2022 
suunnittelussa otetaan huomioon sairaanhoitopiirin taseeseen kertynyt 13,4 milj. eu-
ron ylijäämä. 

Sairaanhoitopiirin toimintaa ja taloutta suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä jäsenkun-
tien kanssa. On strategisesti tärkeää, että erikoissairaanhoidon toimintakustannukset 
eivät ylitä jäsenkuntien taloudellista kantokykyä. Erikoissairaanhoidon menokasvu on 
koko kuntatalouden kannalta mitoitettava oikein jäsenkuntiemme järjestämisvas-
tuulla oleviin muihin palveluihin nähden.  
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Toiminnan suunnittelussa lähtökohtanamme on väestön palvelutarve ja siihen liittyvä 
hoitoon pääsyä koskeva lainsäädäntö. Mitoitamme sairaanhoitopiirin henkilöstön, ko-
neet, laitteet sekä toimitilat vastaamaan odotettua palvelukysyntää ja 
palvelutuotannolle asetettuja laatuvaatimuksia ja määräaikoja.  

Talousarvio ja taloussuunnitelma pohjautuvat realistiseen arvioon tuotettavien palve-
luiden määrästä, laskutuksesta ja kustannuksista. Arvioimme toimintakulujen kasvua 
muun muassa alueen väestönkasvun, ikääntymisen ja sairastavuuden perusteella. Li-
säksi otamme huomioon sekä yleisen että toimialan kustannustason kehityksen. 
Talouden johtamisen tavoitteena on tasapainoinen talous ja tehokkaat ennakoivat 
toimet, jotka rajoittavat kustannusten kasvua. 

Sairaanhoitopiirin omistajille on säännöllisesti tapahtuvan toiminnan ja talouden seu-
rantaraportoinnin lisäksi informoitu sairaanhoitopiirin taloudesta kuntainfossa ja 
omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmässä. Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtö-
kohtia on käsitelty myös sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnassa.  

Sairaanhoitopiirin johdon ja omistajakuntien välillä on käyty neuvotteluja sairaanhoi-
topiirin tulevan vuoden talousarviosta.  

Sairaanhoitopiirissä on käynnissä organisaatiomuutos ja vuoden 2022 taloussuunnit-
telu on tehty uuden organisaation mukaisille toimialueille ja osaamiskeskuksille. 
Tietojen vertailukelpoisuus on haasteellista. Lisäksi koronavirusepidemia on tuonut 
haasteita talousarvion valmisteluun. Talousarvion valmistelussa on otettu huomioon 
vuosien 2019 -2021 toiminnan taso, väestömuutoksen ja ikärakenteen vaikutukset, 
työehtosopimuksen vaikutukset sekä tulevaisuuden sairaalan rakentamisesta aiheu-
tuvat suorat ja välilliset kustannukset. 

Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana vuodelle 2022 ovat:  

 Hoidon saatavuuden turvaaminen ja hoitotakuussa pysyminen 
 Toimintatasossa lähtökohtana on koronaepidemian johdosta poikkeuksellisesti 

vuoden 2019 toiminta ja soveltuvin osin vuosien 2020 ja 2021 toiminta. 
 Kysynnän ennustetaan kasvavan väestömuutosten ja ikärakenteen muutosten vai-

kutuksesta siten että hoidettujen potilaiden määrän arvioidaan kasvavan n. 2 % 
vuoden 2021 talousarvioon nähden.  

 Aikaisempien vuosien taseeseen kertynyt ylijäämä sekä vuoden 2021 ylijäämäinen 
talousennuste 

 Sähköiset palvelumuotojen kehittäminen jatkuu toiminnan tuottavuuden lisää-
miseksi 

 Työpanoksen määrää ei kasvateta 
 Yleinen kustannustason muutos sekä hoidon kysynnän kasvusta johtuva muuttu-

vien kulujen kasvu noin 1,5 % 
 Kunta-alan sopimuskorotusten arvioitu vaikutus 1,33 % ilman toiminnan muutoksia. 
 Toimintaympäristön muutokset: 

- Toiminnan ja talouden suunnittelu osaamiskeskuspohjaiseen malliin 
- Tulevaisuuden sairaalan rakennusprojekti 
- Koronaepidemian vaikutukset toimintaan ja talouteen 
- Osaajayksikön toiminta ja uudistuva henkilöstöpolitiikka  
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Yhteistyö perusterveydenhuollon ja omistajakuntien kanssa 

Sairaanhoitopiirin toiminnan suunnittelussa yhtensä lähtökohtana on perustervey-
denhuollon järjestämissuunnitelma ja siinä sovittu työnjako yhteistoiminta-alueittain 
sekä suunnitelmaan sisältyvä ohjausmalli koko palveluketjun hallintaan. Järjestämis-
suunnitelman tarkoituksena on optimoida resurssien käyttöä, parantaa tuottavuutta 
sekä kehittää yhteistyötä alueen terveydenhuollon toimijoiden kesken. Palvelujen jär-
jestämissuunnitelman toteutusta ohjaa sairaanhoitopiirin hallituksen tueksi nimetty 
omistajaohjaukseen koordinaatiotyöryhmä.  

Tavoitteiden saavuttamiseksi sairaanhoitopiirin ja perusterveydenhuollon toimijoiden 
kesken on meneillään erilaisia toimenpiteitä ja selvityksiä, joiden tarkoituksena on hil-
litä omistajakuntien terveydenhuollon kustannusten kasvua. Tämä pitää sisällään 
perusterveydenhuollon omat kehittämishankkeet, sairaanhoitopiirin sisäisten proses-
sien kehittämishankkeet, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön 
kehittäminen (hoitoketjut ja hoidon porrastus, toiminnan organisointi) sekä erityis-
vastuualueen toiminnan organisointi (päivystys, hoitoketjut, työnjako- ja 
keskittämisasetus).  

Valtiovarainministeriö on myöntänyt sairaanhoitopiirille vuosille 2021-22 noin 15,8 mil-
joonaa euroa POPsote –hankkeeseen, hankkeen omarahoitusosuus on noin 2,2 
miljoonaa euroa. Lisäksi Tulevaisuuden sote-keskus - hankkeelle on haettu täydentä-
vää valtionavustusta vuosille 2021 – 2023 yhteensä 9,9 milj. euroa. Hankkeet liittyvät 
meneillään olevaan valtakunnalliseen sote-uudistukseen. Pohjois-Pohjanmaan kun-
nat ovat antaneet sitoumuksen toimintamallille, jonka mukaan sairaanhoitopiiri 
toimii kyseisten hankkeiden hakijana, teknisenä hallinnoijana ja toteutuksen koordi-
noijana. Hankkeiden toteuttamisen ohjaamiseksi on muodostettu suppea ja laaja 
poliittinen ohjausryhmä. Nämä ohjausryhmät jatkavat myös soteuudistuksen valmis-
teluvaiheessa. 
 

[TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2024] 

Sairaanhoitopiirissä ei ole varsinaisesti tehty taloussuunnitelmaa vuosille 2023-2024, 
sillä vuosi 2022 on sairaanhoitopiirin viimeinen toimintavuosi, kun hyvinvointialueet 
aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Talousarviokirjassa esitetään kuitenkin 
suuntaa-antavina lukuina suunnitelmaluvut vuosille 2023 ja 2024, joita hyvinvoin-
tialuevalmistelussa voidaan käyttää soveltuvin osin hyödyksi. Nykyinen toiminnan 
rahoitusmalli kuntalaskutuksen kautta loppuu lukuunottamatta hyvinvointialueen 
ulkopuolisia kuntia ja sitä kautta rahoituspohja muuttuu. Tätä muutosta ei ole suun-
nitelmassa huomioitu, vaan suunnitelma esitetään samalla tuloslaskelmakaavalla 
kuin vuoden 2022 talousarvio. 

Hoidon kysynnän ennakoidaan kasvavan aikaisempien vuosien suuruisena. Vuoden 
2023 alusta otetaan käyttöön uuden sairaalan A-rakennuksen ensimmäiset kerrokset, 
kesällä sama tapahtuu B-rakennuksen osalta. A-rakennus otetaan käyttöön kokonai-
suudessaan vuoden 2023 loppuvuoden aikana ja B-rakennus tämän hetkisen 
suunnitelman mukaan maaliskuussa 2024. 

Valmistuvien sairaalarakennusten myötä sairaanhoitopiirin poistot kasvaisivat 
vuonna 2023 noin 9 milj. euroa ja vuonna 2024 noin 11 milj. euroa. Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen rakennusten poistot kasvavat seuraavan kahden vuoden aikaa noin 



  TALOUSARVIO 2022 
                                             Yleisperustelut          

   

 

29 

 

20 milj. euroa. Lisäksi kustannuspainetta tulee uuden sairaalan myötä  ohjelmisto- ja 
laitehankinnoista sekä kalliiden laitteiden palvelusopimuksista.  

Taloudellisena skenaariona palveluiden myyntiin on suunniteltu 4,0 % kasvu vuosille 
2023 ja 2024. Muihin tuloeriin on suunniteltu 0-3 %:n kasvu. Henkilöstömenoihin on 
laskettu 1,5 %:n kasvu molemmille suunnitelmavuosille. Myös palveluiden ostoissa on 
kustannusten nousupainetta, mutta sekä palvelujen ostoihin sekä aineisiin ja tarvik-
keisiin on laskettu 2 %:n kasvu. Kiinteistöveron määrä tulee myös tulevaisuudessa 
kasvamaan, sitä ei ole suunnitelmavuosille huomioitu. Poistoihin on arvioitu valmistu-
vien uudisrakennusten poistot sekä laitepoistoja. Tilikauden tulokseksi muodostuu 
tällä skenaariolla ja edellä mainituilla olettamilla molemmille vuosille noin 20 milj. eu-
ron alijäämä. Tämä osoittaa, että tulevina vuosina tarvitaan merkittäviä toimia 
menojen sopeuttamisen osalta, jotta hyvinvointialueen rahoitus riittää vastaamaan 
kaikkiin palvelutarpeisiin. 

TALOUSARVIOVUODEN TOIMINNAN MUUTOKSET JA VERTAILTAVUUS  

Sairaanhoitopiirin talousarviovuoden 2022 tulo- ja menoarvioita on verrattu sairaan-
hoitopiirin tasolla sekä vuoden 2019, 2020 ja 2021 tilinpäätöstietoihin että vuoden 2021 
käyttösuunnitelmaan. Koronaviruksen aiheuttama pandemia on vaikuttanut merkit-
tävästi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimintaan vuosina 2020 ja 2021. 
Lisäksi vuonna 2021 hoitajapula on haastanut sairaanhoitopiiriä ja muun muassa leik-
kaustoiminnan määrät ovat jääneet suunniteltua alhaisemmiksi. Lisäksi 
sairaanhoitopiiri toimii POPsote- hankkeen, teknisenä hallinnoijana ja toteutuksen 
koordinoijana. Vuoden 2021 talousarviossa on mukana hankkeeseen liittyviä tuloja ja 
menoja noin 12 milj. euron edestä, vuoden 2022 budjetissa noin 5,0 milj. eurolla.  

Vuoden 2021 toteumalukuja on hankalaa vertailla sekä edellisen vuoden toteumatie-
toihin että talousarviotietoihin. Vuodet 2019 ja 2020 eivät ole täysin vertailukelpoisia 
vuoden 2020 talousarvioon nähden, sillä vuosiin sisältyy mm. seuraavat toiminnalliset 
muutokset: 

 Esko Systems Oy aloitti toimintansa vuoden 2020 alusta. Talousarviossa 2020 huo-
mioitiin yhtiön laskutus sairaanhoitopiirille palveluiden ostoissa ja vastaavasti 
henkilöstömenojen vähennyksenä. Esko Systems Oy:n toiminnan laajentumisen ja 
mittavan tuotekehityksen johdosta palvelujen ostot ovat merkittävästi kasvaneet. 

 Pohjois-Pohjanmaa on saanut merkittävän valtionavustuksen Tulevaisuuden sosi-
aali- ja terveyskeskus- sekä Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu 
Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeille. Talousarviossa 2021 on varattu näille hankkeille 
menoja yhteensä 12,3 milj. euroa, josta suuri osa kohdistuu henkilöstömenoihin 
sekä palvelujen ostoihin. Sairaanhoitopiirin käyttömenoihin on varattu noin 35 hen-
kilötyövuotta. Vuodelle 2022 summa on noin 5,0 milj. euroa 

 Ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi vuoden 2022 alusta. Siirron 
myötä sairaanhoitopiirin kustannukset kasvavat noin 10 milj. euroa, mutta myös 
Kela- ym. tulot siirtyvät sairaanhoitopiirin tuloihin. Kuntaosuudet pidetään vuoden 
2021 tasossa. Sairaanhoitopiiriin siirtyy noin 450 uutta henkilötyövuotta ja vastaa-
vasti kustannusta poistuu palvelujen ostoista. 
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TUOTTEISTUS JA HINNOITTELU  

Sairaanhoitopiirin hallitus vahvistaa vuosittain sairaanhoitopiirin hinnoittelun ja lasku-
tuksen periaatteet palveluhinnastoilla. Tuotehinnat määritellään kalenterivuodeksi 
etukäteen ja ne ovat pääsääntöisesti kiinteitä koko vuoden. Tuotteistuksen ja kunta-
laskutuksen pääperiaatteisiin ei ole suunniteltu muutoksia vuodelle 2022.  

Tuotteet jaetaan kolmeen ryhmään: DRG-tuotteet (välisuoritteineen), hoitopäivätuot-
teet ja avohoitokäyntituotteet. DRG-perusteisesti laskutetaan somaattinen 
vuodeosastohoito, päiväkirurgia ja siihen rinnastettava muu toiminta. Somatiikan toi-
mialueella avohoito laskutetaan osin välisuoriteperusteisesti ja osin hintaluokilla. 
Psykiatrinen vuodeosastohoito ja lääkinnällinen kuntoutus laskutetaan oman tuot-
teistuksen mukaisesti. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on ollut käytössä 
kolme erillistä drg-hinnastoa: OYS ilman lastentauteja, lastentaudit sekä Oulaskangas. 
Uudessa organisaatiossa nämä alueet muodostavat yhteisen somatiikan toimialueen, 
mutta säilytämme hinnoittelutasot entisellään vielä viimeisenä sairaanhoitopiirin toi-
mintavuotena. Myös avohoidon hintaluokkahinnastojen osalta pidetään 
pääsääntöisesti entinen rakenne. 

Välisuoriteperusteisessa laskutuksessa kuntalaskutus muodostuu keskimääräisestä 
käynnin peruskustannuksesta sekä käynnin aikana tai käyntiin liittyvien tutkimusten 
kustannuksista. Medisiinisen tulosalueen vuodeosastoilla tapahtuva avohoitotoi-
minta laskutetaan samoin perustein. Yhteispäivystyksen osalta keskimääräinen 
käynnin peruskustannus on jaettu useampaan hintaluokkaan perustuen potilaan 
hoidon kiireellisyysarvioon ja resurssitarpeeseen. 

Palveluiden hinnoittelu tapahtuu omakustannusperiaatteella perustuen tulos- ja vas-
tuualueittain tehtävään kustannuslaskentaan. Omakustannushinta sisältää 
suoritteen tuottamisesta aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustan-
nukset ja pääomakustannukset.  

Talousarviovuoden 2021 ei tehty yleistä hintojen korotusta, mutta yksittäisiä hintojen 
tarkistuksia tehtiin. Suurimpana muutoksena tehohoitoyksikön hoitopäivähintojen 
tarkistukset, joihin tehdään 5 %:n korotukset. Lisäksi Medisiinisellä tulosalueella alen-
nettiin lääkkeiden laskutusosuuksia sekä Vatsakeskuksessa muutettiin muutamien 
tuotteiden hinnat vastaamaan tehtyä kustannuslaskentaa. 

Talousarviovuodelle 2022 esitetään 0,6 %:n yleiskorotusta kaikkiin hintaryhmiin, lu-
kuunottamatta laboratoriopalveluiden hintoja, jotka sairaanhoitopiiri ostaa 
NordLabilta. Lisäksi lastentautien hintoihin esitetään 2 %:n hinnankorotuksia kom-
pensoimaan asiakasmaksulainsäädännön muutoksesta johtuvaa asiakasmaksujen 
menetystä. Sädehoitoyksikön hintoihin esitetään 40 %:n korotuksia. Tällä arvioidaan 
saatavan noin 3,0 milj. euron lisätulo, jolla katetaan uuden sädehoitoyksikön pois-
toista ja käyttöönotosta aiheutuva lisäkustannus.  Vaativien sädehoidon 
hoitotekniikoiden kustannustarkastelua on jatkettava vuonna 2022. Osana organi-
saatiouudistusta tehohoito keskitetään  yhteen osaamiskeskukseen. Tästä johtuen 
vuodeosastohinnoitteluun lisätään uusi hoitopäivävälisuorite: valvonta.  Samassa yh-
teydessä tarkistetaan vuodeosastojen hoitopäivähinnnoittelua. Muutoksella ei 
arvioida olevan vaikutusta vuodeosastojen kokonaishinnoitteluun. 
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Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on käytössä jäsenkunnalle 
aiheutuneiden poikkeuksellisen suurten potilaskohtaisten kustannusten tasaa-
miseksi tasausjärjestelmä, joka on järjestetty perussopimuksen 21 §:n mukaisesti 
hoitokustannusten tasausrahaston avulla. Voimassa olevan valtuuston päätöksen 
mukaisesti tasausrahaston varoja käytetään yksittäisen potilaan tilivuoden aikana jä-
senkunnalle yli 100.000 euroa ylittävien tutkimusten, toimenpiteiden ja hoidon 
aiheuttamien kaikkien kustannusten tasaamiseen. Tasausmaksun jäsenkuntakoh-
tainen suuruus selvitetään tilinpäätöksen yhteydessä tilikauden aikana 
toteutuneiden potilaskohtaisten kustannusten perusteella. 

 

KONSERNIOHJAUS  

Kuntalaissa määritellään konsernijohdon tehtävät. Konsernijohto vastaa kuntakon-
sernin johtamisesta, ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. 

PPSHP-konsernin toiminnot on järjestettävä siten, että  

1) Valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan 
2) Vastuu johtamisesta (toiminnasta ja taloudesta) on selkeä kaikilla organisaation 

tasoilla 
3) Konsernin talous pysyy tasapainossa 
4) Toiminnassa huomioidaan konsernin kokonaisetu 
5) Suunnitellut toiminnan tehostamistoimenpiteet ja rakennejärjestelyt toteutetaan 
6) Sisäisen valvonnan vastuut ovat selkeät jokaisella esimiesasemassa olevalla hen-

kilöllä 
7) Kokonaisvaltaisella riskienhallinnalla varmistetaan häiriötön palvelutuotanto ja 

asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. 
o Konserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaan liittyvät riskit tunniste-

taan, arvioidaan ja hallintakeinoja suunnitellaan, toteutetaan sekä 
seurataan. 

Sairaanhoitopiirin valtuusto on vahvistanut kuntayhtymän konserniohjeen vuonna 
2008. Konseniohjeen päivitys on hyväksytty hallituksessa syksyllä 2021 ja se esitetään 
valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2021 lopulla. Kuntayhtymän konserniohjeella luo-
daan puitteet ensisijaisesti kuntayhtymäkonserniin kuuluvien yhteisöjen 
omistajaohjaukselle kuntayhtymän tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeessa  linja-
taan myös kuntayhtymän omistajapolitiikka ja hyvä hallinto- ja johtamistapa. 
Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee konserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnan ja ta-
louden osavuosikatsaukset kokouksissaan. Tämän lisäksi yhteisöjen toiminnasta ja 
taloudesta raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. 
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PPSHP-konserni 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on konsernin emoyhteisö, jo-
hon kuuluvat tytäryhteisöinä Oulun Keskuspesula Oy, Pohjois-Suomen 
Terveydenhuollon Tukisäätiö, Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinne, Kiinteistö Oy Oulun 
Heikinharju, Kiinteistö Oy Medikomppania, Pohjois-Suomen Leikkaus Oy ja Esko Sys-
tems Oy. Merkittävä osakkuusyhteisö on Liikelaitoskuntayhtymä NordLab.  

 

Tytäryhteisöt 

Oulun Keskuspesula Oy (omistusosuus 80,2 %) on PPSHP:n konserniyhtiö, joka tuot-
taa tekstiilihuoltopalvelut sairaanhoitopiirille. Yhtiö on yksi Suomen suurimmista 
tekstiilien huolto- ja vuokrauspalveluja tuottavista yrityksistä. Yhtiö toimii hankintalain 
mukaisena sidosyksikkönä (in-house – yksikkö). Yhtiön toiminta-alue ulottuu alihank-
kijoiden välityksellä Keski-Pohjanmaalta Pohjois-Lappiin saakka. Päivittäin yhtiö 
pesee noin 13.000 kg pyykkiä ja toimittaa noin 30 000 tekstiiliä asiakkailleen. Yhtiön 
palveluksessa on nykyisin noin 90 henkilöä. Tekstiilihuoltopalveluihin kuuluu tekstii-
lien hankinta, vuokraus, pesu, viimeistely, pakkaaminen ja korjaus.. Yhtiön toimitilat 
siirtyivät vuoden 2020 lopulla Oulun yliopistollisen sairaalan läheisyydestä suunnitel-
lun uuden sairaalarakentamisen tieltä Oulun Ruskon alueelle.  

Oulaskankaan sairaalan kiinteistöt omistavan Kiinteistö Oy Medikomppanian (omis-
tusosuus 100 %) toimintaideana on huolehtia toimitilojen omistamisesta, 
kunnossapidosta ja korjauksista. Yhtiön strategiana on harjoittaa suunnitelmallista ja 
pitkäjänteistä korjaus- ja huoltotoimintaa omistamissaan kiinteistöissä. Strategian 
mukaisella toimintatavalla on mahdollista ennakoida tulevia korjaustarpeita ja välttää 
ongelmien syveneminen. Kiinteistötoiminnan eriyttäminen varsinaisesta sairaalatoi-
minnasta mahdollistaa sairaalan voimavarojen suuntaamisen sairaanhoidollisen ja 
lääketieteellisen toiminnan kehittämiseen yhtiön huolehtiessa toimitiloista. Yhtiöllä 
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on käynnissä ensihoidon uuden toimitalon rakennushanke sairaanhoitopiirille. Toimi-
tilat tulevat sijoittumaan Oulaskankaan sairaala-alueelle. 

Pohjois-Suomen Terveydenhuollon Tukisäätiön, Tertun (omistusosuus 100 %) tar-
koituksena on säädekirjan mukaan tukea terveydenhuollon ja terveystieteen 
tutkimusta ja järjestää alan koulutuksen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla 
apurahoja, järjestämällä asiantuntijapalveluja sekä toteuttamalla koulutustilaisuuksia 
lähinnä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ja erityisvastuualueen 
kunnissa. Säätiö toteuttaa ja koordinoi tutkimusta sekä koulutusta yhteistyössä yli-
opistojen, korkeakoulujen sekä muiden oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa. 
Säätiö harjoittaa myös alaan liittyvää tutkimustoimintaa ja neuvontaa.  

Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinne ja Kiinteistö Oy Heikinharju -nimiset sairaan-
hoitopiirin täysin omistamat kiinteistöyhtiöt vuokraavat tiloja ulkopuolisille toimijoille 
rakennusten vapauduttua ja jäätyä tyhjiksi sairaanhoitopiirin varsinaisesta toimin-
nasta 1990-luvulla. Tavoitteena on, että kiinteistöyhtiöt saavat tuloillaan katettua 
menonsa eivätkä siten aiheuta kuluja sairaanhoitopiirin varsinaiselle toiminnalle. Yh-
tiöiden tulee toimia siten, että kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan ja 
kiinteistöjen vuokrausaste pidetään mahdollisimman korkeana. Yhtiö peruskorjaa ja 
kunnostaa kiinteistöjään pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti taloustilanteen 
sallimissa puitteissa.  

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit ovat v. 2019 pe-
rustaneet yhteisen osuuskunnan nimeltään Pohjois-Suomen sosiaali- ja 
terveydenhuollon osuuskunta, kutsumanimeltään Tervia. Tervian tehtävänä on al-
kuvaiheessa tuottaa omistajilleen OYS-Erva sairaanhoitopiireille valikoituja ja erikseen 
sovittavia erikoissairaanhoidon palveluita hankintalain mukaisena sidosyksikkönä. 
Osuuskunnan omistussuhteet määräytyvät sairaanhoitopiirien asukaslukujen suh-
teessa, jolloin osuuskunta on osa PPSHP-konsernia. Osuuskunnan ja sen tytäryhtiö 
Tervia Osaajat Oy:n toiminta on käynnistynyt v. 2020 aikana. Toiminnan on tarkoitus 
laajentua tulevien vuosien aikana.   

Tervian ja sen tytäryhtiön tavoitteena on turvata mahdollisimman taloudellisesti ja 
vaikuttavasti koko Pohjois-Suomen alueen väestölle palvelujen tuottaminen, hoito-
ketjujen toimivuus ja optimaalinen työnjako, osaamisen ylläpitäminen ja 
ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. 

Tervian ja sen tytäryhtiön keskeisiä tavoitteita ovat: 

- osaamispääoman riittävyyden varmistaminen OYS-ERVA-alueen päivystävissä 
sairaaloissa huolimatta osaamisen keskittymisestä ja merkittävästä lähitulevai-
suuden eläkepoistumasta  

- erityisosaajien ja osaamispääoman sitouttaminen julkisiin palvelutuottajiin tar-
joamalla lisäansiomahdollisuuksia virkatyön ohella osuuskunnan alaisten 
yhtiöiden kautta 

- kannustinjärjestelmien luominen edistämään erityisasiantuntijoiden yhteisesti 
koordinoitua liikkuvuutta 

- OYS-ERVA -alueen päivystävien sairaaloiden toiminnan turvaava erikoissairaan-
hoidon työnjakomalli ohjatun potilaiden valinnanvapauden ja sairaaloiden 
vahvemman keskinäisen työnjaon ja roolittamisen kautta 
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- lain mukaisen ja kilpailukykyisen hoitoon pääsyn turvaaminen ja palvelukysyn-
nän kausivaihteluun reagoivan palvelutarjonnan luominen 

- olemassa olevan infrastruktuurin mahdollisimman tehokas hyödyntäminen koko 
OYS-ERVA-alueella 

- olemassa olevien tilojen ja laitteiden käyttöasteen kohottaminen, tuotannon te-
hostaminen ja synergiahyötyjen kautta kustannustehokkuuden parantaminen 

- yhteisen OYS-ERVA-alueen Tervia-brändin luominen kilpailukykytekijänä 
- OYS-ERVA-alueen julkisen erikoissairaanhoidon kilpailukyvyn parantaminen 

Esko Systems Oy:n perustajaosakkaita ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
lisäksi Esko-järjestelmän nykyiset käyttäjät: Lapin sairaanhoitopiiri (LSHP), Länsi-Poh-
jan sairaanhoitopiiri (LPSHP), 2M-IT Oy (järjestelmän käyttäjänä Vaasan 
sairaanhoitopiiri, VSHP). Nykyisten käyttäjien lisäksi Oulun kaupunki on yhtiön perus-
tajaosakas. Perustajaosakkaiden lisäksi yhtiöön on tullut osakkaiksi myös Kainuun 
sote, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, LapIT Oy ja 
Istekki Oy. 

Perustamisen yhteydessä PPSHP siirsi Esko-järjestelmään liittyvät immateriaalioikeu-
det yhtiölle.  Yhtiön palvelukseen siirtyi sairaanhoito-piirin tietohallinnosta Esko-
järjestelmän kehityksestä ja ylläpidosta vastaavat työntekijät. Esko-järjestelmään si-
sältyvä liiketoiminta, työntekijät ja asiakkuudet siirtyivät yhtiölle sopimuksen 
mukaisesti 1.1.2020.      

Esko-potilastietojärjestelmä on PPSHP:n useiden vuosien kehitystyön tuloksena syn-
tynyt modulaarinen potilastietojärjestelmä, jota on tarkoitus kehittää edelleen 
tulevaisuudessa. PPSHP yhtiöitti Esko- potilastietojärjestelmän tavoitteenaan saada 
kotimainen ja kustannustehokas järjestelmä suomalaisessa terveydenhuollossa laa-
jemmin käyttöön. Esko-yhtiön yhtenä keskeisenä tavoitteena on laajentaa Esko-
järjestelmän käyttöä myös perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tarpeisiin tule-
ville hyvinvointialueille. Järjestelmä on tähän mennessä kattanut 
erikoissairaanhoidossa tarvittavat ominaisuudet. Järjestelmä on menestynyt potilas-
tietojärjetelmien vertailussa erinomaisesti. 

Tarkoituksena on, että Esko-yhtiö on valtakunnallisesti merkittävä julkisten toimijoi-
den omistama sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä tarjoava palveluyhtiö, 
joka pyrkii toimimaan alueellisesti yhteistyössä kaupunkien, kuntien, sairaanhoitopii-
rien, kansallisten palvelukeskusten ja perustettavien hyvinvointialueiden kanssa. 
Tavoitteena on kehittää yhtiön liiketoimintaa siten, että yhtiöllä on keskeinen asema 
sen osakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden sekä näihin 
liittyvien tarpeiden täyttämisessä kustannustehokkuuden periaatetta noudattaen. 
Yhtiö vastaa in-house -muotoisesta toiminnasta ja sillä voi olla myös alihankintaa.   

Yhtiön ensisijaisena tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa sen osakkaille, eikä se näin 
lähtökohtaisesti jaa osinkoa. Muille kuin Osakkaille vähäisessä määrin mahdollisesti 
tarjottavien palveluiden hinnoittelussa noudatetaan markkinaehtoista hinnoittelua. 

Sairaanhoitopiiri omistaa kokonaan Pohjois-Suomen Leikkaus Oy:n osakekannan. 
Yhtiöllä ei tällä hetkellä ole toimintaa. Yhtiölle on suunnitteilla toimintaa mm. psykiat-
rian ja tiettyjen erikoisalojen kohdalla.  
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Osakkuusyhteisöt  

Liikelaitoskuntayhtymä NordLab  

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit ovat perustaneet 
yhteisen laboratoriotoimintaan keskittyvän organisaation, joka viralliselta nimeltään 
on Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä ja kutsumanimel-
tään NordLab. NordLabin omistavat Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Länsi-Pohjan 
sairaanhoitopiirit, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä sekä Kai-
nuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Vuoden 2013 alusta lähtien 
erityisvastuualueiden laboratoriotoiminta siirtyi sekä hallinnollisesti että toiminnalli-
sesti osaksi liikelaitoskuntayhtymää. NordLabin palveluksessa on noin 680 
työntekijää. Yhtymän liikevaihto on noin 96 miljoonaa euroa ja tutkimuksia tehdään 
noin 9,2 miljoonaa vuodessa. NordLabin toiminta laajeni merkittävästi koroanepide-
mian myötä. 

NordLabiin kuuluu viisi aluelaboratoriota, jota kutakin johtaa aluelaboratorion johtaja. 
Aluelaboratorioiden sijaintipaikat ovat Rovaniemi, Kemi, Oulu, Kajaani ja Kokkola. 
Aluelaboratoriot tuottavat laboratoriotutkimuksia alueensa sairaaloille, ja terveyskes-
kuksille ja muille asiakkaille. Erityisvastuualueen kunnat voivat neuvotella NordLabin 
kanssa terveyskeskuslaboratorioidensa liittymisestä liikelaitokseen oman aikatau-
lunsa ja halunsa mukaan. 

NordLabille asetetut omistajaohjaukselliset tavoitteet 

NordLabin tehtävänä on tuottaa omistajilleen ja omistajien jäsenkunnille kliinisiä la-
boratoriotutkimuksia sekä huolehtia alan tutkimuksesta ja kehityksestä. NordLab on 
perustettu sairaanhoitopiirien ja niiden jäsenkuntien sisäistä yhteistä palvelutuotan-
toa varten.  

 NordLabin toimialue on sen omistajien ja niiden jäsenkuntien alue. 
 NordLabin toiminta on kaikilta osin osa kunnallisia lakisääteisiä tehtäviä, eikä se kil-

paile yksityisen elinkeinotoiminnan kanssa. NordLab ei laajenna toimintaansa 
yksityisille markkinoille, eikä osallistu yksityisen sektorin tarjouskilpailuihin.  

 NordLab voi myydä kilpailuneutraliteetin erityisesti vaarantumatta tilapäistä ylika-
pasiteettiaan markkinoille vähäisen määrän liikevaihdostaan. Markkinoille 
myytävät palvelut hinnoitellaan vallitsevan kilpailutilanteen mukaisesti ja hinnoit-
teluperusteet voidaan tarvittaessa riittävän selkeästi osoittaa. 

 NordLab noudattaa toiminnassaan soveltuvin osin PPSHP:n valtuuston hyväksy-
mää konserniohjetta 

 NordLab toimii hankintalain mukaisena sidosyksikkönä, jolta eritysvastuualueen 
sairaanhoitopiirit ostavat laboratoriopalvelut. 

 NordLabin toimintaa ohjaavat perustamissuunnitelman yhteydessä asetetut ta-
voitteet. Näitä ovat mm. kustannustehokkuuden parantaminen. 

 NordLabin palvelujen hinnoittelu perustuu perussopimuksen mukaisesti kustan-
nusvastaavuuteen, eikä se tee toiminnallaan merkittävää yli-/alijäämää. 

 NordLabin toimintaa ja taloutta kehitetään yhtymäkokouksen ja johtokunnan aset-
tamien tavoitteiden mukaisesti. 



  TALOUSARVIO 2022 
               Tavoitteet 

  

36 

 

TAVOITTEET 

TOIMINTATAVOITTEET  

Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien yhteenlasketun väkiluvun arvioidaan olevan 413 043 
vuoden 2022 lopussa. Hoidettavien potilaiden määrän erikoissairaanhoidossa arvioi-
daan olevan 143 000 vuonna 2022. Jäsenkuntien potilaita arvioidaan olevan 127 000, 
4,7 % enemmän kuin vuonna 2020. 
 
Sairaanhoitopiirin kuntalaskutettavien avohoitokäyntien määrän arvioidaan olevan 
noin 676 462 kpl vuonna 2022, joka on 14,4 % enemmän kuin vuonna 2020. 
 
Hoitopäivien määräksi arvioidaan 230 657 vuonna 2022. Laskua kuluvan vuoden suun-
nitelmaan on 6,5 %. Vuodeosastohoitojaksojen määrän olevan 51 651 vuonna 2022. 
 
Vuoden 2022 alussa koko sairaanhoitopiirissä on arviolta noin 813 sairaansijaa. Vuode-
osastojen keskimääräinen hoitoaika on suunnitelman mukaan 4,5 vrk. Leikkausten 
määrän arvioidaan olevan 36.299 vuonna 2022. Synnytysten määrän arvioidaan nou-
sevan hieman ja olevan 3500 vuonna 2022. Kehitysvammahuollon toimialueella 
laitospaikkojen määrä pysyy vuoden 2020 tasolla (30 laitospaikkaa). Avohoitokäyntien 
määrän arvioidaan nousevan noin 8,5%. 
 
Taloudellisuustavoite sairaanhoitopiirin oman sairaanhoidon palvelutuotannon jäsen-
kuntalaskutuksesta asukasta kohden vuodelle 2022 on 1184 euroa sisältäen 
ensihoidon laskutuksen. Se on 15 euroa (1,3 %) enemmän kuin vuoden 2021 käyttö-
suunnitelmassa ja 79 euroa (7,2 %) enemmän kuin tilinpäätöksessä 2020. Kasvu 
aiheutuu väestön ikääntymisen ja sairastavuuden myötä kasvavasta palvelutarpeesta. 
 

 

Toimintatatavoitteet

Tilin-
päätös 
2020

TA2021 TA2022
Muutos 
KS2021/
TA2022

Muutos 
(%) 

KS2021/ 
TA2022

Muutos 
TP2020/ 
TA2022

[Suunn. 
2023]

[Suunn. 
2024]

PPSHP:n alueen väkiluku 1) 410 120 412 252 413 043 791 0,5 0,7 413 716 414 267

Määrätavoitteet (esh +pth)
Laskutettavat avohoitokäynnit (oma toiminta) 591 155 674 041 676 462 2 421 0,4 14,4 683 227 690 059

erikoissairaanhoito 528 088 611 441 603 462 -7 979 -1,3 14,3 609 497 615 592
perusterveydenhuollon päivystys 63 067 62 600 73 000 10 400 16,6 15,7 73 730 74 467

Vuodeosastohoitojaksot 49 762 54 024 51 651 -2 373 -4,4 3,8 52 168 52 689
Hoitopäivät 221 399 246 770 230 657 -16 113 -6,5 4,2 246 770 249 238

Hoidossa olleet potilaat 1) 136 498 140 500 143 000 2 500 1,8 4,8 141 905 143 324
Hoidossa olleet jäsenkunt. potilaat 121 324 125 000 127 000 2 000 1,6 4,7 126 250 127 513

Tunnuslukutavoitteet

Keskimääräinen hoitoaika 4,5 4,6 4,5 0 -2,2 -0,8 4,7 4,7

Taloudellisuustavoitteet
Jäsenkuntien laskutukset e/asukas 1105 1169 1184 3,6 % 1,3 7,2 1 213 1 244

Määrätavoitteet (kehitysvammahuolto)

Avohoitokäynnit 2 921 2 850 3 092 242 8,5 5,9 2 850 2 850
Laitoshoidon hoitopäivät 10 432 10 490 10 490 0 0,0 0,6 10 490 10 490

1) Lähde: Tilastokeskus Väestörakenne 2020 ja Väestöennuste 2021



      TALOUSARVIO 2022 
                  Tavoitteet   

 

37 

 

SITOVAT TAVOITTEET 

Kuntayhtymän valtuustolle esitetään, että sairaanhoitopiirin valtuustolle raportoi-
daan sairaanhoitopiiritasoiset sitovat tavoitteet ja tulokset. Sairaanhoitopiirin 
hallitukselle esitetään sitovat tavoitteet sekä toimialue- että sairaanhoitopiirita-
solla. 

1. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet sairaanhoitopiirin tasolla: 

 Hoitoon pääsy: 

o Lähetteen käsittelyaika on alle 21 vrk  

o Ensikäynti toteutuu 3 kuukaudessa 

o Hoitotoimenpide toteutuu 6 kuukaudessa 

 Toimintatuotot toteutuvat talousarviossa esitetyllä tavalla 

 Jäsenkuntalaskutus toteutuu enintään suunnitellun mukaisesti 

 Toimintakulut yhteensä toteutuvat enintään suunnitellun mukaisesti 

 Tilikauden tulos on vähintään suunnitellun mukainen 

 Investoinnit toteutuvat sairaanhoitopiirin tasolla talousarvion investointiosan 
mukaisesti 

 Lainakannan netto-osuuden muutos toteutuu rahoitusosan mukaisesti 

2. Hallitukseen nähden sitovat tavoitteet toimialuetasolla:  

 Toimintatuotot (pl. tulosalueen sisäiset tulot) toteutuvat talousarviossa esite-
tyllä tavalla  

 Toimintakulut toteutuvat enintään talousarviossa esitetyllä tavalla (pl. tulos-
alueen sisäiset kulut) 

 Henkilöstökulut toteutuvat talousarviossa esitetyllä tavalla 

 Investoinnit toteutuvat talousarvion investointiosassa esitetyllä tavalla 

3. Konsernin tytäryhtiöt ja säätiö  

 Kuntayhtymän tytäryhteisöjen toiminta tukee osaltaan sairaanhoitopiirin teh-
tävän ja toiminta-ajatuksen toteutusta ja tytäryhteisöjen johtamisessa 
noudatetaan vahvistettua konserniohjetta. Tytäryhteisöjen tulee kattaa toi-
minnastaan aiheutuneet menot.  

4. Vuosien 2023 ja 2024 taloussuunnitelma on ohjeellinen, koska sairaanhoitopii-
rin toiminta siirtyy osaksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta vuoden 2023 
alusta 
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TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YHTEENVETO Sitovuus 1) Määrärahat

Valtuustoon nähden sitovat:

Sairaanhoitopiiri
Toimintatuotot yhteensä B 748 802 128
Jäsenkuntalaskutus B 489 063 086
Toimintakulut B 721 741 343
Tilikauden tulos N -7 424 381
Investoinnit yhteensä N 337 515 200
Lainakannan muutokset N 315 000 000

Hallitukseen nähden sitovat:

Konsernipalvelut
Toimintatuotot yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät) B 145 442 829
Toimintakulut yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät) B 128 116 676
Henkilöstökulut B 48 827 993

Somatiikka
Toimintatuotot yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät) B 553 299 623
Toimintakulut yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät) B 549 268 443
Henkilöstökulut B 228 886 694

OYS Konsti (Kehitysvammahuolto)
Toimintatuotot yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät) B 9 519 762
Toimintakulut yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät) B 8 959 135
Henkilöstökulut B 5 875 894

OYS Psykiatria
Toimintatuotot yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät) B 65 017 957
Toimintakulut yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät) B 63 174 122
Henkilöstökulut B 37 866 196

OYS Sairaanhoidon palvelukeskus
Toimintatuotot yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät) B 110 111 624
Toimintakulut yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät) B 102 845 207
Henkilöstökulut B 59 892 256

OYS Kuntoutus
Toimintatuotot yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät) B 38 985 040
Toimintakulut yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät) B 38 563 503
Henkilöstökulut B 13 918 206

Ensihoito
Toimintatuotot yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät) B 36 758 200
Toimintakulut yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät) B 36 660 738
Henkilöstökulut B 27 372 749

INVESTOINTIOSA Sitovuus 1)

Konsernipalvelut N 319 587 000
Somatiikka N 6 707 200
OYS Konsti (Kehitysvammahuolto) N 0
OYS Psykiatria N 45 000
OYS Sairaanhoidon palvelukeskus N 9 900 000
OYS Kuntoutus N 362 000
Ensihoito N 914 000
SHP yhteensä N 337 515 200

1) N=sitovuus nettotuloarvio/-määräraha, B=bruttomääräraha/-tuloarvio
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STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET 

 

 

Mittari Yksikkö  Vertailuarvo Tavoitearvo Seurantajakso

POTILASLÄHTÖISTÄ JA VAIKUTTAVAA HOITOA

ASIAKASKOKEMUS JA OSALLISUUS
Palvelukokemus % 2021 arvo  90% tai yli on tyytyväisiä 1kk 
Fyysisiä käyntejä korvaavat etäasioinnit lkm 2021 arvo lkm nousee 1kk 

HOITOPROSESSIN TOTEUTUMINEN JA LAATU

Hoitoa odottavat, mediaani odotusaika vrk 2021 arvo pienenee 1kk

Hoitoon liittyvät infektiot lkm / 
1000 hoitopäivää

2021 arvo vähenee 1kk 

30 vrk vuodeosastohoidosta poistumisen 
jälkeinen suunnittelematon paluu

% 2021 arvo laskee 3kk 

YHTEISTYÖLLÄ JA KUMPPANUUKSILLA LAADUKKAAT JA VAIKUTTAVAT PALVELUT

Osuuskunnan osaajapoolien määrä lkm ei vertailuarvoa 15 vuosi

TOIMINTA JA TALOUS TASAPAINOSSA
Kustannukset / hoidettu potilas euroa 2022 TA Talousarvion mukainen 1kk

Avohoitokäynnit + hoitopäivät / työpanos 
(talousnäkökulma)

lkm 2022 TA Talousarvion mukainen 1kk

VETOVOIMAINEN TYÖPAIKKA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ -  "ELÄMÄSI TYÖPAIKKA"

Työnimu % 66,6 % (2019 Mitä kuuluu 
-kyselyn tulos)

 
75% tai yli

vuosi

Sairauspoissaolokustannukset eurot 2021 arvo vähenee 4kk

Vaihtuvuus ja erosyyt, suosittelee työpaikkaa % 2021 arvo 90% tai yli vuosi

Koulutuspäiviä per täydennyskoulutukseen 
osallistuja

päiviä / osallistuja TP2021 Nousee vuosi

KORKEATASOISTA KOULUTUS-, TUTKIMUS-, KEHITYS, JA INNOVAATIOTOIMINTAA

Opiskelijaohjauksen laatu (hoitajat) pisteet 8,7 yli 8,6 vuosi

Opiskelijatyytyväisyys (lääkärit) pisteet 2021 arvo vuosi

Tutkimuksen laatu pisteet 2018-2020 pisteet nousee vuosi

TULEVAISUUDEN SAIRAALA - MEITÄ KAIKKIA VARTEN

Ohjelman toteuttaminen hyväksytyn aikataulun 
mukaisesti

vuosi Toteutuu aikataulussa 4kk

Asetetussa kustannustavoitteessa pysyminen € Toteuma 100 % tai alle Hankkeen talousarvio 4kk
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TULOSLASKELMAOSA 

 

 

Talousarviovuoden 2022 toimintatulot 

Toimintatuotot, jotka koostuvat myynti- ja maksutuotoista, tuista ja avustuksista sekä 
vuokra- ja muista toimintatuotoista arvioidaan 748,8 milj. euron suuruisiksi talousar-
viovuodelle 2022. Tämä on 2,0 % suurempi kuin vuoden 2021 käyttösuunnitelman tulot 
ja 7,2 % suurempi kuin tilinpäätöksen 2020 toteuma. Myyntituotot ovat 91,9 % kaikista 
toimintatuotoista ja jäsenkuntamyynnin osuus 65,3 %. Talousarvioesityksessä osoite-
taan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeelle rahoitusta noin 5 milj. euroa. Tämä on 
100 % valtion rahoittama hanke. 
 

TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös 
2020

KS 2021
Talousarvio 

2022

Muutos-% 

KS21

Muutos-% 

TP20
[Suunnitelma 

2023 ]
[Suunnitelma 

2024]

Toimintatuotot

 Myyntituotot 638 648 146 673 718 859 687 963 790 2,1 % 7,7 % 713 207 749 739 444 034

-josta jäsenkunnat 454 536 435 479 662 020 489 063 086 2,0 % 7,6 %

-josta ulkokunnat ja muut 88 781 631 94 457 350 94 612 905 0,2 % 6,6 %

-josta välitetyt 36 080 833 38 000 000 38 000 000 0,0 % 5,3 %

-josta evo 13 593 359 14 667 445 15 917 015 8,5 % 17,1 %

-josta muut myyntituotot 45 655 887 46 932 044 50 370 784 7,3 % 10,3 %

 Maksutuotot 32 544 901 34 914 499 34 223 454 -2,0 % 5,2 % 34 719 323 35 478 002

 Tuet ja avustukset 21 234 090 16 156 890 21 684 988 34,2 % 2,1 % 5 167 000 5 322 010

 Muut toimintatuotot 6 288 078 9 343 023 4 929 896 -47,2 % -21,6 % 5 009 141 5 159 415

Toimintatuotot 698 715 216 734 133 271 748 802 128 2,0 % 7,2 % 758 103 213 785 403 462

Valmistus omaan käyttöön 2 904 963 3 905 000 3 313 000 -15,2 % 14,0 % 3 313 000 2 300 000

Toimintakulut

 Henkilöstökulut 369 764 940 391 472 600 422 639 989 8,0 % 14,3 % 428 609 251 435 001 301

 Palvelujen ostot 148 510 772 161 450 363 148 711 139 -7,9 % 0,1 % 147 425 361 149 613 869

 -josta välitetyt 35 812 529 38 000 000 38 000 000 0,0 % 6,1 % 38 000 000 38 000 000

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 113 235 514 123 476 484 125 868 558 1,9 % 11,2 % 128 385 929 130 953 648

-josta apteekkitarvikkeet 31 361 305 35 777 348 35 343 926 -1,2 % 12,7 % 36 050 804 36 771 821
-josta hoitotarvikkeet 41 506 013 44 613 865 46 046 148 3,2 % 10,9 % 46 967 071 47 906 413

 Avustukset 3 239 651 6 835 500 3 239 700 -52,6 % 0,0 % 3 336 891 3 436 998
Muut toimintakulut 19 950 852 15 730 276 21 281 957 35,3 % 6,7 % 21 920 416 22 578 028

Toimintakulut 654 701 728 698 965 222 721 741 343 3,3 % 10,2 % 729 677 849 741 583 843

 

T O I M I N T A K A T E 46 918 452 39 073 049 30 373 785 -22,3 % -35,3 % 31 738 364 46 119 619

Rahoitustuotot- ja kulut 66 838 -294 600 -234 920 -20,3 % -451,5 % -241 968 -1 036 972

 

V U O S I K A T E 46 985 290 38 778 449 30 138 865 -22,3 % -35,9 % 31 496 397 45 082 647

Poistot ja arvonalentumiset
 Suunnitelman mukaiset poistot 36 037 581 36 767 352 37 563 246 2,2 % 4,2 % 52 292 659 67 325 954

 

Satunnaiset erät -3 511 272 0 0 * * 0 0

TILIKAUDEN TULOS 7 436 438 2 011 096 -7 424 381 * * -20 796 262 -22 243 307
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Jäsenkuntamyyntiä on arvioitu arvioitujen suoritemäärien perusteella keskimääräi-
seen laskutukseen pohjautuen. Kysynnän ennustetaan kasvavan koronaepidemian, 
väestömuutosten ja ikärakenteen muutosten vaikutuksesta siten, että hoidettujen 
potilaiden määrän arvioidaan kasvavan noin 2 % vuoden 2021 talousarvioon nähden. 
 
Sairaanhoitopiirin oman tuotannon sisältävä jäsenkuntalaskutus vuoden 2022 on ta-
lousarviossa 489,1 milj. euroa (+2,0 % KS 2021) mistä ensihoidon osuus on 24,9 milj. 
euroa (ei muutosta vuoteen 2021) ja apuvälineiden osuus on 9,7 milj. euroa (KS 2021 
9,4 milj. euroa). Myyntiä kasvattaa sädehoidon hinnankorotuksista johtuen sädehoi-
don laskutus arviolta noin 1,8 milj. euroa (0,37 %). 
 
Sairaanhoitopiiri on järjestänyt ensihoitopalvelun yhdessä Oulu-Koillismaan ja Joki-
laaksojen pelastuslaitoksen kanssa vuodesta 2015 lähtien. Selvitys ensihoidon 
tuottamisesta omana toimintana käynnistyi vuonna 2019 ja valtuusto päätti 9.10.2020 
kokouksessaan antaa hallitukselle tehtäväksi valmistella ensihoitopalvelun siirto 
PPSHP:n omaksi toiminnaksi vuoden 2022 alusta alkaen. Talousarviota on valmisteltu 
siten, että ensihoidon liikkeenluovutus toteutuu vuoden 2022 alusta lukien. Tämä kas-
vattaa sairaanhoitopiirin budjettia noin 10 milj. euron suuruisesti. Kuitenkin 
jäsenkunnilta perittävä osuus pidetään saman suuruisena kuin vuonna 2021, 24,9 milj. 
eurossa. Sairaanhoitopiiri saa jatkossa myös kelakorvaukset ja asiakasmaksutulot. 

Sairaanhoitopiirin palveluiden myynti muille sairaanhoitopiireille ja ulkokunnille arvi-
oidaan olevan 94,6 milj. euroa (+0,2 % v. 21 verrattuna). Kehitysvammahuollon 
myynniksi arvioidaan 9,3 milj. euroa (+4,1 % v. 2021 KS verrattuna) ja perusterveyden-
huollon päivystyksen myynniksi 17,4 milj. euroa (+10,1 % verrattuna vuoden 2021 KS). 

Valtion korvaus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutukseen on pienentynyt viimeisten 
vuosien aikana. Alla olevassa kuvaajassa näkyvät vuosittaiset toteumat. Vuodelle 2021 
arvioimme korvauksen suuruudeksi vuoden 2020 toteumataso 11,0 milj. euroa, mutta 
saimme 11,6 milj. euroa. Talousarviovuodelle 2022 korvauksen määräksi on arvioitu 
sama määrä, 11,6 milj. euroa. Valtionkorvauksen määrä asettaa suuria haasteita lää-
käri- ja hammaslääkärikoulutuksen järjestämiseen, kun samanaikaisesti 
koulutettavien määrä on kasvanut. Muun muassa hammaslääkärikoulutukseen osoi-
tettu määrä on yli 300.000 euroa pienempi kuin mitä maksamme koulutuksen 
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järjestämisestä Oulun kaupungille. Osa koulutuksen kustannuksista jää kuntien ra-
hoitettavaksi. Terveyden tutkimukseen arvioidaan saatavan OYS-erva 
tutkimustoimikunnalle 2,9 milj. euroa. Lisäksi budjettiin on varattu vuodelta 2021 siir-
tyviä tutkimusrahoituksia 1,0 milj. euron verran. 

Valtion korvaus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutukseen 

 

Tuloslaskelman mukaiset maksutuotot sisältävät asiakasmaksutulot, valmiusrahas-
toon kannettavan maksun ja sekä muita palvelumaksuja. Asiakasmaksujen 
arvioidaan olevan 23,2 milj. euroa (2021: 24,7 milj. euroa), mistä erikoissairaanhoidon 
osuus 22 milj. euroa (2021: 23,6 milj. euroa), kehitysvammahuollon 0,17 milj. euroa (0,1) 
ja perusterveydenhuollon päivystyksen 1,0 milj. euroa (1,0).  

Valmiusrahastomaksulla, jonka maksuperusteena on euroa/jäsenkunnan asukas, ka-
tetaan yleisestä valmiudesta, potilasvakuutusmaksusta sekä projektien 
omarahoitusosuuksista aiheutuvat kustannukset. Valmiusrahaston suuruus on use-
amman vuoden ollut 23 euroa/asukas. Vuoden 2022 talousarvioon esitetään 
varattavaksi saman suuruinen maksu. Suurin yksittäinen varaus valmiusrahastosta on 
potilasvakuutusmaksu. Vuoden 2022 talousarvioon potilasvakuutusmaksuun ja myr-
kytyskeskuksen jäsenmaksuun varataan yhteensä 6,5 milj. euroa.  

Eduskunta hyväksyi vuonna 2019 potilasvakuutuslain, jolla korvataan nykyinen poti-
lasvahinkolaki. Uusi potilasvakuutuslaki astui voimaan 1.1.2021. Lailla uudistettiin 
nykyisen potilasvakuutusta koskevan lainsäädännön rakenne kokonaisuudes-
saan. Sairaanhoitopiirin kannalta muutos on merkittävä, koska vuoden 2021 alusta 
potilasvahinkojen korvaamista ei voi enää järjestää Potilasvakuutuskeskuksen kautta. 
Suomen viisi yliopistosairaanhoitopiiriä ovat perustaneet yhdessä omistetun keskinäi-
sen vakuutusyhtiön. Jatkossa sairaanhoitopiirit rahoittavat potilasvahinkoriskit 
yhteisen vakuutusyhtiön kautta. Potilasvahinkotapausten ratkaisu kuuluu edelleen-
kin Potilasvakuutuskeskukselle. Tämä ratkaisu nostaa potilasvakuutusmaksun 
määrää ainakin muutamien vuosien ajan, kun joudumme maksamaan maksuja van-
hojen ratkaistujen tapausten osalta potilasvakuutuskeskukselle. 
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Talousarviovuoden 2022 toimintamenot  

Sairaanhoitopiirin toimintakulut jaetaan viiteen ryhmään: henkilöstökulut, palvelujen 
ostot, aineet ja tarvikkeet, avustukset sekä muut kulut. Henkilöstökulut olivat vuoden 
2020 tilinpäätöksessä 56 % kaikista toimintakuluista, palvelujen ostot 23 %, apteekki- 
ja hoitotarvikkeet 14 %, muut aineet ja tarvikkeet 3 % ja muut toimintakulut 4 %. 

Toimintamenot ovat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 721,7 milj. euroa. Toimin-
takulujen lisäykseksi vuoden 2020 tilinpäätökseen nähden esitetään 10,2 % sekä 2021 
käyttösuunnitelmaan verrattuna 3,3 %. Vuoden 2022 talousarviossa on mukana 
POPsote-hankkeen kuluja 5,0 milj. euroa.  

Sairaanhoitopiirin suurimmat menoerät:  

 

Yllä näkyvät 8 suurinta menoerää kattavat noin 86,4 % sairaanhoitopiirin kaikista me-
noista. Henkilöstömenojen osuus kaikista menoista on noin 59 %. 
Henkilöstöresurssien optimaalisella käytöllä ja työnjaolla on erityisen suuri merkitys 
sairaanhoitopiirin kustannusten hallinnassa. 

Henkilöstökulut ovat yhteensä 422,6 milj. euroa. Henkilöstökuluihin on arvioitu 14,3 % 
kasvu sairaanhoitopiirin tasolla edellisen vuoden tilinpäätökseen 2020 verrattuna ja 
8,0 % kasvu käyttösuunnitelmaan 2021 verrattuna. Ensihoidon liikkeenluovutuksen 
korottava vaikutus henkilöstömenoihin on 24,9 milj. euroa, noin 450 henkilötyövuotta. 
Vuoden 2021 talousarviossa POP-sote hankkeeseen kohdistuvia henkilöstömenoja oli 
noin 2,9 milj. euroa, vuoden 2022 talousarviossa 0,8 milj. euroa. Nämä edellä mainitut 
huomioiden vertailukelpoinen henkilöstömenojen kasvuprosentti on 2,1 %.   

Vuoden 2022 henkilöstösuunnittelun keskeisin tavoite on varmistaa palvelutuotan-
non kannalta osaavan henkilöstön riittävä määrä. Tuottavuuden ja tehokkuuden 
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5 %
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3 %

2 %
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9 %
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parantaminen edellyttävät jatkuvaa toimintojen arviointia ja kehittämistä. Henkilös-
tösuunnittelun lähtökohtana on talousarvion henkilöstömenoraami. Vuoden 2022 
toiminnan ja talouden suunnittelun yhtenä lähtökohtana on, että työpanoksen mää-
rään kiinnitetään erityistä huomiota. Henkilöstöresurssien budjetointi on tehty 
vakanssien mukaan.  

Talousarviossa työpanoksen kasvuksi on esitetty 492 palkallista vuosityöpanosta ver-
rattuna vuoden 2021 käyttösuunnitelmaan. Henkilöstöresurssin lisäyksestä reilu 450 
henkilötyövuotta kohdistuu ensihoidon liikkeenluovutukseen. Lisäksi talousarviossa 
on yksittäisiä resurssilisäyksiä (muun muassa valmiussuunnittelija), mutta pääasiassa 
pieniä sijaistyöpanosten lisäyksiä. Henkilöstöbudjetointia on haastanut laajamittainen 
organisaatiomuutos, joka tulee voimaan vuoden 2022 alussa. Toimialueet uudistuvat 
laajamittaisesti ja vakanssit siirtyvät suurelta osin paikasta toiseen. 

Osaamisresurssin uudistuminen ja tuottavuuspotentiaalin hyödyntäminen varmiste-
taan ottamalla käyttöön henkilöstöresurssipankki ja täyttölupamenettely. 
Toimintamallit ovat joustavia ja toiminnan uudistamista tukevia. 

Täyttölupamenettely on uudistuvan henkilöstöpolitiikan ja tuottavuusohjelman toi-
meenpanoa sekä osa rekrytointi- ja henkilöstösuunnittelua. Täyttölupien 
myöntämisen lähtökohtana ovat henkilöstösuunnitteluun perustuvat henkilöstön 
määrän muutostarpeet, henkilöstön uudelleen sijoittamisen tarpeet sekä tehtävien 
sijoitus- ja muutossuunnitelmat. Täyttölupamenettely koskee kaikkia ammattinimik-
keitä. Täyttölupamenettelyn toimintamallin käyttöönotto tapahtuu vuoden 2022 
alkupuolella.  

  

Palvelujen ostoihin varatut määrärahat ovat talousarvioesityksen mukaan 148,7 milj. 
euroa (v. 2021: 161,5 milj. euroa). Määräraha on -7,9 % (-12,8 milj. euroa) pienempi vuoden 
2021 käyttösuunnitelma. Ensihoitoon varattu pelastuslaitoksille maksettava korvaus 
siirtyy palvelujen ostoista pääosin henkilöstökuluksi, mutta myös muihin kulueriin. 
Tämä muutos vähentää palvelujen ostoja 20,9 milj. euroa. Palvelujen ostoihin POP-
sote hankkeeseen oli varattu vuoden 2021 talousarvissa varattu 5,0 milj. euroa, vuoden 
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2022 talousarviossa 3,8 milj. euroa. Nämä kaksi erää eliminoimalla kasvu vuoden 2021 
talousarvioon nähden on 6,9 %. Kasvua on budjetoitu muun muassa tietohallinnon 
palvelujen ostoihin 4,4 milj. euroa. 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat erään esitetään varattavaksi 125,9 milj. euroa, +1,9 % vuo-
den 2021 käyttösuunnitelmaan verrattuna ja 11,2 % korkeampi vuoden 2020 
tilinpäätökseen verrattuna. Apteekkitarvikkeisiin esitetään varattavan 35,3 milj. euron 
määräraha ja hoitotarvikkeisiin 46,0 milj. euroa. 

Muut toimintakulut ovat talousarvioesityksessä 21,3 milj. euroa, mikä on 35,3 % enem-
män kuin vuoden 2021 käyttösuunnitelmassa. Tähän erään sisältyvät muun muassa 
ulkoisten toimitilojen vuokrat 11,4 milj. euroa (KS 2021: 9,7 milj. euroa), laitevuokrat 5,0 
milj. euroa (KS 2021: 1,9 milj. euroa) ja kiinteistöverot 3,3 milj. euroa (KS2021: 2,5 milj. 
euroa) sekä luottotappiot. Laitevuokria kasvattavat 1,8 milj. euroa ensihoidon liikkeen-
luovutuksen kautta sairaanhoitopiirin vastuulle siirtyvät sopimukset. Lisäksi vuonna 
2022 otetaan käyttöön sädehoitokeskuksessa palvelusopimuksilla hankittuja uusia 
laitteita. 

Tuloslaskelman mukainen 30,1 milj. euron vuosikate ei kata talousarvion mukaisia 
37,6 milj. euron suuruisia poistoja. OYS:n rakennusten poistosuunnitelma on muu-
tettu siten, että kunkin rakennusosan poistoaika määritetään päättyväksi sen 
suunniteltuun purkamishetkeen mennessä erillisen suunnitelman mukaisesti.  Tämä 
korottaa rakennusten vuotuisia poistoja noin 3 milj. euroa jo vuosille 2019-2022. Lisäksi 
jo valmistuneet hankkeet (kehitysvammahuolto, keittiö, rauhaparkki) kasvattavat 
vuosittaista rakennusten poistoa. Vuoden 2022 aikana otetaan käyttöön sädehoito-
keskus, jonka poistojen määräksi on arvioitu talousarviovuodelle reilu 0,4 milj. euroa. 

Talousarvioesityksen mukainen tilikauden tulos vuonna 2022 on -7,4 milj. euroa. 
Vuonna 2022 poistoeron muutosta kirjataan noin 1,4 milj. euroa, jolloin tilikauden ali-
jäämäksi muodostuu noin 6,1 milj. euroa. Alijäämäinen budjetointi on mahdollista 
huomioiden sairaanhoitopiirin konsernitaseen kertynyt 33,6 milj. euron ylijäämä sekä 
sairaanhoitopiirin taseeseen kertynyt 13,4 milj. kertynyt ylijäämä. Myös vuoden 2021 
tulosennuste on positiivinen. 

 

KÄYTTÖTALOUSOSA 

KONSERNIPALVELUT  

Kuntayhtymän konsernipalvelut toimii sairaanhoitopiirin hallituksen alaisuudessa. 
Toimialuetta johtaa sairaanhoitopiirin johtaja. Sairaanhoitopiirin johtaja ja hänen vä-
littömässä alaisuudessa toimiva hallinto vastaavat hallituksessa käsiteltävien asioiden 
valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Lisäksi konsernipalvelut vastaa ja valvoo mm. 
kuntayhtymän strategian toteuttamista, huolehtii yhteistyöstä jäsenkuntien ja erityis-
vastuualueen kanssa, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden 
tarkoituksenmukaisen työnjaon ja yhteistyön kehittämisestä, yhteydenpidosta val-
tion viranomaisiin sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan valtakunnallisesta ja 
kansainvälisestä yhteistyöstä.  
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Konsernipalvelujen tehtävänä on myös luoda edellytykset (talous, henkilöstö, tilat, tie-
tojärjestelmät jne.) osaamiskeskusten toiminnalle ja tukea niitä tehtäviensä 
suorittamisessa sekä varmistaa toimialueiden ja osaamiskeskusten välisen yhteistyön 
toimivuus. 

Strategiamme mukaisesti konsernipalvelut tukee alueemme peruspalveluiden vah-
vistumista muun muassa osallistumalla tiiviisti vuoden 2023 aloittavan 
hyvinvointialueen valmisteluun ja tuomalla erikoissairaanhoidon toimintoja lähem-
mäs peruspalveluita. Kehitämme myös aktiivisesti yhteistä maakunnallista sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmää (ESKO). Strategisten tavoittei-
den saavuttaminen edellyttää johtamisen, organisaation ja tuottavuuden jatkuvaa 
kehittämistä, mikä näkyy keskeisesti myös vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitel-
massa. 

Hallintopalvelut  

Hallintopalvelujen vastuualueen kautta hoidetaan keskitetysti toimielinten ja konser-
nipalvelujen ylimmän johdon tukipalvelut, oikeudelliset palvelut ja yleiset hallinnon 
palvelut.  

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on perustettu 1.7.2021. Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiiri toimii tuki- ja alustaorganisaationa hyvinvointivalmistelulle vuoden 
2022 loppuun saakka. Hallintopalvelut tarjoaa asianhallinta-, sihteeri-, hallinto- ja oi-
keudellisia tukipalveluja hyvinvointialueen valmistelulle.  

Kesäkuun 2021 kuntavaalien myötä sairaanhoitopiirin ylimpien päätöksentekoelinten 
valtuuston ja hallituksen päättäjät vaihtuvat ja aloittavat sairaanhoitopiirin historian 
viimeisen, vajaaksi jäävän valtuustokauden sairaanhoitopiirin toiminnan muuttuessa 
1.1.2023 alkaen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnaksi. Vuonna 2022 val-
tuuston ja hallituksen toimintaa rajoittaa hyvinvointialuelainsäädäntö, joka edellyttää, 
että sairaanhoitopiiri ei tee merkittäviä ja olennaisesti hyvinvointialueeseen vaikutta-
via päätöksiä.  

Uusi hallitus ohjaa sairaanhoitopiirin hallinnollista päätöksentekoa uusilla päätöksil-
lään otto-oikeusasioista, hankintavaltuuksiensa delegoinnista sekä uusista ja 
päivitetyistä ohjeista.  

Hallintopalvelujen keskeisenä tehtävänä vuodelle 2022 on organisaatiouudistuksen ja 
asianhallintajärjestelmän uudistuksen täytäntöönpanon tukeminen neuvonnan, oh-
jeistusten ja koulutusten kautta.  

Sairaanhoidon hallinto 

Sairaanhoidon hallinto -vastuualueeseen on keskitetty yliopistollisen sairaalan koulu-
tus- ja arviointitoimintaan liittyviä tehtäviä.   

Huolehdimme osaltamme lääkärikoulutuksesta sekä muusta sosiaali- ja terveysalan 
koulutuksesta.  Yhteistyötä teemme kaikkien alueen koulutusor-ganisaatioiden 
kanssa. Kehitämme yhdessä Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa 
lääkäreiden perus- ja erikoistumiskoulutusta.  
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Kliinisten taitojen keskus Knoppi tarjoaa tilat ja välineet sairaanhoitopiirin henkilökun-
nan ja opiskelijoiden koulutukseen ja kliinisten taitojen harjoitteluun. Knopissa 
järjestetään esimerkiksi elvytys-, simulaatio- ja ergonomiakoulutusta. Knoppi toimii 
läheisessä yhteistyössä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. 

Valtakunnallisen terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikön– FinCCHTA, Finnish 
Coordinating Center for Health Technology Assessment – tavoitteena on edistää näyt-
töönperustuvien menetelmien käyttöä Suomessa. Siten se lisää terveydenhuollon 
kustannusvaikuttavuutta. Yksikkö toimii Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja koordi-
noi kansallisen arviointiverkoston toimintaa.  

Tutkimuspalvelut 
 
Yliopistosairaalan perustehtävänä on potilaiden hoidon ohella tehdä tieteellistä tutki-
musta ja kouluttaa alan asiantuntijoita. Kliinisestä tutkimuksesta saatava 
asiantuntemus on merkittävässä osassa yliopistosairaalan toimintaa. Tutkimusten ja 
opinnäytetöiden tulosten perusteella kehitetään myös sairaanhoitopiirin toiminnan 
vaikuttavuutta.  

Tutkimuspalveluyksikön tavoitteena on parantaa tutkimustyön tuloksellisuutta ja tu-
kea tutkimusryhmiä tieteellisen tutkimuksen kansainväliselle huipulle. Tämä 
toteutetaan luomalla edellytyksiä pitkäjänteiselle tutkimustoiminnalle tutkimusinfra-
struktuuria ja tutkimuksen tukipalveluita parantamalla, tukemalla uusia 
tutkimusavauksia, tehostamalla tutkimusresurssien käyttöä sekä suuntaamalla ja 
kasvattamalla tutkimusrahoitusta potilaiden hoitoa edistävään tutkimukseen.  

Tavoitteiden saavuttamista tutkimuspalveluiden vastuualueella tukevat Medical Re-
search Center (MRC Oulu), Kliinisen tutkimuksen keskus (CRC), Pohjois-Suomen 
biopankki Borealis ja koe-eläinkeskus. Terveyden tutkimuksen alueellinen tutkimus-
toimikunta ohjaa tutkimustoimintaa ja tutkimusrahoituksen käyttöä kansallisen 
terveyden tutkimuksen arviointiryhmän ja STM:n linjausten ja painopisteiden mukai-
sesti. Sairaanhoitopiirin alueellinen eettinen toimikunta antaa lausuntoja OYS 
erityisvastuualueella tehtävästä lääketieteellisistä tutkimuksista. 

Hoitotyön hallinto 

Hoitotyön hallinto ohjaa ja tukee sairaanhoitopiirissä toteutettavien hoitotyön palve-
lujen johtamista ja kehittämistä. Keskeistä vuonna 2022 on tukea hoitotyön johtajien 
ja esihenkilöiden toimintaa uudistuneissa osaamiskeskuspohjaisissa organisaatiora-
kenteissa ja varautua yksityiskohtaisemmin uuden sairaalan valmistumiseen 
hoitotyön toimintoja ja osaamispohjaa päivittämällä. Kokonaisuutena hoitotyön toi-
mintaa kehitetään huomioiden hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen vuoden 
2023 alusta lähtien.  

Strategian mukaisia tavoitteita ovat asiakaslähtöisyyden kehittäminen, osaamisre-
surssien varmistaminen sekä uusien toimintamallien ja teknologian integroiminen 
hoitotyön toimintaan. Hoitotyön vetovoimaan panostetaan yhdessä toimialueiden ja 
rekrytoinnin kanssa. Erityisvastuualueella yhteistyötä jatketaan mm. yhtenäisten 
näyttöön perustuvien hoitotyön toimintamallien kehittämiseksi. Näyttöön perustu-
vaa toimintaa vakiinnutetaan valtakunnallisesti yhteisesti valittujen 
hoitotyösensitiivisten tunnuslukujen kautta.   



  TALOUSARVIO 2022 
      Käyttötalousosa 

  

48 

 

Hoitotyöhön liittyviä opetus- ja tutkimustoimintoja kehitetään niin, että ne ovat kan-
sallisesti hyvällä tasolla ja lisäävät osaltaan hoitotyön ja organisaation vetovoimaa. 
Tiivis yhteistyö ja vuoropuhelu alueen koulutusorganisaatioiden kanssa jatkuu. Hoito-
työn tutkimusohjelmaa päivitetään ja tutkimustuloksia implementoidaan 
käytäntöön. Tutkimuksen avulla kehitetään mm. hoitoon sitoutumista ja hoitotyön 
johtamista tietoon perustuen sekä näyttöön perustuvia yhtenäisiä käytäntöjä hoidon 
laadun, turvallisuuden ja henkilökunnan osaamisen vahvistamiseksi. 

Henkilöstöpalvelut  
 
Henkilöstö on PPSHP:n tärkein voimavara. Henkilöstön osaaminen, ammattitaito ja 
sitoutuneisuus ovat avaintekijöitä organisaation menestymiselle. Sairaanhoitopiirin 
visiona on olla innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen palvelujen tuottaja sekä ar-
vostetuin ja vetovoimaisin työnantaja.  
 
Sairaanhoitopiirin työnantajamielikuvan ja vetovoiman kehittäminen on yksi olennai-
simmista tekijöistä vision saavuttamiseksi. Sairaanhoitopiiri luo positiivista 
työantajakuvaa aktiivisella viestinnällä, sosiaalisen median hyödyntämisellä sekä osal-
listumalla paikallisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin eri foorumeilla. 
Työnantajamielikuvaa rakennetaan systemaattisesti ja työntekijöiden rekrytointi on 
ammattimaista sekä tulevaisuuteen suuntaavaa. Hoitohenkilökunnan rekrytoinnin 
perusprosessit ovat toimivia ja niitä kehitetään jatkuvasti. Sairaanhoitopiiri haluaa kas-
vattaa vetovoimaisuuttaan lääkärien erikoistumispaikkana ja rekrytoinnin painopiste 
on erikoisaloilla, joilla on ollut haasteita lääkärihenkilöstön rekrytoinnissa. Muun mu-
assa markkinointivideot ja uratarinat ovat sairaanhoitopiirin rekrytoinnin ja imagon 
vahvistamisen keinoja. 
  
Sairaanhoitopiirissä on useimmilla ammattiryhmillä käytössä paikallisesti sovitut 
palkkausjärjestelmät. Palkkausjärjestelmiä ylläpidetään ja päivitetään keskitetysti yh-
teistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa. Lääkäreitä koskeva lisätyösopimus on 
ollut voimassa useita vuosia. Myös muuta henkilökuntaa koskeva, toistaiseksi voi-
massa oleva lisätyösopimus, on neuvoteltu vuonna 2020. Sopimukset sisältävät myös 
tuottavan toiminnan mallin, jonka tavoitteena on lisätä toiminnan tehokkuutta, var-
mistaa potilasturvallisuutta tietyissä leikkaustyypeissä sekä hallita ennalta 
arvaamattomia päivystysruuhkia. Lisätyösopimus antaa henkilöstölle mahdollisuu-
den lisäansioihin säännöllisen työajan ulkopuolella ja siihen osallistuminen on 
vapaaehtoista.  
 
Työaikalain ja Lääkärisopimuksen vuonna 2020 voimaan tulleet muutokset ovat edel-
leen vaikuttaneet merkittävästi lääkärien päivystysjärjestelyihin. Viikkolepoa, 
vuorokausilepoa ja päivystysajan lukemista työajaksi koskevat muutokset edellyttävät 
erilaisia järjestelyjä ja aiheuttavat lisäkustannuksia. Tulosalueet ovat kuvanneet ja pi-
lotoineet eri vaihtoehtoja ja arvioineet niiden vaikutuksia toimintaan, talouteen ja 
henkilöstöresursseihin.  
 
HR-toimintamallien uudistaminen  
 
Sairaanhoitopiirissä on otettu vuoden 2019 aikana käyttöön sähköinen HR-työpöytä - 
Hertta.  Sähköinen HR-prosessien hallinta kattaa laajasti palvelussuhteeseen liittyviä 
prosesseja työsopimuksen ja virkamääräysten tekemisestä poissaolojen ja vuosilo-
mien hakemiseen ja hyväksymiseen. Sairaanhoitopiirin organisaatiouudistuksen 



  TALOUSARVIO 2022 
       Käyttötalousosa   

 

49 

 

myötä HR-prosesseja johdetaan jatkossa entistä keskitetymmin henkilöstöpalve-
luista. HR-prosessien keskitetty johtaminen mahdollistaa HR-palveluiden 
kohdentamisen organisaation ydintoiminnan kannalta optimaalisimmin.  
 
Henkilöstöpalvelut tulee olemaan tiiviisti mukana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointi-
alueen HR-toiminnan valmistelussa ja suunnitelmien laatimi-sessa. 
 
Työhyvinvointi 

Työhyvinvointi sairaanhoitopiirissä tarkoittaa mielekästä ja sujuvaa työtä, jota tehdään 
turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa työympäristössä. Työhyvin-
vointi rakentuu vastuullisesta itsensä johtamisesta koko sairaanhoitopiirin 
vastuulliseen johtamistyöhön, jossa myös esimies voi hyvin. Vastuullinen johtaminen 
perustuu toiminnan systemaattiseen arviointiin ja tiedolla johtamiseen työturvalli-
suus- ja työkykyjohtaminen huomioiden.  
 
Työsuojelun toimintaohjelman painopistealueiksi vuosille 2022-2024 valittiin työhy-
vinvointi-/työsuojelujaostossa  
 

 

Työturvallisuuden varmistamiseksi jatketaan työsuojeluaiheisten koulutusten ja pe-
rehdytystilaisuuksien järjestämistä esihenkilöille, työnsuojelun yhteistoiminnan 
edustajille sekä kaikille työntekijöille. Intranet -sivustojen rakennetta päivitetään vaa-
rojen tunnistamisen ja riskienhallinnan edistämisen näkökulmasta. Vuoden 2022 
alusta käynnistyy uusi työsuojelun yhteistoiminnan nelivuotiskausi ja uudistuva työ-
suojelun yhteistoimintaorganisaatio. Työsuojeluvaltuutettuina toimii kauden alussa 
seitsemän kokopäiväistä työntekijää. Toiminnassa huomioidaan sairaanhoitopiirin or-
ganisaatiorakenne, mukaan lukien ensihoito sekä uusien toimitilojen käyttöönotto. 

HaiPron työturvallisuusosion raportoinnissa kiinnitetään erityistä huomioita työtilan-
teisiin liittyviin äkillisiin ja pitkittyneisiin kuormitustilanteisiin sekä niiden 
ennaltaehkäisyyn jatkossa. Vakuutusyhtiön kanssa jatketaan yhteistyötä seuraamuk-
siltaan vakavien vaaratapahtumien käsittelyä ja ratkaisujen etsintää vahingoittuneen 
työssä jatkamisen mahdollistamiseksi. 

Pihlajalinna vastaa pääsopimuskumppanina työterveyshuoltopalvelujen tuottami-
sesta itse tai yhteistyössä alihankintasopimuskumppanin kanssa. Työkykyjohtamista 
vahvistetaan työterveyshuollon sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen, joiden käyttöönot-
toon vuoden 2022 alusta järjestetään perehdytystilaisuuksia ja -materiaalia 
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työhyvinvoinnin intranet-sivustoille. Työkykysovelluksen käyttö sekä työterveyspor-
taalista saatava tieto tukee systemaattista työkykyjohtamista uudistuvassa 
organisaatiossa. Keväällä otetaan käyttöön tilapäisten työjärjestelyjen toimintamalli 
lyhyiden, alle kahdeksan viikkoa kestävien sairauspoissaolopäivien vähentämiseksi. 

Työterveyslaitoksen Mitä Kuuluu -työhyvinvointikyselyn sijaan toteutetaan vuoden 
alussa sairaanhoitopiirin oma kysely, jonka tarkoituksena on tukea uudistuneen orga-
nisaation muutoksen johtamista. Työturvallisuus- ja työkykyjohtamista vahvistetaan 
tarkastelemalla yhteistyömuotoja, vastuuhenkilöitä sekä rooleja yhteistyössä toimi-
alueiden johdon, henkilöstöhallinnon, työsuojelun sekä työterveyshuollon kanssa.  

Turvallisuuspalvelut 

Turvallisuuspalvelut on osa henkilöstöpalveluiden vastuualuetta ja sen tehtävänä on 
vastata henkilö- ja toimitilaturvallisuuden sekä omaisuuden turvaamisen kehittämi-
sestä ja koordinoinnista, kehittää riskienhallintaa sekä ohjata sairaanhoitopiirin ja 
erityisvastuualueen valmiussuunnittelua. Turvallisuuspalvelut vastaa vartiointipalve-
luiden asiakkuuden johtamisesta. Osana turvallisuustoimistoa toimii 
rekisteröintipiste, neuvontapalvelut sekä potilaskoti.  

Uudet säädökset sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valmiussuunnittelun 
ja tilannekuvan luomisen yhtenäistämisestä tulivat voimaan 1.3.2021. PPSHP:n tulee 
yhteiskunnallisesti turvallisuuskriittisenä toimijana varmistaa edelleen oman toimin-
tansa jatkuvuus ja varauduttava erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin ja lisäksi 
yliopistosairaalaa ylläpitävänä sairaanhoitopiirinä ohjattava alueellaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon toimijoiden valmiussuunnittelua valtakunnallisten yhtenäisten 
periaatteiden mukaisesti. Yhtenä vuoden 2022 painopiste alueena on PPSHP:n val-
miussuunnitelmien ja -ohjeiden päivittäminen uusia säädöksiä vastaaviksi sekä 
alueellisen ohjauksen käynnistäminen. 

Turvallisuuskoulutuksien järjestämistä jatketaan edelleen säännöllisesti sekä yleisinä 
tilaisuuksina että yksikkökohtaisesti. Tarjolla on mm. alkusammutus- ja pelastautu-
miskoulutuksia sekä koulutusta uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointiin ja 
hallintaan. Turvallisuuskoulutuksia tullaan kehittämään vuonna 2022, siten että niistä 
muodostuisi jatkossa vieläkin yhtenäisempi kokonaisuus, joka palvelee kustannuste-
hokkaasti kaikkia sairaanhoitopiirin ja sen henkilöstön tarpeita. Perehdytyksessä ja 
koulutuksessa tärkeää on yksiköiden aktiivinen turvallisuustyö, jota tuetaan ja kehite-
tään. 

Yksi turvallisuus haasteista on fyysisen väkivallan uhka. Väkivallan hallintaan on useita 
keinoja, mm. henkilökunnan osaamisen kehittäminen, tilajärjestelyt, turvallisuustek-
niikka ja vartijat. Tähän liittyvää ohjeistusta tullaan edelleen kehittämään ja uutena 
koulutusohjelmana aloittaa uhka- ja väkivaltatilanteiden hallinnan käytännön harjoit-
telu, joka täydentää aiheeseen jo olemassa olevaa koulutusvalikoimaa (MAPA ja 
AVEKKI). Paloturvallisuuden ylläpidossa jatketaan aiempina vuosina aloitettuja hyviä 
käytäntöjä. Kemikaaliriskien hallinnan parantamiseksi otetaan käyttöön sähköinen 
järjestelmä yksiköiden kemikaaliluetteloille ja käyttöturvallisuustiedotteille, osana yk-
siköiden pelastussuunnitelmia. 

Pelastuslaitoksen kanssa tehdään säännöllistä yhteistyötä viranomaistarkastusten ja 
muun turvallisuussuunnittelun merkeissä. Poliisin kanssa tehtävä yhteistyö painottuu 
väkivallan hallintaan ja rikosturvallisuuden kehittämiseen. Valmiussuunnittelussa 
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tehdään yhteistyötä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti yhdessä viranomaisten ja 
kuntien sekä erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien, aluehallintoviraston ja puolus-
tusvoimien kanssa. 

Riskienhallinnan ja turvallisuuden systemaattisella kehittämisellä pyritään varmista-
maan toiminnan laatu, henkilöstön hyvinvointi, positiivinen julkisuuskuva sekä 
turvallinen ja häiriötön potilashoito. 

Turvallisuuspalvelut tukee ja on mukana tulevaisuuden sairaala 2030 -hankeen tur-
vallisuussuunnittelussa, -määrittelyssä ja riskienhallinnassa sekä 
turvallisuusjärjestelmien hankinnassa ja käyttöönotossa. Turvallisuusperehdytys on 
keskeinen osa uusien tilojen käyttöönottoprojektia, jonka suunnittelu tarkentuu vuo-
den 2022 aikana. 

Turvallisuuspalvelut tulee olemaan tiiviisti mukana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointi-
alueen turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvässä valmistelussa, ohjelmissa ja 
suunnitelmien laatimisessa. 

Tietohallinto 

Tieto- ja viestintätekniset palvelut ja tietojärjestelmät turvaavat jokapäiväisen toimin-
tamme häiriöttömyyden ja jatkuvuuden kaikissa tilanteissa. Digitalisaation 
eteneminen tuo uusia mahdollisuuksia koko sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämi-
seen. Tietohallinnon palveluiden kysynnän kasvu ja käyttöasteiden nousu ovat olleet 
merkittäviä viime vuosina. Vuonna 2022 hankitaan entistä enemmän asiantuntijapal-
veluita inhouse-yhtiöiltä ja kaupallisilta markkinoilta. Yhteistyön kehittämistä ICT 
Inhouse -yhtiö Istekki Oy:n kanssa jatketaan. Tietohallinnon palveluita kehitetään ja 
uusia teknologioita otetaan käyttöön siten, että ne vastaavat toiminnan tarpeita ja 
tuottavat arvoa käyttäjille. 

PPSHP on aktiivisesti mukana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen suunnittelussa. 
Tietohallinnon asiantuntijat osallistuvat merkittävällä panoksella hyvinvointialueen 
ICT-muutosten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Esko-potilastietojärjestelmän kehit-
tämistä hyvinvointialueen ja uuden sairaalan tarpeet huomioiden jatketaan yhdessä 
Esko Systems Oy:n kanssa.  

Tulevaisuuden sairaala 2030 -hanke on myös suuri tietotekniikan ja tietojärjestelmien 
kehityshanke. Uuden sairaalan toiminta perustuu asiakas- ja potilaslähtöiseen toimin-
tatapaan ja uudenlaiseen palvelutuotantoon. Näihin tavoitteisiin pääseminen 
edellyttää merkittävää ICT-infrastruktuurin, -palveluiden ja tietojärjestelmien kehittä-
mistä sekä uusien teknologioiden hyödyntämistä. Uuden toiminnan teknologia 
(UUTE) -ohjelmassa jatketaan uuden sairaalan teknologiaratkaisujen suunnittelua. 
Painopiste on kohteissa, joilla on merkittävä ja mitattavissa oleva vaikutus asiakkaiden 
hyvinvointiin ja uuden sairaalan tehokkaaseen toimintaan. Uusia ratkaisuja otetaan 
käyttöön nykyisessä toimintaympäristössä ja uuteen sairaalaan muuttoa suunnitel-
laan vuonna 2022.  

Talouspalvelut 

Talouden suunnittelun lähtökohtana on toiminnan volyymien ja toimintaan sitoutu-
vien resurssien mahdollisimman tarkka arviointi. Suunnittelua ohjaa keskeisesti 
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väestön kehitys alueella, yleinen kustannustason kehitys, työnjaon muutokset perus-
terveydenhuollon ja erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kesken, laite- ja 
rakennusinvestointien suunnittelu ja toteutus sekä väestön ikääntyminen ja teknolo-
gian kehityksen vaikutukset. Talouspalveluissa osallistutaan talouden suunnitteluun, 
arvioidaan ja toteutetaan rakenteellisten muutosten vaikutukset talousarvioon, pal-
veluhinnastoon ja talouden ohjaukseen. Organisaation uudistaminen, ensihoidon 
liikkeenluovutus sairaanhoitopiirin tuottamaksi toiminnaksi sekä sädehoitokeskuk-
sen valmistuminen ovat vuoden 2022 osalta keskiössä. 

Talouspalveluissa arvioidaan lähivuosina jatkuvien suurten rakennus- ja laiteinves-
toinnit vaikutuksia sairaanhoitopiirin toimintaan ja talouteen sekä välillisesti että 
välittömästi. Kiihtyvien investointien myötä poistojen ja rahoituskulujen kasvu tuo 
haasteita  talouden tasapainottamiseen ja toimintakulujen sopeuttamiseen vastaa-
maan muutoksia sairaalan toiminnassa. Rahoitussuunnittelun ja maksuvalmiuden 
ennustaminen korostuu sairaanhoitopiirin pitkäaikaisen velan määrän kasvaessa. 

Sairaanhoitopiirin talouden johtamisessa sitoudutaan vahvistetun toiminta- ja talous-
suunnitelman toteuttamiseen, missä erityisen tärkeä on henkilöstön (työpanoksen) 
optimaalinen mitoitus eri toiminnoissa. 

Toiminnan johtamiseen asetetaan sairaanhoitopiirikohtaiset sekä toimialue- ja osaa-
miskeskuskohtaiset strategiasta johdetut tavoitteet. Riskienhallinnalla varmistetaan, 
että kaikkien merkittävien toimintojen osalta riskit on arvioitu, mitattu ja niille on 
suunniteltu hallintakeinot. Tehokas ja toimiva riskienhallinta osana jokapäiväistä joh-
tamista luo edellytykset strategisten tavoitteiden toteutumiselle. Riskienhallinnan 
painopisteenä vuonna 2022 on uuden sairaalan käyttöönottoon liittyvien riskien tun-
nistaminen, arviointi ja hallinta. 

Talouden ja toiminnan toteutumista raportoidaan ja johdetaan käyttäen hyväksi eri-
tyisesti QlikView – raportointiohjelmistoa. QlikView-järjestelmän käytettävyyttä on 
parannettu jatkuvasti oikea-aikaisen ja laadukkaan tiedon varmistamiseksi päätök-
senteon tueksi. Talousarviovuonna raportointitarpeita, kustannuslaskennan 
periaatteita ja hinnoittelua arvioidaan uudelleen ja kehitetään hyvinvointialueen nä-
kökulma huomioiden. Lakisääteistä 1.1.2021 alkaen toteutettua taloustietojen 
automaattista raportointia Valtionkonttorille kehitetään edelleen. Toimialueiden ta-
loushallintaa tuetaan mm. osallistumalla toiminnan ja talouden arviointitapaamisiin.  

Asiakasmaksulain uudistus on aiheuttanut muutoksia tulonmuodostukseen laki-
muutosten osalta. Asiakasmaksulakia on muutettu 1.7.2021 siten, että mm. 
poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta ei enää peritä maksuja alle 18-vuo-
tiailta asiakkailta. 1.1.2022 tulee voimaan lakimuutos maksukaton osalta. Maksukatto 
laajennetaan koskemaan myös suun terveydenhuoltoa, tilapäistä kotisairaanhoitoa ja 
tilapäistä kotisairaalahoitoa. Edellä mainitut muutokset vaikuttavat osaltaan potilas-
maksutuloihin pienentävästi.   

Vuoden 2022 alusta ensihoito siirtyy pelastuslaitoksilta sairaanhoitopiirin omaksi toi-
minnaksi ja laskutukset tehdään sairaanhoitopiirin omilla laskutusjärjestelmillä. 
Toiminnan muutos aiheuttaa potilas- ja kuntamaksuyksikköön viiden henkilön työ-
voimatarpeen.  

Asiakaslaskutusjärjestelmän uudistaminen tulee ajankohtaiseksi, kun Oberon-poti-
lashallintajärjestelmä korvataan Esko-järjestelmällä. Nykyinen asiakaslaskutus-
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järjestelmä Asla on tiiviisti Oberonin kanssa kytköksissä ja Eskoon siirryttäessä tarvi-
taan uusi laskutusjärjestelmä. Projekti laajennetaan myös hyvinvointialueelle ja 
suunnittelussa huomioon otetaan myös perusterveydenhuollon vaatimusmäärittelyt 
erikois-sairaanhoidon lisäksi.  

Hankintapalvelut tukee täysimääräisesti kaikkia sairaanhoitopiirin hankintoja lukuun 
ottamatta apteekin lääkehankintoja. Hankintapalvelut toteuttaa myös POPsote-
hankkeen hankintoja sekä lisäksi jatkossa tulevan hyvinvointialueen hankintoja. Han-
kintapalvelujen toimintaa kehitetään ja sen strategista roolia vahvistetaan. 
Hankintapalvelut kehittää hankintaprosessin sähköistämistä laadukkaampien ja vai-
kuttavampien hankintojen toteuttamiseksi. ERVA-hankintayhteistyö laajenee 
laitteiden, järjestelmien sekä palveluiden suuntaan tarvikehankintojen ohella. Kansal-
lisen hankintastrategian mukaisesti toteutamme kestäviä ja innovatiivisia hankintoja 
PPSHP:ssä.  

Kehitys ja viestintä 

Perusterveydenhuollon yksikkö  

Vuonna 2022 sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi alueen ter-
veydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimista terveydenhuoltolain 34 §:n 
mukaisesti. Yksikön merkittävänä tehtävänä on tukea erikoissairaanhoidon, peruster-
veydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteensovittamista sekä tukea maakunnallista, 
kuntien ja sote-palveluiden hyvinvoinnin edistämistyötä. Yksikkö huolehtii tässä teh-
tävässään samalla PPSHP:n strategiassa korostuvan integraatiokehityksen 
vahvistamisesta pyrkien samalla turvaamaan alueen toimintaa myös sote-lainsäädän-
nön muutosvaiheessa.   

Täydennyskoulutukseen ja ammatilliseen jatkokoulutukseen liittyen perusterveyden-
huollon yksikkö tekee yhteistyötä muiden koulutusta järjestävien toimijoiden kuten 
Oulun yliopiston ja sairaanhoitopiirien jäsenkuntien kanssa. Vuonna 2022 tavoitteena 
on kehittää edelleen kouluttajalääkärien verkostoitumista ja kouluttajakoulutusta 
sekä jatkaa yleislääketieteen erikoislääkärikoulutukseen liittyvien koulutussopimus-
ten päivitystyötä kansallisesti yhteneviksi. Tällä toiminnalla yksikkö pyrkii turvaaman 
alueen ammattihenkilöstön riittävän osaamispääoman. 

Yksikkö osallistuu syksyllä 2020 alkaneen valtionavustushankkeen jatko-osion (tule-
vaisuuden sote-keskushanke) toteuttamiseen vuonna 2022 ja tukee 
hyvinvointialueen valmistelutoimia omalla asiantuntemuksellaan. 

Terveyskylä  

Terveyskylässä kehitetään asiakaslähtöisiä digitaalisia terveyspalveluita kansalaisten 
omahoidon tueksi täydentämään ja jopa korvaamaan perinteistä potilashoitoa ja kas-
vokkain tapahtuvaa asiointia. Terveyskylän Omapolku-palvelun digihoitopolut 
mahdollistavat potilaiden osallistumisen aikaisempaa paremmin oman hoitonsa 
suunnitteluun ja seurantaan 24/7 avoinna olevan digikanavan kautta. Potilaat voivat 
perehtyä etukäteen hoidon ohjeisiin, viestiä hoitoyksikköön ja tuottaa tietoa ammat-
tilaisten hyödynnettäväksi. Digihoitopolkujen avulla edistetään sairaanhoitopiirin 
strategisten tavoitteiden: tuottavuuden ja kustannustehokkuuden saavuttamista 
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sekä varmistetaan asiakaslähtöisyyttä ja hoidon laatua tarjoamalla alueen asukkaille 
tasalaatuista hoidon ohjausta ja seurantaa.  

Vuoden 2022 painopisteet Terveyskylä-vastuuyksikössä liittyvät koko Terveyskylä-pal-
velukokonaisuuden (Terveyskylä.fi, TerveyskyläPRO ja Omapolku) käytön 
vakiinnuttamiseen, mutta erityisesti digihoitopolkujen ja etävastaanottojen käytön li-
säämiseen sekä yksiköissä välttämättömän toiminnan muutoksen toteutumiseen. 
Tavoitteena on, että ammattilaiset omaksuvat digipalvelut osaksi potilaiden hoitopro-
sessien kehittämistä.  Tavoitteena on, että potilaista vähintään 80 % ottaa heille 
tarjotun digihoitopolun käyttöön.  

Innovaatio- ja testauslaboratoriotoiminta 

PPSHP:ssä käyttöönotettuja innovaatio-, kehitys- ja testaustoimintamallien ja -palve-
lujen jalkauttamista koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan laajuisiksi jatketaan. Työ 
aloitettiin POPsote Innovaatio- ja testaustoiminta -osahankkeessa vuonna 2021 ja 
vuonna 2022 mallit ovat konkreettisesti käytössä. Maakunnallinen yhteistyö kattaa in-
novaatio- ja testaustoiminnan mallin, toimintatavat maakunnan sote-toimijoiden 
yhteiskehittämisprosessin hallintaan sähköisiä työkaluja hyödyntäen, innovaatiotoi-
minnan toteutuksen yhteistyössä sekä testauspalvelujen hyödyntämiseen osana 
sote-organisaatioiden hankintaprosesseja.  

Toiminta pohjautuu PPSHP:ssä menestyksekkäästi toteutettuun innovaatio- ja tes-
taustoimintaan, joka osallistaa PPSHP:n henkilöstön ja asiakkaat, OuluHealth-
toimijaverkoston, yksityiset yritykset ja muut sidosryhmät sote:n toimintaa paranta-
vien ratkaisujen kehittämiseen. Lisäksi vuonna 2022 luodaan malli tutkimus-, 
koulutus- ja kehittämistoimintojen toteutuksesta tulevalla hyvinvointialueella. 

Innovaatio- ja testauslaboratoriotoimintojen edelleen kehittämiseksi, PPSHP tulee 
hakemaan kehitys- ja investointirahoitusta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta. 
Tavoitteena on rakentaa Euroopan johtava sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus-, 
testaus-, koulutus-, innovaatio- ja kehitystoimintaan keskittyvä OYSTER keskus. Suo-
men kestävän kasvun ohjelma on osa EU:n elpymis- ja palautumistukivälinettä (RRF). 

PPSHP:n oman toiminnan osalta keskitymme edelleen kehittämään organisaation 
kokonaisinnovaatiotoimintaa, parantamaan OYS TestLabin mahdollisuuksia tukea te-
koälyratkaisuiden kehittämistä ja testausta yhdessä Oulun yliopiston kanssa. Lisäksi 
kehitämme edelleen ja otamme käyttöön uusia menetelmiä tulevaisuuden sairaalan 
teknologiakokeilujen toteuttamiseksi yhdessä PPSHP:n ammattilaisten ja asiakkai-
den kanssa. 

Projektiyksikkö 

Projektiyksikön merkittävin hanke vuonna 2022 on POPsote -hankkeen jatkotyö. Sai-
raanhoitopiiri toimii tulevaisuuden sote-keskusosion jatkohankkeen hallinnoijana ja 
toteutuksen teknisenä alustana, mutta osallistuu myös alueen yhtenä suurimpana 
toimijana lähes kaikkien hankkeiden eri osa-alueiden sisällölliseen toteutukseen. Il-
man sairaanhoitopiirin ja erityisesti yliopistollisen sairaalan eri ammattilaisten 
osallistumista ja tukea hankkeen osien toteutus ei ole mahdollista suunnitellulla ta-
valla. Hoito- ja palveluketjujen kehittämistyössä erikoissairaanhoidon näkökulma on 
yksi tärkeä osa korostaen PPSHP:n asiantuntijoiden panoksen merkitystä ko. hanke-
työssä.  
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Jatkohankkeella jatketaan vuonna 2020 alkanutta, uuden hyvinvointialueen aloitta-
mista tukevaa hankekokonaisuutta. Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen jatkotyön 
kokonaisbudjetti on Pohjois-Pohjanmaan osalta yhteensä  noin 9.9 M€ (valtionavus-
tus 100%) vuosille 2022 ja 2023. Vuoden 2022 osuus tästä on noin 4,95 M€. 

Projektiyksikössä jatkuu myös vuonna 2020 alkanut AICCELERATE-tekoälyhanke. Ta-
voitteena on luoda sairaalan tietojärjestelmiin yhteensopiva tekoälyalusta, jonka 
avulla hallitaan leikkaussalien potilasvirtoja ja tuotetaan ratkaisuja kroonisesti sairai-
den potilaiden älykkään hoitopolun rakentamiseen. PPSHP vastaa hankkeen 
toiminnallisen vaatimusmäärittelyn ja prototyyppitestauksen toteutuksesta. Hanke 
jatkuu vuoteen 2024 asti. 

Viestintä 

Sairaanhoitopiirin viestintää ohjaa syyskuussa 2020 kuntayhtymän hallituksen hyväk-
symä strategiaan pohjautuva uusi viestintäsuunnitelma. Keskeisenä toiminnan 
painopisteenä on viestintäkanavien kehittäminen ja uudistaminen. Uusi verkkosivu-
kokonaisuus siirtyy vuoden 2022 alussa Wordpress -alustalle ja intranet siirtyy 
asteittain Sharepoint Online -alustalle. Office 365 -ympäristön hyödyntämistä jatke-
taan. Kanavien sisällöt jäsennetään osaamiskeskusten pohjalle.  

Viestintäyksikkö tukee sairaalan toimintaa viestimällä aktiivisesti organisaatioon, uu-
den sairaalan käyttöönottoon ja hyvinvointialueeseen liittyvistä muutoksista. Viestintä 
tukee osaltaan strategiassa asetettujen tavoitteiden, kuten asiakaslähtöisyyden ja po-
sitiiviset työnantajamielikuvan saavuttamista. 

Viestinnän kehittämisen painopiste siirtyy vuoden 2022 aikana yhteistyöhön tulevan 
uuden hyvinvointialueen valmistelun ja sen toiminnan aloittamisen tukeen. Kaikki 
uudet viestintäratkaisut ja linjaukset tehdään yhteistyössä hyvinvointialueen viestin-
nän valmistelusta vastuullisten tahojen kanssa. 

 

Infrapalvelut 

Uuden sairaalan rakentaminen jatkuu ja uusien tilojen osalta valmistuu vuoden 2022 
aikana sädehoitotalo (E-rakennus) ja myös A- ja B-rakennuksen kerrokset T-4. Uuden 
sairaalan toteuttamisratkaisujen valinnat vaativat enenevässä määrin myös ylläpidon 
henkilöstön mukanaoloa. Resurssitarpeita kantasairaalan puolella paikataan lisää-
mällä ostopalveluita. 

Vuoden 2022 toimintaa sävyttää hyvinvointialueen käynnistämisen valmistelu. Rahoi-
tusvastuu siirtyy vuoden 2023 alusta alkaen valtiolle ja se näkyy mm. vaatimuksena 
esittää STM:lle ja SM:lle aloittavan hyvinvointialueen investointisuunnitelma vuosille 
2023-2026 jo 1.10.2022 mennessä.  

Talousarviovuoden aikana uudistetaan sisäisen vuokrauksen periaatteet ja uuden 
mallin mukaiset vuokrat otetaan käyttöön uuden hyvinvointialueen käynnistyessä. 
Uusien rakennusten valmistuminen tulee kasvattamaan merkittävästi poistojen 
osuutta ja se nostaa voimakkaasti käyttäjien maksamia sisäisiä pääomavuokria hei-
dän muuttaessa uusiin tiloihin.  
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Uusien rakennusten valmistuminen ja käyttäjien muuttaminen uusiin tiloihin tyhjen-
tää nykyisen kantasairaalan tiloja runsaasti vuosina 2023-2024. Tyhjentyvien 
rakennusten purkamisjärjestys ja mahdolliset väliaikaiset väistömuutot rakennus-
osien tyhjäksi saamiseksi suunnitellaan tarkemmin vuoden 2022 aikana. 

Uusi kiinteistötekniikan huoltokirjaohjelmisto otetaan käyttöön v. 2022 aikana. 

Uuden sairaalaan käyttöönoton varmistamiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä eri osa-
puolten kesken rakentamisen ja suunnittelun lisäksi myös laite- ja 
irtaimistohankinnoissa. 

 

 

 

Talous ja käyttösuunnitelma 2022
18 - KONSERNIPALVELUT                       

Tilinimi Toteuma 2020 KS 2021 TS 2022 % vrt KS

TULOSLASKELMA
Myyntituotot 7 181 346 7 618 906 8 758 100 15,0
Sairaalapalvelujen myynti jäsenkunnille 60
Yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuus 4 380 491 4 396 000 5 889 100 34,0

Maksutuotot 9 912 934 10 052 700 10 099 200 0,5
Tuet ja avustukset 5 373 148 14 237 212 10 391 794 -27,0
Vuokratuotot 2 486 395 2 528 200 2 581 505 2,1
Muut toimintatuotot 2 434 163 847 816 1 206 105 42,3
Toimintatuotot yhteensä 27 387 985 35 284 834 33 036 704 -6,4
Toimialueen sisäiset tulot 14 499 165 8 288 092 8 481 209 2,3
Sisäiset tulot yhteensä 99 131 771 104 968 123 120 887 334 15,2
Toimintatuotot yhteensä (ml. sis. tuotot) 126 519 756 140 252 957 153 924 038 9,7

Valmistus omaan käyttöön 2 904 963 3 905 000 3 313 000 -15,2

Henkilöstökulut yhteensä 37 901 252 43 816 242 48 827 993 11,4
Palkat 30 306 659 35 322 030 39 827 036 12,8
Henkilösivukulut yhteensä 7 594 593 8 494 212 9 000 956 6,0
Palvelujen ostot 34 531 592 41 548 204 47 378 574 14,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 201 101 12 747 261 12 880 581 1,0
Apteekkitarvikkeet 42 597 34 163 40 371 18,2
Hoitotarvikkeet 55 046 150 207 193 923 29,1

Avustukset 359 651 3 955 500 359 700 -90,9
Vuokrat 5 133 594 5 623 136 11 798 856 109,8
Muut toimintakulut 6 816 724 3 697 250 4 292 768 16,1
Toimintakulut yhteensä 96 943 914 111 387 593 125 538 472 12,7

Toimialueen sisäiset menot 4 171 733 5 932 810 8 481 209 43,0
Sisäiset menot yhteensä 10 112 315 9 037 623 11 059 413 22,4
Toimintakulut yhteensä (ml. sis.  kulut) 107 056 229 120 425 216 136 597 885 13,4

TOIMINTAKATE 22 368 491 23 732 741 20 639 153 -13,0

Rahoitustuotot ja -kulut 68 813 -294 200 -234 700 -20,2

VUOSIKATE 22 437 304 23 438 541 20 404 453 -12,9

Poistot ja arvonalentumiset 24 876 287 24 823 565 26 247 569 5,7

Satunnaiset tuotot ja kulut -3 511 272 0 0

TILIKAUDEN TULOS -5 950 255 -1 385 025 -5 843 116 321,9
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SOMATIIKKA 

Strategian toteuttaminen 

Toimintaympäristömme on muuttumassa sekä ikääntyvän väestön määrän ja palve-
luiden tarpeen kasvun vuoksi että vuonna 2023 aloittavan hyvinvointialueen myötä. 
Valmistaudumme myös uuden sairaalan sädehoitokeskuksen, A ja B talojen käyt-
töönottoon vuosina 2022-2024. 

Strategiamme mukaisesti aloitamme vuoden 2022 alusta uudella osaamiskeskuspoh-
jaisella organisaatiolla. Osaamiskeskuksia on 11 (Aistinelimet, Leikkaus ja anestesia, 
Naiset ja lapset, Neuro, Päivystys, Sisätaudit, Sydän, Syöpä, Teho, Tukielinkirurgia, 
Vatsa). Osaamiskeskuksissa potilaan hoitoon tarvittavat eri erikoisalojen  ammattilai-
set ja muut resurssit kootaan yhteen laadun, vaikuttavuuden ja tuottavuuden 
parantamiseksi. Oulaskankaan toiminnot linjautetaan osaamiskeskusten alle.  

Somatiikan hoitotyö organisoituu uudelleen viideksi matriisimaisiksi hoitotyön toi-
minnoiksi (Avohoitotyö, Osastohoitotyö, Perioperativiinen hoitotyö, Teho ja 
valvontahoitotyö ja OAS hoitotyö). Tavoitteena on taata sekä riittävä syväosaaminen 
että riittävän laaja osaajien määrä, jotta osaaminen pystytään kohdistamaan oikea-
aikaisesti ja -määräisesti potilaan tarpeeseen. Osastonsihteerityö uudistetaan myös 
yhdistämällä kolme aiempaa osastonsihteerivastuuyksikköä yhdeksi.  

Organisaatiomuutoksen myötä myös esihenkilörakenne uudistuu. Osaamiskeskus-
ten johtamisesta vastaavat osaamiskeskusjohtajat. Heillä on kussakin 
osaamiskeskuksessa työparinaan palvelupäällikkö, jonka tehtävänä on muun muassa 
toimia osaamiskeskuksen puolelta hoitotyön toimintoihin päin tilaajan edustajana. 
Hoitotyön toimintoja johtavat hoitotyön johtajat. Heidän alaisinaan toimivat hoitotyön 
vastuuyksikköpäälliköt, joille on keskitetty henkilöstöhallinnolliset tehtävät. Osaamis-
keskusten toimintayksiköissä toimivat osastonhoitajat ja apulaisosastonhoitajat. 
Henkilöstöhallinnollisten tehtävien keskittämisellä vapautetaan osastonhoitajien ja 
apulaisosastonhoitajien aikaa lähiesihenkilötyölle.  

Organisaatiomuutos on valmisteltu vuoden 2021 aikana ja se otetaan virallisesti käyt-
töön 1.1.2022. Somatiikan toimialueella on oma sairaanhoitopiirin uuttaa 
hallintosääntöä täydentävä toimintasääntö, jossa toimialueen keskeiset julkisen val-
lan ja vastuun tehtävät on kuvattu. Tämä organisaatiomuutos 
toimintatapamuutoksineen on yksi tärkeimpiä strategiaan perustuvia toiminnan-
muutoksia. Viestinnän uudistaminen sekä henkilökunnalle että ulkoisiin sidosryhmiin 
päin on erittäin tärkeää. 

Koronapandemia on aiheuttanut hoitovelkaa, joka näkyy sekä hoitotakuun ylittävien 
potilaiden määrän että kontrollikäyntiä odottavien potilaiden määrän kasvuna. Hoito-
velkaa pahentaa myös henkilöstöpula, mikä on valtakunnallinen ilmiö. Alalle 
valmistuvien määrä ei kata eläkkeelle poistuvien määrää. Pulaa aiheuttaa myös hen-
kilökunnan väsyminen lisääntyneeseen työtahtiin ja koronan aiheuttamiin paineisiin.  

Tavoitteemme on taata potilaillemme oikea-aikaisesti lain vaatimissa aikarajoissa to-
teutetut hoidon tarpeen arviot ja hoidot. Vuonna 2022 uusien hoitotyön toimintojen 
kautta parannamme hoitotyön kohdistamista potilaan hoidon tarpeeseen. Pienet yk-
siköt yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja potilasprosessit uudistetaan 
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asteittain vastaamaan uuden sairaalan toimintatapoja. Asiakaslähtöisyyttä lisätään 
siirtymällä asteittain suoraan ajanantoon. Ammattilaiset ovat osaamiskeskuksissa po-
tilaan ympärillä sopien yhteisymmärryksessä potilaan kanssa hänen tilanteeseensa 
sopivat elämänlaatua lisäävät vaikuttavat hoidot. Lisäämme vanhempien ja omaisten 
mahdollisuutta osallistua hoitoon. Etäkäyntien ja digihoitopolkujen määrää lisätään. 
Sähköinen esitietokäytäntö laajenee. Laaturekistereiden tiedon hyödyntäminen para-
nee uusien analyysityökalujen avulla. Kokemusasiantuntijoiden käyttöä 
hoitoprosessien uudistamisessa pohditaan. Korona-aika on osoittanut, että potilas voi 
saada laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa myös digitaalisten järjestelmien avulla toteu-
tetuilla etäkäynneillä.  

Hoitotyön rakenteen uudistamisen tavoite on saada selkeämmät osaamispoolit, joissa 
yhdistyy sekä riittävän laaja että riittävän syvä osaaminen. Uudelle työntekijälle voi-
daan suunnitella perehdytyspolku, jolloin osaamisessa siirrytään henkilön taitojen 
kasvaessa asteittain eteenpäin. Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea, toisaalta halukkaille 
pitää tarjota riittävän haasteellista työtä. Uusi esihenkilörakenne mahdollistaa osas-
tonhoitajien ja apulaisosastonhoitajien keskittymisen yksiköiden toiminnan 
uudelleen järjestämiseen ja sitä kautta työhyvinvoinnin lisäämiseen pitemmällä aika-
välillä. Alkuun muutos varmasti lisää epävarmuutta ja huolta, mikä voi näkyä myös 
sairauspoissaoloissa. Tavoite on lisätä meidän työpaikan vetovoimaisuutta ja sen 
eteen tulee tehdä päivittäin hyviä henkilöstön hyvinvointia lisääviä päätöksiä. Henki-
löstön pitovoimaa lisäämällä pystymme vähentämään perehdytettävien 
työntekijöiden määrää. Perehdytysprosessi on pitkä ja vie perehdyttävän henkilöstön 
voimavaroja pois potilastyöstä. Sairauspoissaolojen vähentämiseksi olemme vuosia 
tehneet monenlaisia interventioita, ja edelleen etsimme uusia keinoja yhdessä työ-
suojelun ja työterveyden kanssa. 

Somatiikan tutkimustoimintaa tukevat resurssit siirtyvät pääsääntöisesti konsernipal-
veluiden tutkimuspalveluihin. Tämä yhtenäistää tutkimuksen lupa- ja 
rahoituskäytäntöjä ja turvaa tutkijalle riittävän tuen hallinnollisiin asioihin. Tutkimus-
toiminnan haasteena on niukkeneva rahoitus. Koulutusten järjestäminen muuttunee 
yhä enemmän etäseminaarityyppisiksi. Tämä on joustava tapa lisätä henkilöstön kou-
lutusta. Matkustuskulujen sijaan voidaan koulutukseen käyttää enemmän rahaa 
osallistumismaksuihin. Yhteistyö oppilaitosten kanssa jatkuu ja koulutusta sairaalassa 
mahdollistetaan koronan sallimissa rajoissa. Oulaskangas integroidaan osaksi osaa-
miskeskusten toimintaa. Oulun kaupungin kanssa suunnitellaan tulevan 
hyvinvointialueen akuuttien vuodeosastojen sijoittumista suhteessa erikoissairaan-
hoidon vuodeosastohoitoon. Tavanomaisen ERVA-yhteistyön lisäksi tuemme 
lääkäreiden osaamisen jakamista Tervian kautta. 

Toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset 

Koko toimialue uudistuu rakenteiltaan. Somatiikan yhteisiin palveluihin sijoitetaan 
osastonsihteereiden ja infektiolääkäreiden yksiköt. Nämä antavat palveluitaan kaikille 
osaamiskeskuksille ja Kuntoutuksen palvelualueelle. Aistinelinten osaamiskeskuk-
seen siirtyy pään ja kaulan sairauksien kokonaisuus sekä ihotautien kokonaisuus. 
Leikkaus- ja anestesiaosaamiskeskukseen siirtyvät kaikki PPSHP:n leikkaus- ja anes-
tesiayksiköt, leikkaustoimintaan liittyvät päiväsairaalat sekä leiko- ja 
hoidonsuunnitteluyksiköt. Lasten ja naisten osaamiskeskuksesta perinnöllisyyspolikli-
nikka ja harvinaissairauksien yksikkö siirtyvät sairaanhoidollisten palveluiden 
toimialueelle. Neuron osaamiskeskukseen yhdistetään neurokirurgit ja neurologit 
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sekä neurokirurgian ja neurologian avohoito- ja vuodeosastoyksiköt. Päivystyskeskuk-
seen siirtyvät OYS:n ja Oulaskankaan yhteispäivystykset. Ensihoito lääkäreineen siirtyy 
ensihoidon palvelukeskukseen. Sisätautien keskukseen siirtyy yleissisätautien, endo-
krinologian, reuman, munuaistautien ja keuhkosairauksien kokonaisuudet. 
Sydänkeskukseen siirtyvät kardiologinen, rintaelinkirurginen ja sydänanestesiologi-
nen toiminta. Syöpäkeskukseen siirtyvät syöpätautien ja hematologian toiminnot. 
Vatsakeskukseen siirtyvät gastrokirurginen- ja -enterologinen toiminta sekä urologi-
nen ja verisuonikirurginen toiminta. Tehokeskukseen siirtyvät aikuisten teho ja 
tehovalvontahoito. Sen lisäksi tehokeskuksen alaisuuteen yhdistyy viisi eri fyysisissä 
tiloissa valvontahoitoa tuottavaa toimintayksikköä, jotka vuonna 2023 sitten yhdisty-
vät fyysisestikin samaan tilaan. Tukielinkirurgian keskukseen siirtyvät ortopedian ja 
traumatologian, käsikirurgian ja plastiikkakirurgian toiminnot. Oulaskankaan leik-
kaustoiminta siirtyy Leikkaus- ja anestesiakeskukseen, konservatiivinen toiminta 
Sisätautien keskukseen ja operatiivinen toiminta sekä Tukielinkirurgia- että Vatsakes-
kukseen. 

Hoitotyön rakenteet uudistetaan matriisimaisiksi hoitotyön toiminnoiksi. Osastohoi-
don toimintoon siirtyvät pääsääntöisesti kaikki vuodeosastohoitoon vanhassa 
organisaatiossa kuulunut hoitohenkilökunta. Avohoitotoimintoihin siirtyvät vastaa-
vasti vanhan organisaation poliklinikka- ja muuhun avohoitotoimintaan kuulunut 
hoitohenkilökunta. Perioperatiiviseen toimintoon siirtyvät kaikkien leikkausosastojen 
anestesia- ja leikkaushenkilökunta sekä leikkaustoimintaan läheisesti liittyvien Leiko-
,  päiväsairaala- ja hoidonsuunnitteluyksiköiden hoitohenkilökunta. Tehohoito ja val-
vontahoidon toimintoihin siirtyvät kaikki aikuisten ja lasten teho ja 
tehovalvontahoitoon sekä vuodeosastojen valvontahoitoon osallistunut hoitohenkilö-
kunta. Oulaskankaan hoitotyön toimintoihin siirtyvät Oulaskankaan leikkaus- ja 
anestesia-, polikliininen-  ja vuodeosastohoidon henkilökunta sekä Oulaskankaan 
osastonsihteerit. 

Kaikki kuvatut muutokset sisältävät sekä rakenteelliset että toiminnalliset muutokset. 
Tarkemmin osaamiskeskusten toiminnallisia muutoksia kuvataan myöhemmin käyt-
tösuunnitelma-tekstissä. 

Talousarviovuoden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 

Tavoite on turvata potilaille riittävä määrä sekä fyysisiä että etäavohoitokäyntejä sekä 
hoitotoimenpiteitä vuodeosastopäivineen, jotta hoidon tarpeen arviointi ja hoito to-
teutuvat lain sallimissa määräajoissa. Avohoitokäyntien määrä on suunniteltu vuoden 
KS2021 tavoitetta alemmas (-2,9%). Käyntien määrän suunnittelua on vaikeuttanut ko-
ronan aiheuttamat muutokset toiminnassa. Toisaalta korona on nostanut 
perusterveydenhuollon käyntejä päivystyksessä, toisaalta laskenut käyntien määrää 
poliklinikoilla. Vuodeosastopäivien suunniteltu määrä on 5 % ja leikkaustoimenpitei-
den määrä 7,4 % pienempi verrattuna KS 2021 lukuun. On todennäköistä, että 
hoitohenkilökunnan pula edelleen vaikeuttaa leikkaustoimintaa ja sitä kautta pienen-
tää vuodeosastopäivien määrää. Toisaalta yksikköjen yhdistämisellä mahdollistamme 
toimintatapojen muutoksia. Tavoitteena on turvata riittävä määrä vuodeosastopäiviä, 
jotta potilaiden hoito voidaan sairaalassamme turvallisesti toteuttaa. Kaupunginsai-
raalan kanssa toteutettava yhteistyö tuo uusia mahdollisuuksia vuodeosastohoidon 
toteutukseen. Synnytysten määrän ennakoidaan kasvavan hivenen.  
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Tavoitteemme on pysyä laaditun talousarvion mukaisessa tulo- ja menoraamissa. Ta-
loudellisten tavoitteiden määrittämistä osaamiskeskustasolla hankaloittaa koko 
organisaation uudelleen järjestäytyminen, jolloin historiatietoa ei saa tarkasti. Yksi-
köitä irrotetaan vanhoista kokonaisuuksista ja sekä tulojen että menojen allokointi on 
haastavaa. Tämän vuoden jälkeen seuraavan vuoden suunnittelu on jo paljon hel-
pompaa. Nyt suunnitteluvaiheessa taloudellinen tilanne on lähinnä oikein 
toimialuetasolla.  

Myyntituottoja olemme suunnitelleet 1,8 % enemmän kuin KS 2021. Tämä jakautuu 
sekä jäsenkunta- että ulkokuntamyynnin kasvuun. Välitettyjen palveluiden myynti on 
-0,7% verrattuna KS 2021. Asiakasmaksulain muutokset vähentävät asiakasmaksutu-
loja varsinkin lasten ja naisten keskuksessa. Tätä on kompensoitu hintojen 
korotuksella. Uuden sädehoitokeskuksen käyttöönoton vuoksi sädehoidon hintoja on 
nostettu korvaamaan uusien rakenteiden ja laitteiden investointikustannuksia. Hin-
tojen korotukset tehdään taloushallinnon ohjeistusta noudattaen.  

Henkilöstökuluista palkkojen on suunniteltu kohoavan 1,1% KS 2021 tasosta. Osa hoi-
tohenkilökunnan sijaismäärärahoista siirretään osaajayksikköön, jonne perustetaan 
vakinaisia toimia. Palkkasyötöt on suunniteltu vakanssiperusteisesti. Tämäkin suun-
nittelu on ollut haastavaa, koska käytännössä jokainen vakanssi siirtyy uuteen 
yksikköön. Oulaskankaan lääkäreiden henkilöstömenot ovat osaamiskeskuksissa, hoi-
tohenkilökunnan henkilöstökulut Oulaskankaan hoitotyön toiminnoissa. Uusia 
vakansseja olemme ehdottaneet mikäli ne eivät aiheuta kustannuspainetta henkilös-
tömenoihin tai ne ovat lakisääteisiä (päivystykseen liittyvät vakanssit). Palvelujen 
ostoon on suunniteltu 5,9% enemmän kulua kuin KS 2021. Merkittävin nousu kohdis-
tuu syöpätautien keskukseen, jonne hankitaan uudet sädehoitolaitteet 
palvelusopimuksilla. Aineet ja tarvikkeet on budjetoitu KS 2021 tasolle. Hoitotyön toi-
minnot laskutetaan sisäisesti osaamiskeskuksilta. Sisäiset erät osaamiskeskusten 
välillä on toteutettu myös mahdollisimman oikein, jotta osaamiskeskusten toiminnan 
ja talouden seuranta on mahdollista. Menojen budjetointi on tehty toimialueella rea-
listisesti. Tilikauden tulos on suunnitteluvaiheessa 1,2 milj. euroa alijäämäinen. 

Taloudellisuus, tuottavuus ja vaikuttavuus toimialueella 

Merkittävä haaste on saada uusi organisaatio muuttamaan toimintaansa. Vanhan toi-
mintatavan kyseenalaistaminen ja uuden muokkaaminen jo aikaisemmin 
tuottavuustyöpajoissa pohditun mukaiseksi vaatii sekä johtajilta että työntekijöitä as-
tumista ulos mukavuusalueelta. Osaamiskeskusten toiminta on verkostomaista ja 
vaatii hyvää yhteistyötä. Hoitotyön toiminnoissa uudistetaan hoitohenkilökunnan 
osaamisen kohdentaminen. Sihteerityön yksikössä uudistetaan toimintatavat. Henki-
löstön määrän ja osaamisen oikea kohdentaminen potilaan hoitoprosessiin on 
tuottavuuden ydinasia. Johtamiskäytäntöjen uudistaminen heijastuu myös henkilö-
kunnan työhyvinvointiin. Osaamiskeskusten potilasprosessien kehittäminen sujuviksi 
uuden sairaalan toimintamallien mukaisesti on tärkeää sekä talouden että asiakkaan 
näkökulmasta. Vaikuttavuuden mittaaminen on edelleen haasteellista. Laaturekiste-
reiden kautta on saatavissa tietoa potilaiden leikkauksen tuottaman 
kivunhelpotukseen ja elämänlaadun muutoksista. Tätä tietoa pitää hyödyntää arvioi-
taessa toimenpiteiden vaikutusta sairauden paranemiseen tai oireiden 
helpottamiseen. Toimialueella on käytössä sairaanhoitopiirin strategiset mittarit. 
Osaamiskeskuksilla ja hoitotyön toiminnoilla on lisäksi omaa toimintaansa syvällisem-
min kuvaavia mittareita. 
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Konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi  

Uudistamme ja yhdenmukaistamme johtamiskäytännöt sekä osaamiskeskuksissa 
että hoitotyön ja sihteerityön toiminnoissa. Lisäämme esihenkilöiden läsnäoloa ja saa-
vutettavuutta työyksiköissä. Panostamme henkilökunnan perehdytykseen, 
koulutukseen, rekrytointiin ja pitovoimaan. Vähennämme sairauspoissaoloja lisää-
mällä työhyvinvointia. Otamme pilottikäyttöön kannustavan palkkauksen mallin 
tietyissä toimenpiteissä. Lisäämme henkilökunnan kustannustietoisuutta. Suunnitte-
lemme vuodeosastopaikkojen käytön koko toimialue huomioiden. Siirrämme 
valvontapaikat teho osaamiskeskuksen hallintaan ja siirrämme valvontapaikkojen 
hoitohenkilökunnan tehohoidon hoitotyön toimintoihin. Selvitämme mahdollisuudet 
keskittää valvontahoito fyysisestikin jo vuonna 2022. Lisäämme leikkaussalien ulko-
puolella tapahtuvaa officekirurgiaa. Suunnittelemme leikkaussaliresurssien käytön 
kokonaisuutena jonotilanteet huomioiden. Tehostamme Oulaskankaan ja Raahen 
leikkaustoiminnan resurssien käyttöä. Laajennamme digitaalisia toimintoja ja sähköi-
siä palveluita sekä etävastaanottoja. Poistamme hukkaa vähentämällä potilaan 
hoitoprosessissa tapahtuvia päällekkäisiä työtehtäviä. Ohjaamme runsaasti palveluja 
käyttävät päivystyspotilaat tarkoituksenmukaisten palvelujen piiriin päivystyksen si-
jasta. Lyhennämme mahdollisuuksien mukaan potilaan hoitoaikaa huomioiden 
perusterveydenhuollon ja kotisairaalan resurssit. Osallistumme Oulun kaupungin 
kanssa yhteistyökokouksiin ja Popsote-valmisteluun. Valmistaudumme sädehoito-
keskuksen, A ja B-talojen vaiheittaiseen käyttöönottoon sekä hankintojen, 
muuttosuunnitelman että toimintatapojen osalta. Otamme uusia hoitomuotoja käyt-
töön lääketieteelliseen näyttöön ja vaikuttavuuteen perustuen. Jatkamme 
korkeatasoista tutkimustyötä. Lisäämme potilaan osallistumista hoitoonsa. 

Somatiikan seurattavat mittarit 

 

 

Mittari Yksikkö  Vertailuarvo Tavoitearvo Seurantajakso

POTILASLÄHTÖISTÄ JA VAIKUTTAVAA HOITOA

ASIAKASKOKEMUS JA OSALLISUUS
Palvelukokemus % 2021 arvo  90% tai yli on tyytyväisiä 1kk 
Fyysisiä käyntejä korvaavat etäasioinnit lkm 2021 arvo lkm nousee 1kk 

HOITOPROSESSIN TOTEUTUMINEN JA LAATU

Hoitoa odottavat, mediaani odotusaika vrk 2021 arvo pienenee 1kk

Hoitoon liittyvät infektiot lkm / 
1000 hoitopäivää

2021 arvo vähenee
1kk 

30 vrk vuodeosastohoidosta poistumisen 
jälkeinen suunnittelematon paluu

% 2021 arvo laskee
3kk 

TOIMINTA JA TALOUS TASAPAINOSSA
Kustannukset / hoidettu potilas euroa 2022 TA Talousarvion mukainen 1kk

Avohoitokäynnit + hoitopäivät / työpanos 
(talousnäkökulma)

lkm 2022 TA Talousarvion mukainen
1kk

VETOVOIMAINEN TYÖPAIKKA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ -  "ELÄMÄSI TYÖPAIKKA"

Työnimu % 66,6 % (2019 Mitä kuuluu 
-kyselyn tulos)

 
75% tai yli

vuosi

Sairauspoissaolokustannukset eurot 2021 arvo vähenee 4kk

Vaihtuvuus ja erosyyt % 2021 arvo 90% tai yli vuosi

Koulutuspäiviä per täydennyskoulutukseen 
osallistuja

päiviä / osallistuja TP2021 Nousee
vuosi

KORKEATASOISTA KOULUTUS-, TUTKIMUS-, KEHITYS, JA INNOVAATIOTOIMINTAA

Opiskelijaohjauksen laatu (hoitajat) pisteet 8,7 yli 8,6 vuosi

Opiskelijatyytyväisyys (lääkärit) pisteet 2021 arvo vuosi

Tutkimuksen laatu pisteet 2018-2020 pisteet nousee vuosi
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Talous ja käyttösuunnitelma 2022
28 - SOMATIIKAN TOIMIALUE                                   

Tilinimi Toteuma 2020 KS 2021 TS 2022 % vrt KS

Määrätavoitteet 
Laskutettavat avohoitokäynnit yht. (esh+pth) 518 401 589 054 572 194 -2,9
Esh:n laskutettavat avohoitokäynnit 455 334 526 454 499 194 -5,2
Hoitopäivät (sisältää tehohoitopäivät) 165 244 185 666 173 742 -6,4

Vuodeosastohoitojaksot, oma toiminta 46 985 51 174 48 615 -5,0

Tunnuslukutavoitteet
Keskimääräinen hoitoaika (vrk) 3,5 3,6 3,6 -1,5

TULOSLASKELMA
Myyntituotot 497 802 925 521 570 628 530 890 242 1,8
Sairaalapalvelujen myynti jäsenkunnille 371 470 575 387 886 032 395 681 557 2,0
Sairaalapalvelujen myynti ulkokunnille 74 409 759 78 266 779 80 680 906 3,1
Välitettyjen palvelujen myynti 20 061 522 21 346 680 21 200 000 -0,7
Sairaalapalvelujen myynti muille 7 637 744 9 119 910 6 875 958 -24,6
Yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuus 7 150 587 8 048 901 7 911 506 -1,7

Maksutuotot 20 228 137 23 298 523 20 995 037 -9,9
Tuet ja avustukset 8 399 821 359 700 169 900 -52,8
Vuokratuotot 4 150 4 150 0 -100,0
Muut toimintatuotot 363 731 109 331 63 400 -42,0
Toimintatuotot yhteensä 526 798 764 545 342 332 552 118 579 1,2
Toimialueen sisäiset tulot 76 256 821 68 985 257 301 243 805 336,7
Sisäiset tulot yhteensä 95 416 944 90 588 368 302 424 849 233,8
Toimintatuotot yhteensä (ml. sis. tuotot) 622 215 708 635 930 700 854 543 428 34,4

Henkilöstökulut yhteensä 222 216 679 228 771 123 228 886 694 0,1
Palkat 178 321 060 182 244 201 184 115 209 1,0
Henkilösivukulut yhteensä 43 895 619 46 526 922 44 771 486 -3,8
Palvelujen ostot 63 340 737 64 222 336 68 114 064 6,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 79 256 695 87 501 303 87 109 287 -0,4
Apteekkitarvikkeet 28 837 535 33 039 770 32 341 401 -2,1
Hoitotarvikkeet 39 479 033 42 815 277 43 230 815 1,0

Avustukset 2 880 000 2 880 000 2 880 000 0,0

Vuokrat 2 736 760 3 103 061 2 662 088 -14,2
Muut toimintakulut 35 649 43 231 42 126 -2,6
Toimintakulut yhteensä 370 466 520 386 521 054 389 694 259 0,8
Toimialueen sisäiset menot 81 397 021 72 859 334 301 243 805 313,5
Sisäiset menot yhteensä 239 506 079 239 474 250 460 817 989 92,4
Toimintakulut yhteensä (ml. sis.  kulut) 609 972 599 625 995 304 850 512 248 35,9

TOIMINTAKATE 12 243 109 9 935 396 4 031 180 -59,4

Rahoitustuotot ja -kulut -215 -100 -100 0,0

VUOSIKATE 12 242 894 9 935 296 4 031 080 -59,4

Poistot ja arvonalentumiset 6 032 465 6 397 858 5 605 908 -12,4

Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS 6 210 429 3 537 438 -1 574 828 -144,5



  TALOUSARVIO 2022 
       Käyttötalousosa   

 

63 

 

OYS PSYKIATRIA 

Strategian toteuttaminen 

Hoidot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä potilaiden ja heidän läheistensä sekä 
kuntien työntekijöiden kanssa. Potilaiden tyytyväisyyttä seurataan laatupalautteilla. 
Eristettyjen potilaiden määrää suhteessa hoidettujen potilaiden määrään seurataan. 
Hoitoon pääsyn ja lähetteiden käsittelyn aikoja seurataan, tavoitteena on hoitotakuun 
määräajoissa pysyminen.  

Toimialueen hoitoprosessien potilaslähtöistä sujuvuutta ja tuottavuutta kehitetään. 
Hoitoprosessit perustuvat tutkimustietoon ja hyväksi todettuihin käytäntöihin sekä 
näiden pohjalta laadittuihin käypä hoito – suosituksiin. 

Vaikeus rekrytoida ja pitää erikoislääkäreitä julkisen työnantajan palveluksessa muo-
dostaa uhan Psykiatrian toimialueen toiminnalle, tahdosta riippumattomien 
osastohoitojen toteuttamiselle ja koko OYS:n erityisvastuualueen psykiatrisen hoidon 
järjestämiselle. Pulasta selviäminen edellyttää monia toimia kuten rekrytoinnin, palk-
kauksen ja työolojen parantamista, työssä jaksamisen tukemista, alan 
koulutusvetovoiman kasvattamista, hoitoprosessien, työnjaon ja yhteistyön kehittä-
mistä, etäyhteyksien hyödyntämistä, toimintojen harkittua keskittämistä ja 
perusterveydenhuollon mielenterveystyön kehittämistä. 

Toimialue tekee yhteistyötä Oulun yliopiston psykiatrian, lastenpsykiatrian ja hoitotie-
teiden oppiaineiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on edistää potilaiden 
ajanmukaista ja korkeatasoista hoitoa sekä ylläpitää ja kehittää henkilökunnan osaa-
mista.  

Toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset 

Psykiatrian toimialueella on toteutettu jo syyskuussa 2021 rakenteellisia muutoksia, 
joiden tarkoituksena on mm. helpottaa ylikuormitettujen osastojen tilannetta. Vuo-
den 2022 aikana hiotaan uusien rakenteiden toimintatapoja.  

Psykiatrian toimialueen osastot ovat olleet vuosia liki jatkuvassa ylipaikkakuormituk-
sessa. Taustalla on paitsi Visalan sairaalan toiminnan äkillinen loppuminen syksyllä 
2016, niin myös alueen psykiatrisen avohoidon pirstaloituminen liian pieniin yksiköhin, 
joissa on mahdoton ylläpitää laadukkaita, nykyaikaisia ja monimuotoisia näyttöön pe-
rustuvia hoitokäytäntöjä.  

Osastohoitopäivien vähentämiseksi toimialueelle on perustettu uusi Tehostetun avo-
hoidon yksikkö. Resurssit sinne saatiin tulosalueen sisältä, kun vajaasti hyödynnetyn 
yleissairaalapsykiatrisen osaston 73 toiminta siirtyi poliklinikoille ja muille osastoille. 

Vanhuspsykiatrinen osasto 75 muutti Peltolasta osaston 73 entiselle paikalle kantasai-
raalan puolelle. Tavoitteena on parantaa somatiikan ja psykiatrian yhteistyötä 
monisairaiden vanhusten hoidossa.  

Varhaiskuntoutusyksikkö siirtyi Limingasta Peltolaan, jotta ko. yksikön resurssit ja 
osaaminen tulevat paremmin käyttöön potilaiden hyväksi. 
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Kaksi nuoriso-osastoa yhdistettiin yhdeksi nuoriso-osastoksi ja kaksi päivystysosastoa 
sekä polikliininen päivystys yhdistettiin yhdeksi päivystysyksiköksi. Tavoitteena on pa-
rantaa toiminnan potilaslähtöistä kehittämistä ja osaamisresurssien joustavaa 
käyttöä. 

Lastenpsykiatria työstää rakennemuutostaan vuoden 2022 aikana. 

Talousarviovuoden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 

Talous-, työpanos- ja suoritelukuja sekä hoidon tuloksia ja laatua seurataan. Toiminta-
menot ja tilikauden tulos pidetään talousarvion mukaisina. Työpanosten määrä 
pidetään käyttösuunnitelman mukaisena ja kustannusten kasvua hoidettua potilasta 
kohden hillitään kehittämällä yksiköiden keskinäistä työnjakoa, harkitsemalla tarkoin 
sijaisten tarve virkavapauksiin, yhdistämällä osastojen toimintoja viikonlopuiksi ja juh-
lapyhiksi, henkilökunnan joustavalla liikkumisella tulosalueella sekä kesäsuluilla.  

Taloudellisuus, tuottavuus ja vaikuttavuus toimialueella 

Edellä kuvatuilla toimialueen muutoksilla voidaan tuottaa nykyisillä resursseilla te-
hokkaammin terveyshyötyä. 

Jo pari vuotta jatkunut hoitoprosessien leanaus tuottavuuden, tehokkuuden ja vai-
kuttavuuden parantamiseksi jatkuu edelleen. 

Toimialueen tuottavuutta ja tehokkuutta on parannettu viime vuosina merkittävästi: 
Viimeisen 6-vuoden aikana toimialueen lähetteiden määrä on noussut 50%, hoitopäi-
vien määrä 21%, potilasmäärä 30% ja avohoitokäyntien määrä on noussut 24%. 
Kuitenkin vastaavana aikana palkallisten työpanosten määrä on noussut vain 16 %, 
lääkäreiden määrä ei ole noussut yhtään ja erikoislääkäreiden määrä on vähentynyt.  

Toiminnan laatua seurataan mm. käyttöön otettavalla psykoterapian laaturekisterillä. 

Konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 

Ks. edellä kuvatut rakennemuutokset. 

Toimialueen hoitoprosessien kehittämistä toteutetaan systemaattisesti ja pitkäjäntei-
sesti erikoissuunnittelijan johtamana. 

Henkilökuntaa kannustetaan etäneuvottelujen ja -konsultaatioiden käyttöön ja vi-
deovälitteisten neuvottelujen määrän kehitystä seurataan.  

Tulosalue osallistuu Virtuaalisairaala 2.0 – hankkeeseen: Rakennetaan psykiatrista di-
gihoitopolkua sujuvoittamaan hoitoprosessia (mm. esitietolomakkeita, oire- ja 
toimintakykymittareita ja terapeuttisia kotiharjoitteita).  

Sairaalan psykiatripulaa ei voi paikata ostopalveluilla, koska vain virkalääkärit voivat 
toteuttaa tahdosta riippumatonta hoitoa ja siihen liittyviä itsemääräämisoikeuden ra-
joituksia.  

Erikoislääkärien työnkuvaan ja pysyvyyteen julkisella puolella suunnitellaan uusia rat-
kaisuja ja parannetaan työnantajan vetovoimaa. 
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Psykiatrian oppiaineen kanssa kehitetään psykiatrian kurssin sisältöä ja opetusmuo-
toja, koska tällä on vahva merkitys alan imagon ja vetovoiman kehittämisessä. 

OYS Psykiatrian seurattavat mittarit: 

 

 

Mittari Yksikkö Vertailuarvo Tavoitearvo Seurantajakso

POTILASLÄHTÖISYYS TOIMINNAN JA LAADUN PERUSTANA

Lähetteen käsittelyaika on alle 21 vrk % TP 2021 arvo 100 % 4 kk välein

Ensikäynti toteutuu 3 kuukaudessa yli 23 vuotiaat % TP 2021 arvo 100 % 4 kk välein

Ensikäynti toteutuu 6 viikossa alle 23 vuotiaat % TP 2021 arvo 100 % 4 kk välein

Hoitotoimenpide toteutuu 6 kuukaudessa yli 23 vuotiaat % TP 2021 arvo 100 % 4 kk välein

Hoitotoimenpide toteutuu 3 kuukaudessa alle 23 vuotiaat % TP 2021 arvo 100 % 4 kk välein

Eristettyjen potilaiden lukumäärä (hetut) hoidettujen potilaiden 
määrä

Lukumäärä TP 2021 arvo Ei nouse Vuosittain

INTEGRAATIO JA YHTEISTYÖ
Videovälitteisten konsultaatioiden, työnohjauksen ja 
hoitoneuvottelujen määrät lisääntyvät

Lukumäärä TP 2021 arvo Lisääntyvät Vuosittain

TALOUS JA TOIMINTA TASAPAINOSSA

Työpanos (talousnäkökulma) % KS2021
Toteuma 100 % 
tai alle

Vuosittain

VETOVOIMAINEN TYÖPAIKKA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ

Sairauspoissaolojen osuus palvelujaksopäivistä % TP 2021 arvo Ei nouse Vuosittain

KORKEATASOISTA KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA, KEHITYSTÄ JA INNOVAATIOITA

Tieteelliset julkaisut
Lukumäärä 
ja laatu

Ka 2019  - 
2021

> 3 vuoden ka Vuosittain

Opiskelijatyytyväisyys Piste TP 2021 arvo Nousee Vuosittain
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Talous ja käyttösuunnitelma 2022
48 - OYS PSYKIATRIA

Tilinimi Toteuma 2020 KS 2021 TS 2022 % vrt KS

Määrätavoitteet 
Laskutettavat avohoitokäynnit yht. (esh+pth) 40 532 48 993 67 100 37,0
Esh:n laskutettavat avohoitokäynnit 40 532 48 993 67 100 37,0
Hoitopäivät (sisältää tehohoitopäivät) 52 658 55 935 51 915 -7,2

Vuodeosastohoitojaksot, oma toiminta 2 228 2 595 2 526 -2,7

Tunnuslukutavoitteet
Keskimääräinen hoitoaika (vrk) 23,6 21,6 20,6 -4,7

TULOSLASKELMA
Myyntituotot 55 329 070 60 114 497 59 823 943 -0,5
Sairaalapalvelujen myynti jäsenkunnille 41 457 895 45 339 480 45 983 185 1,4
Sairaalapalvelujen myynti ulkokunnille 3 822 838 3 765 110 3 394 533 -9,8
Välitettyjen palvelujen myynti 8 776 477 9 499 620 9 100 000 -4,2
Sairaalapalvelujen myynti muille 129 106 155 020 208 096 34,2
Yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuus 1 087 015 1 162 545 943 966 -18,8

Maksutuotot 1 342 920 1 227 755 1 200 955 -2,2
Tuet ja avustukset 1 103 379 1 448 978 1 471 486 1,6
Vuokratuotot 0 0 0
Muut toimintatuotot 159 4 900 4 900 0,0
Toimintatuotot yhteensä 57 775 528 62 796 130 62 501 284 -0,5
Toimialueen sisäiset tulot 1 909 773 1 902 475 1 900 921 -0,1
Sisäiset tulot yhteensä 2 578 817 2 527 362 2 516 673 -0,4
Toimintatuotot yhteensä (ml. sis. tuotot) 60 354 345 65 323 492 65 017 957 -0,5

Henkilöstökulut yhteensä 34 799 885 37 568 477 37 866 196 0,8
Palkat 27 903 882 30 003 980 30 466 267 1,5
Henkilösivukulut yhteensä 6 896 002 7 564 497 7 399 929 -2,2
Palvelujen ostot 10 699 560 11 562 155 10 942 891 -5,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 171 046 1 064 910 1 027 861 -3,5
Apteekkitarvikkeet 307 339 341 500 324 444 -5,0
Hoitotarvikkeet 435 963 314 620 359 200 14,2

Avustukset 0 0 0
Vuokrat 247 159 290 832 78 632 -73,0
Muut toimintakulut 10 422 15 370 15 270 -0,7
Toimintakulut yhteensä 46 928 072 50 501 743 49 930 850 -1,1
Toimialueen sisäiset menot 1 909 773 1 902 475 1 900 921 -0,1
Sisäiset menot yhteensä 13 798 555 14 320 996 15 144 193 5,7
Toimintakulut yhteensä (ml. sis.  kulut) 60 726 627 64 822 740 65 075 043 0,4

TOIMINTAKATE -372 282 500 752 -57 086 -111,4

Rahoitustuotot ja -kulut -210 -100 -100 0,0

VUOSIKATE -372 492 500 652 -57 186 -111,4

Poistot ja arvonalentumiset 82 286 74 075 62 253 -16,0

Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS -454 778 426 577 -119 440 -128,0
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OYS KONSTI (Kehitysvammahuolto)  

Strategian toteuttaminen 

Kehitysvammahuollon toimialue tuottaa kuntien peruspalveluja tukevia erityisosaa-
mista vaativia palveluja koko maakunnan tarpeisiin sekä tarpeen mukaan 
eritysvastuualueen asiakkaille. Kehitysvammahuollon toimialueen uudistetussa ja 
edelleen kehittyvässä toimintakonseptissa sekä uusien toimitilojen suunnittelussa on 
huomioitu sote-uudistuksen tavoitteet. Hyvinvointialueen valmisteluun osallistumi-
nen ja palvelusisältöjen kehittäminen ja yhteensovittaminen tulee olemaan 
keskeinen asia toimintavuoden aikana. 
 
Asiakkaamme ovat kaikenikäisiä henkilöitä ja asiakkaiden tarpeet ovat toimintamme 
lähtökohtana. Asiakkaan palvelut suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti laa-
jassa yhteistyössä asiakkaan ja eri toimijoiden kanssa. Asiakkaan sujuvat 
palveluprosessit edellyttävät palveluintegraation kehittämistä niin kuntien kuin eri-
koissairaanhoidon kanssa oikea-aikaisten ja tarpeita vastaavien palvelujen 
toteuttamiseksi.  Kehittämällä digitaalisia ja asiakkaan omaan toimintaympäristöön 
vietyjä palveluja, tavoitamme paremmin asiakkaan ja muut verkostotoimijat. Palvelu-
jen ja prosessien kehittämisessä vahvistetaan edelleen asiakaslähtöisyyttä ja 
asiakkaan osallistumista oman palvelun toteutumiseen, mutta myös palvelujen kehit-
tämiseen.   
 
OYS Konstin osastokuntoutuksen tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan yksilöllinen 
kuntouttava arki. Asiakkaiden kuntoutus perustuu toimintakyvyn ja hoitoisuuden ar-
viointiin (RAI- mittari), käyttäytymisanalyysiin sekä asiakkaiden yksilökeskeisiin 
elämänsuunnitelmiin. Asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta vahviste-
taan ja tuetaan moniammatillisena yhteistyönä. Asiakkaiden itsemääräämisoikeutta 
vahvistavia työmenetelmiä käyttämällä pyritään löytämään keinoja rajoitustoimenpi-
teiden sekä uhka- ja väkivaltatilanteiden vähentämiseen. 
 

Toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset 

Kehitysvammahuollon toimialueella toimintakonseptiuudistus on toteutettu ja saatu 
toimintaan suunnitellut uudet toimitilat käyttöön vuoden 2019 lopussa. Koronapan-
demia ei ole mahdollistanut osastokuntoutuksessa tilojen hyödyntämistä 
suunnitellusti ja tämä on tavoitteena tulevalle toimintavuodelle. 
 
Toimialueen vastuualuejako uudistettiin vuoden 2020 alusta uusien toimitilojen käyt-
töönoton yhteydessä. Nykyiset tutkimus- ja kuntoutusarviopalvelujen ja 
kuntoutuspalvelujen vastuualueet jatkavat vuoden 2022 alusta osaamiskeskuksina. 
Johtamisjärjestelmää selkiytetään ylilääkärin ja osaamiskeskusjohtajan tehtävän 
osalta.   
 
Toimialueelle ohjautuvien lähetteiden ja asiakkaiden määrä on kasvanut merkittä-
västi viime vuosien aikana. Uusien asiakkaiden määrä on kasvanut jo vuodesta 2013 
lähtien ja kasvu on jatkunut edelleen. Kysynnän kasvu edellyttää toimintaprosessien 
ja palvelujen entistä tarkempaa tarkastelua, jotta palvelutarpeisiin voidaan vastata 
olemassa olevilla resursseilla.  
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Talousarviovuoden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 

Palvelujen kysyntä on kasvanut koko toimialueella. Toiminnan ja talouden suunnitte-
lussa on pyritty vastaamaan korkeaan palvelujen kysyntään. Taloussuunnitelman 
toteutuminen edellyttää toiminnan ja talouden systemaattista seurantaa sekä työpa-
nosten ja menojen hallintaa. Korkean kuormituksen ylläpitäminen on välttämätöntä 
taloussuunnitelman toteutumiseksi. 

Osastokuntoutuksessa painopiste ei ole uudistuneen toimintakonseptin mukaisesti 
siirtynyt lyhytaikaiseen hoitoon, mikä tuo haasteita tulevalle vuodelle vastata kysyn-
tään, kun osastohoitopaikat ovat täynnä. Osaamiskeskuksen tavoitteena on 
avopalvelut ja niiden kehittäminen, jotta asiakkaat saavat tarvitsemansa monialaiset 
ja moniammatilliset palvelut joustavasti ja oikea-aikaisesti. Tässä tarvitaan peruspal-
velujen ja eri erikoisalojen päällekkäisyyttä välttäviä uusia toimintamalleja. 
Palvelumuotojen ja sisältöjen kehittämistä jatketaan edelleen yhteistyössä palvelujen 
käyttäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi tarjoamme moniammatillista asian-
tuntijakonsultaatiota ja koulutusta alan toimijoille.  
 
Tutkimus- ja kuntoutusarviopalveluissa kasvavaan kysyntään vastaaminen vaatii toi-
mintaprosessien ja nykyisten käytäntöjen selkeyttämistä ja sovittujen mittareiden 
systemaattista seurantaa. Lasten ja nuorten varhaiskuntoutuksessa on tavoitteena, 
että laadittavat kuntoutussuunnitelmat valmistuvat kolmen viikon sisällä asiakkaan 
tutkimusjaksosta.  

Taloudellisuus, tuottavuus ja vaikuttavuus toimialueella 

Toiminta- ja taloussuunnitelman toteutuminen edellyttää asiakasprosessien sujuvaa 
ohjausta ja tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Palveluprosessien johtami-
nen - palvelutuotannon sujuminen, ohjaus ja kehittäminen ovat keskeisellä sijalla. 
Johtaminen perustuu avoimuuteen, tuetaan moniammatillista yhteistyötä ja henki-
löstön osallistumista valmisteluun sekä hyvää työilmapiiriä. Johtaminen tarkastellaan 
toiminnallisen suunnittelun osana. Toimintakulttuurin ja toimintatapojen todelliset 
muutokset edellyttävät hyvää johtamista. 
 
Osaamiskeskuksen resurssien ja paikkojen riittävyys vaativan kuntoutuksen tarpeisiin 
edellyttää, että kehitysvammaisten asumispalveluja on maakunnassa tarpeeseen 
nähden riittävästi tarjolla.  Asumispalveluja tulee kehittää vastaamaan erilaisiin asu-
misentuen tarpeisiin ja varmistaa myös vaativan tuen asiakkaiden mahdollisuus 
asumispalveluihin. Osaamiskeskus tarjoaa asiantuntemusta näihin asioihin.  
 
Kehitettävä digihoitopolku tehostaa asiakkaan ja moniammatillisen tiimin työtä. Asia-
kas voi olla yhteydessä ammattilaisiin digihoitopolun kautta, jolloin hänen tarpeisiin 
voidaan vastata sujuvammin.  Lasten ja nuorten varhaiskuntoutukseen liittyvien kun-
toutusuunnitelmien valmistumista tullaan seuraamaan, jotta asiakkaan 
kuntoutussuunnitelmasta riippuvat etuudet ja palvelut eivät viivästy.  
 
Asiakkaiden hoidon vaativuus on noussut, mikä edellyttää osaamisen lisäämistä. Kun-
toutuspalvelujen henkilöstörakenteen koulutustasoa nostetaan suunnitelmallisesti 
vastaamaan vaativan kuntoutuksen osaamistarpeita. Vuoden 2022 henkilöstön täy-
dennyskoulutuksessa painopisteenä ovat yksilökeskeinen elämänsuunnittelu (YKS), 
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neuropsykiatrinen valmennus, emotionaalisen kehityksen koulutushanke (SEO-R2), 
turvallisuuskoulutukset sekä henkisen ensiavun (heti purku -malli) valmennus.  
 

Konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 

Asiakassegmentointimallin käyttöönotolla pyritään varmistamaan asiakkaan tar-
peista lähtevät palvelut. Palvelupyyntöjä ja lähetekäytäntöjä tarkennetaan 
lähtötietojen selkeyttämiseksi, jotta työnjakoa voidaan selkeyttää ja vähentää päällek-
käistä työtä.  
 
Digihoitopolun pilotointi ja käyttöönotto toteutetaan tutkimus- ja kuntoutusarviopal-
velujen osaamiskeskuksessa vuoden 2022 alussa. Tavoitteena on, että 20 % asiakkaista 
on digihoitopolkupalvelujen piirissä vuoden 2022 aikana. Kuntoutuspalveluissa on ta-
voitteena käynnistää digihoitopolun kehittäminen vuoden 2022 aikana.  
 
Toimialueella palveluja tuotetaan joustavasti polikliinisesti tai osastokuntoutusjak-
sona osaamiskeskuksessa, asiakkaan omassa toimintaympäristössä tai etäpalveluna. 
Ensisijaisesti pyritään tukemaan asiakkaan pärjäämistä kotona osaamiskeskuksen 
moniammatillisen verkoston tuella. Akuutit asiakkaan tilanteen selvittelyt pyritään te-
kemään pääasiassa siellä missä asiakas on yhteydenottohetkellä. Tavoitteena on 
vahvistaa palveluja, joiden avulla ennaltaehkäistään asiakkaan tilanteen kriisiytymi-
nen ja jopa ehkäistään osastokuntoutusjakso. Verkosto- ja vastaanottotyötä tehdään 
lisääntyvästi etäyhteyksin joustavien palvelujen tarjoamiseksi.  
 
Oikein mitoitettu ja oikea-aikaisesti kohdennettu henkilöstö on tärkeä voimavara. 
Henkilöstön osallistumisella kehittämiseen, koulutuksella, henkilökohtaisilla ja ryh-
mäkehityskeskusteluilla, työnohjauksella, työtehtävien suunnittelulla tuetaan työssä 
jaksamista ja työhyvinvointia. Työvuorojen autonomisessa suunnittelussa lähtökoh-
tana on toimintalähtöinen suunnittelu ja henkilöstöä kannustetaan ergonomiseen 
työvuorosuunnitteluun. Toimialueella tullaan edelleen entistä tehokkaammin kiinnit-
tämään huomiota uusien työntekijöiden, mutta myös sijaisten, pitkään poissa 
olleiden työntekijöiden kuin opiskelijoidenkin perehdytykseen.  
 
Kuntoutuspalvelujen turvallisuuskulttuuria on lähdetty kehittämään perustamalla 
turvallisuustyöryhmä, jonka tehtävänä on hyödyntää ja tiivistää monialaista asiantun-
temusta ja yhteistyötä ja näin lisätä sekä asiakasturvallisuutta että henkilöstön 
työturvallisuutta. 
 
Toimialue on mukana yhtenä kehittäjäkumppanina vuosina 2020 - 2022 valtakunnal-
lisessa Kehitysvammaliiton koordinoimassa kehitysvammaisen henkilön 
emotionaalisen kehityksen hankkeessa, jossa SEOR2-mittaria ja siitä johdettavaa kun-
toutusta käyttöönotetaan systemaattisesti. 
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OYS Konstin seurattavat mittarit: 

 

 

Mittari Yksikkö  Vertailuarvo Tavoitearvo Seurantajakso
POTILASLÄHTÖISTÄ JA VAIKUTTAVAA HOITOA
ASIAKASKOKEMUS JA OSALLISUUS
Asiakaspalautteiden määrä Lkm v.2020 lisääntyy joka vuosi

HOITOPROSESSIN TOTEUTUMINEN JA LAATU
Uhka- ja väklivaltatilanteet Lkm v.2020 vähenee joka vuosi
Kuntoutussuunnitelman valmistuminen (3 vko) määräaika v.2021 100 % Vuosittain

Laitoshoidon paikkakuormitus % TA22 95,80 % joka vuosi
Asiakkaan keskimääräinen laitoshoitoaika hp / as v.2020 laskee joka vuosi
Avokuntoutuspalvelujen määrä Lkm v.2020 nousee joka vuosi
Videovastaanottojen määrä Lkm v.2020 nousee joka vuosi

Talous ja käyttösuunnitelma 2022
38 - OYS KONSTI                       

Tilinimi Toteuma 2020 KS 2021 TS 2022 % vrt KS

Määrätavoitteet 
Neuvola- ja tutkimuspalvelukäynnit 2 922 2 850 3 092 8,5
Laitoshoito, hoitopäivät 10 432 10 490 10 490 0,0

TULOSLASKELMA
Myyntituotot 9 335 867 8 974 309 9 344 762 4,1
Maksutuotot 180 617 92 000 174 000 89,1
Tuet ja avustukset 35 715 0 0
Vuokratuotot 0 0 0
Muut toimintatuotot 750 1 000 1 000 0,0
Toimintatuotot yhteensä 9 552 949 9 067 309 9 519 762 5,0
Toimialueen sisäiset tulot 0 0 0
Sisäiset tulot yhteensä 0 6 166 0 -100,0
Toimintatuotot yhteensä (ml. sis. tuotot) 9 552 949 9 073 475 9 519 762 4,9

Henkilöstökulut yhteensä 5 613 268 5 896 910 5 875 894 -0,4
Palkat 4 495 052 4 698 405 4 726 854 0,6
Henkilösivukulut yhteensä 1 118 216 1 198 505 1 149 040 -4,1
Palvelujen ostot 225 500 346 250 420 850 21,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 166 184 157 190 203 200 29,3
Apteekkitarvikkeet 48 078 38 140 41 100 7,8
Hoitotarvikkeet 58 329 32 000 71 500 123,4

Avustukset 0 0 0
Vuokrat 12 022 12 000 16 000 33,3
Muut toimintakulut 9 085 13 950 14 850 6,5
Toimintakulut yhteensä 6 026 059 6 426 300 6 530 794 1,6
Toimialueen sisäiset menot 0 0 0
Sisäiset menot yhteensä 2 125 531 2 344 341 2 428 340 3,6
Toimintakulut yhteensä (ml. sis.  kulut) 8 151 591 8 770 642 8 959 135 2,1

TOIMINTAKATE 1 401 358 302 833 560 627 85,1

Rahoitustuotot ja -kulut 7 0 0

VUOSIKATE 1 401 365 302 833 560 627 85,1

Poistot ja arvonalentumiset 34 064 32 678 30 835 -5,6

Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS 1 367 301 270 155 529 792 96,1
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OYS SAIRAANHOIDON PALVELUKESKUS 

Strategian toteuttaminen 

OYS Sairaanhoidon palvelukeskuksen keskeinen toiminta-ajatus on asiakaslähtöisyys. 
Palvelukeskus huolehtii siitä, että sairaalan toimintaympäristö mahdollistaa korkea-
laatuisen potilashoidon ja että hoitoon tulevat potilaat saavat tarvittavat palvelut 
määräajassa. Talousarviovuonna jatketaan toimintaprosessien kehittämistä uudistu-
van sairaalan tarpeisiin tavoitteena parantaa tutkimusten ja palveluiden saatavuutta 
sekä ja lyhentää niiden vasteaikoja.  

Keskeinen strateginen työkalu on uuden teknologian hyödyntäminen. Innovaatioi-
den kokeilu ja määrätietoinen kysynnän ennustamisen ja työn automaation ja 
toimintakokonaisuuksien hallittavuuden lisääminen teknisin keinon toteuttaa asia-
kaslähtöisyyttä. Esimerkiksi hoitologistiikkajärjestelmän avulla leikkaussalien 
tarvitsemat hoitotarvikkeet ja instrumentit on saatu tehokkaan tuotannonohjauksen 
piiriin.  

Muuttuva toimintaympäristö haastaa henkilöstön osaamista ja Palvelukeskuksessa 
panostetaan osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen jatko- ja täydennyskoulutuk-
silla. Uutena strategisena toimintatapana kehitetään moniosaajamallia, jonka 
tavoitteena on mahdollistaa sairaalan osastoilla monipuoliset palvelukeskuksen toi-
minta-ajatusta tukevat tehtävät. Palvelukeskuksessa myös jatketaan esihenkilöiden 
osaamisen harmonisointia ja vahvistamista ”Johtamisen johtaminen”-hankkeessa, 
jonka teemana talousarviovuonna on muutosjohtaminen.  

Integraatiokehityksen kärkenä on hyvinvointialueen valmistelu, jossa Palvelukeskuk-
sen vastuulla on kuvantamisen, välinehuollon ja sairaala-apteekin toimintojen 
suunnittelu yhdessä alueen kuntien kanssa. Suunnittelussa haetaan uusia toiminta-
malleja, jotka tukevat hoidon porrastusta sekä tuovat palvelujen tuottamisen 
kokoetua. Hyvinvointialueen organisoituminen koskettaa myös palvelukeskuksen lo-
gistiikan, ravintopalveluiden ja puhtauspalveluiden toimintoja, mutta näiden 
selvitysten osalta valmisteluvastuu ei ole palvelukeskuksella.  

Toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset 

Sairaanhoitopiirin organisaation uudistuksessa palvelukeskus uudelleenorganisoitiin 
pääosin sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen yksiköistä. Kuitenkin tulosalueella 
olleet apuvälinepalvelut ja erikoissairaanhoidon sosiaalityö siirtyvät Kuntoutuksen 
palvelukeskukseen ja aiemmin Lasten ja naisten tulosalueella ollut perinnöllisyyslää-
ketieteen yksikkö siirtyy osaksi OYS Diagnostiikka -osaamiskeskusta.  

Uuden organisoitumisen tavoitteena on vastata tulevaisuuden sairaalan vaatimiin 
palvelutoimintoihin ja toimintojen järjestely ja koostaminen suurempiin yksiköihin 
tähtää synergiaetuihin palvelukeskuksen sisäisten yksiköiden välillä. Kuvantamisella 
röntgenosastoja yhdistetään ja henkilökuntaa tiivistetään yhdelle kustannuspaikalle, 
jolloin osaamisen kehittäminen ja osaamisperusteinen henkilöstöjohtaminen helpot-
tuvat. Lääke- ja potilashoidon palvelut kehittävät uusia toimintatapoja ja työnjakoa, 
jotka tukevat tulevaisuuden potilashoidon toimintamalleja. Organisaatiouudistus ja 
uudisrakentaminen aiheuttavat muutoksia palvelukeskuksen toimintaan esim. aloit-
tavan sädehoitokeskuksen, ensihoidon ja psykiatrian palvelutarpeen lisääntyessä. 
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Covid19-epidemia vähensi kahvioiden ja henkilöstöravintoloiden käyttöä, kysynnän 
palautumisen nopeutta ja määrää on haastavaa arvioida.  

Talousarviovuoden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 

Palvelukeskuksen tavoitteena on vastata muuttuvassa toimintaympäristössä palve-
lua käyttävien yksiköiden toimintaan mahdollisimman joustavasti hyödyntäen 
moniosaajuutta ja työkiertoa. Jokaisella palvelukeskuksen työntekijällä on kaksi työtä: 
oma työ ja työn kehittäminen. Kehittämisen tueksi järjestetään ja osallistutaan tarvit-
taviin koulutuksiin.  

Talousarviovuoden palvelutuotannosta on neuvoteltu tulosalueiden ja tulevien osaa-
miskeskusten kanssa. Neuvotteluissa syntynyt arvio kysynnän kasvusta on 2% 
suhteutettuna 2019 vuoteen. Palvelukeskuksen tuottamien toimintojen kysyntäpai-
netta saattaa nostaa se, että sairaalan hoitohenkilökunnan rekrytointihaasteet voivat 
edellyttää tehtävänsiirtoja, esimerkiksi osastofarmasiaa ja ravintojakelua, hoitohenki-
lökunnalta Sairaanhoidon palvelukeskukselle. Näissä tapauksissa ratkaisuja haetaan 
yhdessä palveltavien yksiköiden kanssa. 

Keskeinen tulevaisuuden sairaalan käyttöönottoon liittyvä onnistumisen edellytys on 
riittävä henkilöstön koulutus ja perehdytys sekä uusien toimintamallien yksityiskoh-
dista sopiminen. Talousarviovuonna käynnistetään muuttavien yksiköiden osalta 
tähän tähtäävät toimenpiteet. Lisäksi suunnitellaan poliittisessa ohjauksessa hyvin-
vointialueen organisoituminen Palvelukeskuksen toimintojen osalta. 

Taloudellisuus, tuottavuus ja vaikuttavuus toimialueella 

Palvelukeskuksen tavoitteena on synergiaetujen löytäminen ja niiden menestykselli-
nen toteuttaminen määrärahojen puitteissa. Kaikissa osaamiskeskuksissa 
toteutetaan jatkuvaa oman toiminnan kehittämistyötä Lean-ajattelun mukaisesti tu-
loksellisuutta painottaen ja tavoitellen entistä sujuvampia toimintaprosesseja. 
Hoitohenkilöstön ja tukipalveluja tuottavan henkilöstön välistä työnjakoa kehitetään 
edelleen, jotta hoitohenkilöstö voi keskittyä potilaan hoitamiseen. Kysynnän kasvua 
pyritään hallitsemaan uusilla toimintamenetelmillä ja lopettamalla turhia toimintoja 
sekä tarkastelemalla koko sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kokonaisuutta ns. 
osaoptimointia välttäen. Osaamiskeskusten johtoryhmissä seurataan säännöllisesti ja 
monipuolisesti asiakkuuksia, henkilöstöä, toimintaa ja toimintaprosesseja sekä ta-
loutta kuvaavia tunnuslukuja. Johtoryhmätyöskentelyä pyritään uudistamaan siten, 
että siinä huomioidaan pitkän tähtäimen tavoitteita ja hyvinvointialueen laajuisesti 
toimintojen vaikuttavuutta.  

Konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 

Oman henkilöstön osalta huolehditaan kattavasta ja ajanmukaisesta jatko- ja täyden-
nyskoulutuksesta. Henkilöstön koulutuksessa painotetaan muutoksen tukemista ja 
hyödynnetään Mitä kuuluu -kyselyn tuloksia. Lisäksi kullakin toimialueella huolehdi-
taan myös erityisvastuualueen ja osittain myös valtakunnallisen työnjaon pohjalta 
määräytyvästä koulutustoiminnan järjestämisestä.  

Palvelukeskuksen yksiköt toteuttavat omaa toimintaansa yhteistyössä lähialueen toi-
mijoiden kanssa. Tämän pohjalta on tehty useita yhteistyösopimuksia. Yhteistyön 
laajentamista toteutetaan huomioiden sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön 
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muutos ja tuleva hyvinvointialue. Patologian toimintayksikkö hakee pätevyytensä 
osoittamiseksi akkreditointia pohjautuen kansainväliseen ISO15189-standardiin. Ak-
kreditointi on osa terveydenhuoltolain mukaista suunnitelmaa laadunhallinnasta ja 
potilasturvallisuudesta. Logistiikkapalvelujen tarjontaa laajennetaan PPSHP:n alu-
eella perusterveydenhuollolle ja kehitetään myös erityisvastuualueen kanssa 
lisättävää yhteistyötä.  

Toimintaa tukevien tietojärjestelmien kehittämistä jatketaan. Patologian palvelualue 
jatkaa digitaalisen patologian toimintamallin kehittämistä ja käyttöönottoa jokapäi-
väisessä diagnostiikassa. Materiaalinhallinnassa otetaan käyttöön kuljetusten 
seurantajärjestelmä, joka parantaa resurssiohjausta ja tehostaa toimintaa vähentä-
mällä toimitusvirheitä antamalla reaaliaikaisen kuvan materiaalivirrasta. 
Hoitologistiikkajärjestelmää laajennetaan kattamaan koko sairaala. Apteekissa jatke-
taan tietojärjestelmien integraatiokehitystyötä osana uudistuvan sairaalan 
automaatiohankkeita, jatketaan sähköisen ns. N-kulutuskortin kehittämistä ja ote-
taan käyttöön sähköinen sairaala-apteekkiresepti tartuntatautilääkkeille. 
Asiakirjahallinnossa laajennetaan Fonecta Totaali järjestelmää palvelemaan sekä hen-
kilöstöä että potilaita ja asiakkaita. Ravintopalveluissa uudistetaan 
toiminnanohjausjärjestelmä ja kassat sekä kassajärjestelmä. 

Työkierto varmistaa riittävää osaamista uusissa rakenteissa. Kuvantamisella jatketaan 
hoitohenkilökunnan työkiertoa osaamisen laajentamiseksi sekä ylläpitämiseksi. Ra-
vintopalveluissa aloitetaan moniosaaja täydennyskoulutus yhteystyössä 
oppilaitoksen kanssa tavoitteena kahvioiden ja ravintoloiden henkilöstön osaamisen 
varmistaminen ja tehokas toiminta kummassakin yksikössä. Kliinisen neurofysiolo-
gian yksikkö selvittää aikuisten video-EEG tutkimusten kotiuttamista yhteistyössä 
lastenneurologian videoyksikön kanssa valmistautuen myöhemmin tulevaisuuden 
sairaalaan perustettavan yksikön toimintaan. 

Tieteellisen tutkimuksen osalta jatketaan panostusta tutkimusryhmien toimintaan. 
Palvelukeskuksessa jatketaan työntekijöiden hyvän terveyden ylläpitämistä tukevaa 
toimintaa liikunnallisin keinoin. 

OYS Sairaanhoidon palvelukeskuksen seurattavat mittarit: 

 

Mittari Yksikkö  Vertailu-arvo Tavoitearvo Seurantajakso
POTILASLÄHTÖISTÄ JA VAIKUTTAVAA HOITOA
ASIAKASKOKEMUS JA OSALLISUUS
Palvelukokemus (tyytyväiset asiakkaat) %  90% tai yli 1kk 
HOITOPROSESSIN TOTEUTUMINEN JA LAATU
Kuvantamistutkimukseen pääsy Vastaava kk 2021  < 8 vk 1kk
Neurofysiologiseen tutkimukseen pääsy Vastaava kk 2021  < 8 vk 1kk 
Näytteen käsittelyaika, patologia Vastaava kk 2021  < 1 vk 1kk 
TOIMINTA JA TALOUS TASAPAINOSSA

Kalliiden laitteiden käyttöaste (kuvantaminen)

Virka-aikana % uusi mittari (72,9 %) nousee vrt vuoteen 2020 4kk
Virka-ajan ulkopuolella % uusi mittari (19,7 %) nousee vrt vuoteen 2020 4kk

VETOVOIMAINEN TYÖPAIKKA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ
Työnimu % 65,4 % (2020 Mitä kuuluu 

-kyselyn tulos)  75% tai yli
vuosi

Sairauspoissaolot eurot 2021 arvo vähenee 1kk
Vaihtuvuus ja erosyyt % 2021 arvo 90% tai yli vuosi

Koulutuspäiviä per täydennyskoulutukseen 
osallistuja

päiviä / 
osallistuja

TP 2021 Nousee vuosi

KORKEATASOISTA KOULUTUS-, TUTKIMUS-, KEHITYS, JA INNOVAATIOTOIMINTAA
Opiskelijaohjauksen laatu (hoitajat) pisteet 8,7 Yli 8,6 vuosi
Opiskelijatyytyväisyys (lääkärit) pisteet 2021 arvo vuosi
Tutkimuksen laatu pisteet 2019-2021 pisteet nousee vuosi
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Talous ja käyttösuunnitelma 2022
58 - OYS SAIRAANHOIDON PALVELUKESKUS

Tilinimi Toteuma 2020 KS 2021 TS 2022 % vrt KS

Määrätavoitteet 
Laskutettavat avohoitokäynnit yht. (esh+pth) 3 513 3 560 3 555 -0,1
Esh:n laskutettavat avohoitokäynnit 3 513 3 560 3 555 -0,1

Radiologiset tutkimukset 228 210 242 540 235 790 -2,8
Patologian tutkimukset 50 065 48 500 60 000 23,7
Kliinisen neurofysiologian tutkimukset 8 458 7 800 8 000 2,6

TULOSLASKELMA
Myyntituotot 19 486 170 20 943 560 21 961 668 4,9
Sairaalapalvelujen myynti jäsenkunnille 1 495 291 1 624 788 1 731 089 6,5
Sairaalapalvelujen myynti ulkokunnille 767 819 746 041 840 113 12,6

Välitettyjen palvelujen myynti 25 073 23 050 30 000 30,2
Sairaalapalvelujen myynti muille 7 969 6 210 11 256 81,3
Yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuus 804 394 909 438 893 876 -1,7

Maksutuotot 443 853 462 400 455 300 -1,5
Tuet ja avustukset 5 726 070 106 000 106 000 0,0
Vuokratuotot 148 200 60 000 60 000 0,0
Muut toimintatuotot 522 799 531 700 484 770 -8,8
Toimintatuotot yhteensä 26 327 093 22 103 660 23 067 738 4,4
Toimialueen sisäiset tulot 4 601 105 3 326 349 2 529 080 -24,0
Sisäiset tulot yhteensä 85 565 418 86 479 941 87 043 886 0,7
Toimintatuotot yhteensä (ml. sis. tuotot) 111 892 510 108 583 601 110 111 624 1,4

Henkilöstökulut yhteensä 55 098 618 59 422 887 59 892 256 0,8
Palkat 44 212 728 47 381 045 48 217 948 1,8

Henkilösivukulut yhteensä 10 885 890 12 041 842 11 674 309 -3,1
Palvelujen ostot 9 442 654 9 840 920 10 143 676 3,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 13 691 661 14 988 710 15 353 350 2,4
Apteekkitarvikkeet 1 996 814 2 150 300 2 193 860 2,0
Hoitotarvikkeet 1 244 310 1 091 200 1 447 820 32,7

Avustukset 0 0 0
Vuokrat 1 745 914 1 668 310 207 620 -87,6
Muut toimintakulut 2 049 275 33 500 32 200 -3,9
Toimintakulut yhteensä 82 028 122 85 954 327 85 629 102 -0,4
Toimialueen sisäiset menot 11 281 780 2 973 269 2 529 080 -14,9
Sisäiset menot yhteensä 17 184 858 17 860 417 19 745 184 10,6
Toimintakulut yhteensä (ml. sis.  kulut) 99 212 980 103 814 744 105 374 286 1,5

TOIMINTAKATE 12 679 530 4 768 857 4 737 338 -0,7

Rahoitustuotot ja -kulut -120 0 0

VUOSIKATE 12 679 411 4 768 857 4 737 338 -0,7

Poistot ja arvonalentumiset 4 776 569 5 209 514 5 306 580 1,9

Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS 7 902 842 -440 657 -569 242 29,2
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OYS KUNTOUTUKSEN PALVELUKESKUS 

Strategian toteuttaminen 

Kehitämme yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä edel-
leen, mikä vaatii kentän tuntemusta, verkostoitumista ja säännöllistä yhteydenpitoa 
toimijoiden välillä (PPSHP toiminnallinen integraatiohanke, POPsote -hanke). Jat-
kamme Kipupoliklinikoiden ”Polar pain” -yhteistyötä.  

Kuntoutuksen painopistettä siirretään enemmän perusterveydenhuollolle. Toiminta 
tehostuu, kun kuntoutus on oikea-aikaista, alkaa sairastumisen alkuvaiheessa, ja to-
teutuu mahdollisimman lähellä kuntoutujan arkea, kotipaikkakunnalla. Osin painetta 
tulee lähetekäsittelyyn, joka lisääntyvässä määrin on konsultaatiovastauksen anta-
mista, lähetteen hyväksymisen sijaan. Tässä hyödynnämme etäyhteyksiä hoitavaan 
tahoon, lähetteessä/konsultaatiopyynnössä on mahdollisuus sopia esim. teams -pala-
verista lähettävän tahon kanssa, mikä parantaa konsultaation laatua. 

Lääketieteen kehitys lisää pitkälle kehittyneiden hoitoprosessien kysyntää (esim. rTMS 
-hoidot, eksoskeletonit, hybridiortoosit, kävelysimulaattorit). Tällaiset hoidot ja niihin 
liittyvä arviointi keskittyy erikoissairaanhoitoon. Aloitamme rTMS-hoitojen ylläpitohoi-
dot kipupoliklinikan toimintana yhteistyössä neurofysiologian yksikön kanssa.  

Henkilökunnan rekrytointi ja osaavan henkilökunnan viihtyminen työssään ja moti-
voituminen yhteisiin strategisiin tavoitteisiin on haastavaa. Panostus koulutukseen ja 
tutkimus- sekä kehittämistoimintaan on oleellista, jos haluamme onnistua kilpailussa 
muiden työnantajien ja palvelutuottajien rinnalla. Yhteistyö yliopiston ja ammatillisen 
koulutuksen toimijoiden ja muiden tutkijatahojen kanssa on tärkeää. Opiskelijoiden 
perehdytyksen ohjaamisen kehittäminen, osaamisperusteinen erikoistumiskoulutus 
asettaa omat tavoitteet. Lääkärikouluttajien pedagogiseen koulutukseen panos-
tamme myös jatkossa. Tästä on saatu hyviä kokemuksia ja palautetta erikoistuvilta 
lääkäreiltä. Palautteet opiskelijoiden kokemuksista auttavat kehitystyössä. Moni har-
joittelussa ollut opiskelija on myöhemmin hakeutunut töihin kuntoutukseen ja 
pyrimme trendin säilyttämiseen. 

Toiminnan ohjattavuus vaatii tietoa prosessin kaikilta tasoilta. Tarvitaan mittareita, 
jotka auttavat ohjaamaan resurssien käyttöä tarkoituksenmukaisesti. Meillä on jo käy-
tössä ja kehitteillä tiettyihin, paljon palveluita käyttäviin, potilasryhmiin kohdistuvia 
mittareita ja rekistereitä (CRPS, selkä- ja niskakuntoutuksessa olevat sekä AVH-
rekisteri). Seurannassa ei kuitenkaan ole riittävästi toiminnan kokonaistaloudelli-
suutta seuraavia mittareita, muutoin kuin tutkimusprojektien yhteydessä. 
Standardoituja toimintamalleja ja digitaalisia ratkaisuja tulee UNA ja ESKO kehitys-
työn myötä käyttöön. Mittareiden integroiminen tietojärjestelmiin on edellytys niiden 
joustavalle käytölle ja tiedon saatavuudelle. ICF -standardin mukainen kirjaamisen 
siirtäminen käytäntöön on menossa. Pilottina on sähköisen palautteen käyttö kun-
toutusryhmillä. Avo- ja etäkuntoutusryhmien materiaalit on kehitetty ja nyt siirtyvät 
käytäntöön, ryhmäohjaustarjontaa on monipuolistettu, aloitettu uniohjaus HUS:n 
lääkkeettömän unenhuollon ohjauksen pohjalta kipupotilaille. 

Sairaanhoitopiirin tarjoamaan esimieskoulutukseen osallistuvat kaikki esimiehet, 
jotta esimiestyössä osallistava johtaminen ja luottamuksellinen yhteistoiminta sekä 
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toimintatapojen yhtenäistäminen saadaan turvattua. Tavoitteena on kohdistaa re-
surssit tarkemmin ja vähentää sellaisia työtehtäviä, jotka eivät palvele tuottavuutta. 
Lähitulevaisuudessa merkittävä osa esimiehistä eläköityy, haasteena on hiljaisen tie-
don talteenotto ja hyödyntäminen sekä esimiestyön vetovoimisuuden, urakehityksen 
ja työviihtyvyyden turvaaminen. Maine hyvänä työnantajana on turvattava kilpailun 
kiristyessä työmarkkinoilla. Lisämme moniammatillista työparijohtamista osaamis-
keskuksissa ja yksiköissä. 

Käytämme Roidua potilaan kokemuksen mittaamiseen Apuvälinepalveluissa ja jat-
kossa myös Kuntoutuksen poliklinikoilla. Etäasiointien määrää on koronaikana lisätty 
ja lisäämme edelleen. Terveyskylän kuntoutumistalon palveluiden kehittäminen ete-
nee ja selkäydinvammaisten palveluketjussa Terveyskylän palveluita on käytetty jo 
pidempään. PPSHP:llä on vuonna 2022 ”Selkäydinvamma avoimen osion” standar-
doinnin koordinointivastuu. Samoin osallistumme muiden yliopistollisten 
sairaaloiden kanssa kuntoutuksen muiden osioiden käännöstyön kustannuksiin. Hoi-
totakuu seurannan mukaan hoitotakuun tavoitteet on saavutettu, tämän osalta 
tavoitteena on säilyttää tämä tilanne. 

Kuntoutusosaston osalta on päädytty, yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa, järjestä-
mään tilat kaupungin sairaalasta ja tavoitteena on vuoden 2022 aikana yhteisen 
kuntoutusyksikön toiminnan edellytysten varmistaminen. Tavoitellaan yksi sairaala-
konseptia 1.1.2023 ja kuntoutusosasto on osa tätä kokonaisuutta. Nopeampi aikataulu 
ei ole realistinen. 

Tuottavuusohjelman tavoitteena on tuottavuuden nousu 2% vuodessa, joten on hoi-
dettava 4% enemmän potilaita. 

Toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset 

Kuntoutus muodostaa jatkossa oman palvelukeskuksen, jonka toiminta palvelee pa-
remmin SOTE-uudistuksen tavoitteita ja on linjassa uuden organisaation kanssa. 
Kuntoutuksen palvelukeskuksen organisaatiossa on, muutoksena aiempaan kuntou-
tuksen vastuualueeseen verrattuna, liittynyt apuvälinekeskus sekä terveyssosiaalityön 
yksikkö, jotka siirtyivät SAPA:lta sekä Oulaskankaan fysioterapeutit ja sosiaalityönte-
kijä. Apuvälinekeskuksen hoitotyön työntekijät tulevat hoitotyön johtajan alaisuuteen. 

Lisäksi muodostettiin Apuvälinepalveluiden, fysiatrian ja lääkinnällisen kuntoutuksen 
osaamiskeskukset.  Fysiatrian poliklinikka, Kivunhoitoyksikkö ja Kuntoutus- ja erityis-
poliklinikat muodostavat jatkossa Kuntoutuksen poliklinikat. Fysiatrian 
osaamiskeskuksen yhteyteen siirtyi lääkinnällisen kuntoutuksen alueelta kuntoutus-
tutkimusyksikkö sekä aivovamma- ja spastisiteettipoliklinikat. Lääkinnällisen 
kuntoutuksen osaamiskeskuksessa toimii nyt selkäydinvammapoliklinikka omana yk-
sikkönään, aiemmin se on ollut osana erityispoliklinikoita.  

Oulun kaupungin fysiatrian poliklinikkatoiminta kehittyy, mahdollisesti yhdistyy fy-
siatrian osaamiskeskukseen, suunnitelmat tuon toiminnan jatkon osalta tehdään 
yhteistyössä Oulun kaupungin toimijoiden kanssa. 

Työkykyjohtaminen on keskiössä koko Kuntoutuksen palvelukeskuksessa. Perus-
tamme Kuntoutuksen palvelukeskukseen yhteisen työkykyä edistävän työryhmän eri 
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osaamiskeskuksista. Työkyvyn edistämisen suunnitelmassa hyödynnämme jo käy-
tössä olevaa toimintamallia ja aukikirjoitamme työkykyjohtamiseen liittyvät vastuut, 
roolit ja seurannan. Seuraamme ja arvioimme henkilöstömme työkyvyn tilannetta 
säännöllisesti. 

Talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 

Apuvälinepalveluiden osaamiskeskus 

Apuvälinekeskuksessa jatkamme toiminnan kehittämistä. Keskeiset kehityshank-
keet, kuten materiaalilogistiikan sujuvoittaminen nykyisissä toimintatiloissa, 
palvelupisteiden määrän nostaminen, noutoautomaattien käyttöönotto, minikilpailu-
tusmoduulin hyödyntäminen sekä sähköisen asiakasportaalin rakentaminen tulevat 
takaamaan kokonaistaloudellisen ja tuottavan toiminnan. Myös uusi toimintamalli 
koskien sähköisten proteesien kilpailutuksia tulee omalta osaltaan merkittävästi ke-
hittämään taloudellisuutta. Apuvälinepalveluissa alati kasvava potilasmäärä 
hoidetaan hoitotakuissa pysyen. Asiakastyytyväisyys pidetään nykyisellä yli 80 (NPS 
index) tasolla. Toiminta toteutuu budjetin mukaisesti. 

Fysiatrian osaamiskeskus 

Potilaiden hoito järjestetään hoidon porrastuksen mukaisesti. Korostamme peruster-
veydenhuollon roolia ja tuemme sitä sekä jalkaudumme tarpeiden mukaisesti, apuna 
esimerkiksi videoneuvottelut kivunhoitoyksikön moniammatillisissa palavereissa, 
jossa tarkoituksena on helpottaa hoitoratkaisujen löytämistä hankalahoitoisten ja pal-
jon resursseja vaativien, pitkäaikaisista kivuista kärsivien potilaiden, hoidossa. 
 
Huolellinen lähetekäsittely, suunnittelemme jatkotoimenpiteet mahdollisimman pit-
källe jo käsittelyvaiheessa ja varmistamme myös perusterveydenhuollon 
toimenpiteiden toteutumisen hoidon porrastuksen mukaisesti. Hoitoketjut on tuo-
reeltaan päivitetty ja näiden mukaisesti toimintaa ohjataan. 
 
Kehitämme myös ohjausmateriaaleja, jotka tehostavat terapeuttien ohjaustyötä 
myös perusterveydenhuollossa. 
 
Erikoistuvien lääkäreiden case- palaverit tehostavat myös potilaan hoitoprosessia, 
ryhmässä opitaan hoitopolkuun liittyviä kriittisiä taitoja ja tietoja, samoin hoitoneuvot-
telut terapeuttien kanssa vähentävät turhia kontrollikäyntejä. MESEL- kokous 
parantaa tuottavuutta samoin monialainen kiputyöryhmä vähentämällä turhaa kon-
sultointia, mikä vähentää potilaan odotusaikaa sekä helpottaa hänen asiointiaan. 
Vahvistamme talousosaamista kaikille eri tasoilla, lisäämme yhteistyötä apuvälinekes-
kuksen toimijoiden kanssa, jotta jatkuvasti kallistuvat proteesiratkaisut saadaan 
toteutettua mahdollisimman kustannustehokkaasti. Hyödynnämme tässä apuväli-
nekeskukseen vastikään palkatun apuvälineteknikon osaamista kilpailutuksissa. 

Lääkinnällisen kuntoutuksen osaamiskeskus 

OKS ja Oys yhteinen kuntoutusyksikkö: OYS:n Kuntoutusosaston toiminnallinen yh-
distyminen v.2022 aikana Oulun kaupunginsairaalan kuntoutusosaston kanssa.  
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Toimintojen keskittäminen avaa mahdollisuuden resurssien yhteiskäyttöön ja mah-
dollistaa uuden kuntoutusteknologian hyödyntämisen myös kaupunginsairaalan 
potilaille.  Yhdistyneiden osastojen integraation ja työnjaon ja osaamisen vahvistami-
nen panostamalla henkilökunnan koulutukseen. Yhdistyneen osaston 
kuntoutushenkilökunnan riittävyyden turvaamiseksi kehitetään mm. ryhmäkuntou-
tusprosesseja.    

Korkealaatuisen toiminnan varmistamiseksi MET-toiminnan jatkuminen, ympärivuo-
rokautisen lääkäripäivystyksen turvaaminen ja erikoissairaanhoidon 
konsultaatiotoiminnan jatkuminen jatkossa toteuduttava myös kaupunginsairaalan 
tiloissa.  Kuntoutuksen pullonkaulojen tunnistaminen ja yhtenäisten saumattomien 
hoitoketjujen luominen kehittämällä kotikuntoutusprosesseja yhdessä kaupungin-
sairaalan ja Oulun kaupungin KOTAS-palveluiden kanssa.   

Selkäydinvammayksikön toiminnan integroiminen uuden kuntoutusosaston yhtey-
teen ja kuntoutusosaston henkilökunnan joustava käyttö myös 
selkäydinvammayksikön toiminnassa. Selkäydinvammayksikkö mahdollistaa resurs-
sien tarkoituksenmukaisen ja sujuvan käytön. Uuden yksikön myötä kokonaisvastuu 
tulee selkeämmäksi ja syv-tiimin toimintaa kehitetään mm. yhteistyössä tehon 
kanssa huomioiden kuntoutusosaston siirtyminen OKS:n tiloihin. 

Selkäydinvammatoiminnan prosessien kehittäminen siten, että saadaan kevennettyä 
nykyistä raskasta moniammatillista poliklinikkakäyntiä ja toiminnan saaminen kus-
tannustehokkaammaksi. Pysytään hoitotakuussa. Kehitetään edelleen 
digihoitopolkua ja etäkonsultaatioita/etäkäyntejä.  Etä-selkäydinvammakonsultaatio-
toiminnan vahvistaminen OYS-erva alueella, jotta vältetään erva-alueen potilaiden 
tarpeettomia käyntejä OYS:sssa. Selkäydinvammatutkimuksen vahvistaminen Suo-
men eri selkäydinvammayksiköiden välillä, jotta voidaan yhteistyössä kehittää uusien 
teknologioiden mahdollistamia hoitomuotoja (esim. PAS -kaksoistimulaatiohoito).  

Tavoitteena kaikille potilaille kustannustehokas kuntoutusprosessi, jossa potilaiden 
toimintakyvyn salliessa moniammatillisen osastokuntoutuksen aloittaminen pysty-
tään tarjoamaan viivytyksittä mahdollisimman nopeasti nopean toipumisen 
mahdollistamiseksi. Tällä pyritään lyhentämään sekä kuntoutusosaston, että myös 
muiden vuodeosastojen hoitoaikoja, jotta pystytään vastaamaan väestön ikääntymi-
sen myötä toteutuvaan lisääntyneeseen kysyntään. AVH-laaturekisterin käyttöönotto, 
AVH-potilaiden toimintakykymittareiden ja elämänlaadun seuranta toiminnan tulok-
sellisuudesta.  

Kuntoutusohjaajien uusi organisoituminen yksin toimivien kuntoutusohjaajien osalta 
antaa näkyvyyttä kuntoutusohjaajan työlle ja mahdollistaa kuntoutusohjaajien palve-
lun tasaamista ja osaamisen laajentamista. OYS:n kuntoutusohjaajien 
toimintaprosessien yhtenäistäminen. Kuntoutusohjaajien saaminen mukaan sau-
mattomien hoitoketjujen luomiseen. 

Terveyssosiaalityön työntekijöiden osaamisen kartoittaminen. Sosiaalityön toimin-
nan integroiminen aikaisempaa tiiviimmin Kuntoutuksen eri yksiköiden toimintoihin, 
esim. yhteiset meetingit ja koulutustilaisuudet. 

Ostopalvelutoiminnan prosessien edelleen kehittäminen.  Valmius palvelusetelin 
käyttöönottoon, jos se katsotaan tarpeelliseksi uudeksi toiminnaksi tulevan soten 
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myötä. Palvelusetelin käyttöönotolla voidaan vähentää palvelujen kilpailuttamista, 
mikä säästää resursseja.  

Ensitieto- ja Sopeutumisvalmennustoiminnan digihoitopolku mahdollistaa kustan-
nustehokkaan sopeutumisvalmennustoiminnan koko erva-alueelle ja 
valtakunnallisestikin. Digihoitopolun laajempi jalkauttaminen v. 2022 aikana mahdol-
listaa kalliiden internaattityyppisten sopeutumisvalmennuskurssien vähentämisen.  
Digihoitopolulla työskentelevien ammattilaisten ei tarvitse enää matkustaa kurssipai-
koille, ja esim. yksittäisiä luentoja pitävien työntekijöiden työpanosta voidaan käyttää 
saman työpäivän aikana myös tavanomaiseen potilastyöhön.  Sopeutumisvalmennus 
kursseja pyritään säästyvillä resursseilla myös osin lisääminen niille potilasryhmille, 
joilla ei ole vielä ollut aikaisemmin tarjolla sopeutumisvalmennuskursseja. 

Hengityshalvausyksikössä hengityshalvauspotilaiden kotihoitorinkien toiminnan 
varmistaminen luomalla vaihtoehtoisia hoitopaikkoja (esim. yhteistyö ostopalvelu-
tuottajien kanssa ja hyvinvointialueen toimijoiden kanssa, tarvittaessa keskittämällä 
hoitoa kustannustehokkaasti yhteen paikkaan).  Venho-työryhmätoiminnan kehittä-
minen, jotta taataan sujuva ja laadukas yhteistyö OYS:n hengityshalvausyksikön ja 
klinikoiden hengityshalvauspotilaita hoitavien ammattilaisten välillä.  Varmistetaan 
klinikoiden ja ostopalvelutyöntekijöiden riittävä osaaminen mm. alueellista koulu-
tusta lisäämällä ja jatkamalla v.2021 aloitettua ns. laitepassien käyttöönottoa. 

Taloudellisuus, tuottavuus ja vaikuttavuus toimialueella 

Käynnistämme uudet toimintamallit v.2022 aikana suunnitelmallisesti. Tulevaisuuden 
sairaalan uusien tilojen ja osaamiskeskus pohjaisen organisoitumisen myötä olemme 
mukana erityisesti Somatiikan ja Sairaanhoidollisten palveluiden toimintamallien 
muutoksessa niin henkilöstön kuin johtamisen myötä. Lisäksi toiminnallinen yhteinen 
kuntoutusyksikkö vaatii uusia toimintamalleja sekä johtamiselle ja henkilöstölle. 
Suunnittelemme palaverikäytännöt tukemaan toimintaa, tehostamme kokouksia, 
poistamme turhat kokoukset ja teemme kokouskartan. Tiedottaminen ja viestintä on 
oikea-aikaista, hyödynnämme mm. teamsiä tarpeiden mukaisesti. Huomioimme eri 
toimialueiden yhteiset kokoukset ja meetingit. 
 

Konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 

Apuvälineratkaisujen kilpailutus, uuden apuvälineteknikon toimen mahdollistamana. 
Keskeiset kehityshankkeet, kuten materiaalilogistiikan sujuvoittaminen nykyisissä 
toimintatiloissa, palvelupisteiden määrän nostaminen, noutoautomaattien käyttöön-
otto, minikilpailutusmoduulin hyödyntäminen sekä sähköisen asiakasportaalin 
rakentaminen tulevat takaamaan kokonaistaloudellisen ja tuottavan toiminnan. 
 
Hengityshalvausyksikössä hengityshalvauspotilaiden kotihoitorinkien toiminnan var-
mistaminen luomalla vaihtoehtoisia hoitopaikkoja (esim. yhteistyö 
ostopalvelutuottajien kanssa ja hyvinvointialueen toimijoiden kanssa, tarvittaessa 
keskittämällä hoitoa kustannustehokkaasti yhteen paikkaan).   
 
Digihoitopolun laajempi jalkauttaminen v. 2022 aikana mahdollistaa kalliiden inter-
naattityyppisten sopeutumisvalmennuskurssien vähentämisen. 
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Palvelusetelin käyttöönotolla voidaan vähentää palvelujen kilpailuttamista, mikä 
säästää resursseja.  

Selkäydinvammatoiminnan prosessien kehittäminen siten, että saadaan kevennettyä 
nykyistä raskasta moniammatillista poliklinikkakäyntiä ja toiminnan saaminen kus-
tannustehokkaammaksi. Pysytään hoitotakuussa. Kehitetään edelleen 
digihoitopolkua ja etäkonsultaatioita/etäkäyntejä.   

OYS:n Kuntoutusosaston toiminnallinen yhdistyminen v. 2022 aikana Oulun kaupun-
ginsairaalan kuntoutusosaston kanssa.  Toimintojen keskittäminen avaa 
mahdollisuuden resurssien yhteiskäyttöön ja mahdollistaa uuden kuntoutusteknolo-
gian hyödyntämisen myös kaupunginsairaalan potilaille.   

Fysiatrian poliklinikoiden potilaiden osalta hoito järjestetään tarkemmin hoidon por-
rastuksen mukaisesti, korostamme perusterveydenhuollon roolia ja tuemme sitä sekä 
jalkaudumme tarpeiden mukaisesti, apuna esimerkiksi videoneuvottelut kivunhoito-
yksikön moniammatillisissa palavereissa, jossa tarkoituksena on helpottaa 
hoitoratkaisujen löytämistä hankalahoitoisten ja paljon resursseja vaativien, pitkäai-
kaisista kivuista kärsivien potilaiden, hoidossa. Anomme hoitajan työpanosta, jotta 
voimme aloittaa rTMS-hoitojen ylläpitohoidot kipupoliklinikan toimintana yhteis-
työssä neurofysiologian yksikön kanssa. 
 
 
OYS Kuntoutuksen palvelukeskuksen seurattavat mittarit: 

 

 

Mittari Yksikkö Vertailuarvo Tavoitearvo Seurantajakso

POTILASLÄHTÖISTÄ JA VAIKUTTAVAA HOITOA

Palvelukokemus (Roidu) % 2021 arvo  90% tai yli on tyytyväisiä 1kk 

Fyysisiä käyntejä korvaavat etäasioinnit lkm 2021 arvo lkm nousee 1kk 

YHTEISTYÖLLÄ TEHOA, LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA

Hoitoa odottavat, mediaani odotusaika vrk 2021 arvo pienenee 1kk

TALOUS JA TOIMINTA TASAPAINOSSA

Suoritteet/työpanos lkm 2022 TA talousarvion mukainen 1 kk

VETOVOIMAINEN TYÖPAIKKA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ

Sairauspoissaolokustannukset eurot 2021 arvo vähenee 4kk

Koulutuspäiviä per täydennyskoulutukseen osallistuja päiviä / osallistuja TP2021 nousee vuosi

Opiskelijaohjauksen laatu (hoitajat) pisteet 8,7 yli 8,6 vuosi

Tutkimuksen laatu pisteet 2018-2020 pisteet nousee vuosi
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Talous ja käyttösuunnitelma 2022
68 - OYS KUNTOUTUKSEN PALVELUKESKUS

Tilinimi Toteuma 2020 KS 2021 TS 2022 % vrt KS

Määrätavoitteet 
Laskutettavat avohoitokäynnit yht. (esh+pth) 28 708 32 434 33 613 3,6
Esh:n laskutettavat avohoitokäynnit 28 708 32 434 33 613 3,6
Hoitopäivät (sisältää tehohoitopäivät) 3 490 5 169 5 000 -3,3

Vuodeosastohoitojaksot, oma toiminta 549 255 510 100,0

Tunnuslukutavoitteet
Keskimääräinen hoitoaika (vrk) 6,4 20,3 9,8 -51,6

TULOSLASKELMA
Myyntituotot 27 412 748 29 594 959 31 297 075 5,8
Sairaalapalvelujen myynti jäsenkunnille 18 012 614 19 911 720 20 767 255 4,3
Sairaalapalvelujen myynti ulkokunnille 890 614 1 275 380 1 206 595 -5,4
Välitettyjen palvelujen myynti 7 217 761 7 130 650 7 670 000 7,6

Sairaalapalvelujen myynti muille 1 115 782 1 122 900 1 365 449 21,6
Yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuus 170 873 150 561 278 567 85,0

Maksutuotot 436 436 531 121 518 962 -2,3
Tuet ja avustukset 96 238 0 5 808
Vuokratuotot 0 0 0
Muut toimintatuotot 164 527 155 926 178 016 14,2
Toimintatuotot yhteensä 28 109 949 30 282 006 31 999 861 5,7

Toimialueen sisäiset tulot 2 916 468 2 254 068 56 426 -97,5
Sisäiset tulot yhteensä 6 176 447 5 710 908 6 985 179 22,3
Toimintatuotot yhteensä (ml. sis. tuotot) 34 286 396 35 992 914 38 985 040 8,3

Henkilöstökulut yhteensä 11 838 843 12 685 000 13 918 206 9,7
Palkat 9 478 901 10 092 450 11 280 974 11,8
Henkilösivukulut yhteensä 2 359 942 2 592 551 2 637 232 1,7

Palvelujen ostot 9 032 272 9 209 598 9 876 384 7,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 606 080 6 898 660 7 382 279 7,0
Apteekkitarvikkeet 107 053 149 975 174 750 16,5
Hoitotarvikkeet 211 342 183 061 295 390 61,4

Avustukset 0 0 0
Vuokrat 1 041 407 1 083 372 127 997 -88,2
Muut toimintakulut 2 063 1 064 1 550 45,7

Toimintakulut yhteensä 28 520 664 29 877 694 31 306 416 4,8
Toimialueen sisäiset menot 1 423 025 1 088 353 56 426 -94,8
Sisäiset menot yhteensä 6 050 207 6 721 000 7 313 512 8,8
Toimintakulut yhteensä (ml. sis.  kulut) 34 570 871 36 598 694 38 619 928 5,5

TOIMINTAKATE -284 475 -605 780 365 111 -160,3

Rahoitustuotot ja -kulut -1 424 0 -20

VUOSIKATE -285 899 -605 780 365 091 -160,3

Poistot ja arvonalentumiset 213 982 202 115 212 329 5,1

Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS -499 881 -807 895 152 762 -118,9
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ENSIHOITO 

Strategian toteuttaminen 

Ensihoidon toimialue noudattaa toiminnassaan valtuuston hyväksymää palvelutaso-
päätöstä. Palvelutasopäätös on päivitetty vuoden 2021 aikana. 
Palvelutasopäätöksessä on määritelty ensihoitopalvelun sisältö, järjestämistapa, ta-
voittamisprosentit, ensihoitoyksiköt, ensivaste, ensihoi-topalvelun johtaminen, 
henkilöstön pätevyysvaatimukset, taktinen ensihoito ja ensihoitopalvelun ulkopuoli-
set tehtävät. 

Ensihoidon toimialue on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen palvelujen tuottaja 
sekä Suomen arvostetuin ja vetovoimaisin ensihoidon palveluntuottaja. Tämän var-
mistamme kehittämällä toimialueemme toimintaa, uudistamalla toimitilojamme, 
selkeytämme palveluprosessejamme sekä tekemällä yhteistyötä omistajiemme, yli-
opiston ja muiden yhteistyökumppaniemme kanssa. 

Ensihoidon toimialueen johtoryhmä käynnistää toimialueen tarkemman toiminta-
suunnitelman laatimisen vuoden 2022 aikana. Toimintasuunnitelma pohjautuu 
palvelutasopäätökseen.  Toimintasuunnitelmassa tarkennetaan strategisia tavoitteita 
ensihoitopalvelun toimintaa kuvaaviksi. Lisäksi määritellään palveluntuotannon kes-
keiset prosessit, asetetaan tavoitteet toiminnan kehittämiseksi, määritellään keinot 
sekä resurssit, nimetään vastuuhenkilöt ja laaditaan aikataulu niiden saavuttamiseksi. 
Nämä kirjataan toimintasuunnitelmaan, jota arvioidaan suunnitelmallisesti. Henkilös-
töä ja yhteistyökumppaneita osallistetaan systemaattisen tiimityön avulla. 

Toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset 

Olemme uusi organisaatio, joka on rakennettu toiminta ja palveluntuotanto edellä. 
Talousyksiköt ovat muodostettu toiminnallisesta näkökul-masta, jossa vastuut ja toi-
mivallat määritellään tehtäväkohtaisesti. Keskeisten prosessien kustannus-
tehokkuutta seurataan ja koko henkilöstön kustannustietoisuutta lisätään.   

Talousarviovuoden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 

Ensihoidon palvelutasopäätöksen toteutumista ja tehtävätilastoja seurataan suunni-
telmallisesti. Tavoitteena on saavuttaa palvelutasopäätöksen mukainen potilaiden 
tavoittaminen ja ylläpitää kestävää tehtäväkuormittavuutta.  

Asiakas/potilaspalautetta kerätään potilailta, omaisilta ja yhteistyökumppaneilta 
PPSHP:n järjestelmien sekä opinnäytetöiden sekä tiiviin yhteistyön avulla. Käsitte-
lemme säännöllisesti potilaspoikkeamia, muistutuksia sekä kanteluja ja kehitämme 
toimintaamme niiden sisältö huomioiden.  

Henkilöstön työpanosta ja sen kohdistumista sekä työn kuormittavuutta seurataan 
mahdollisimman tehokkaasti ja reaaliaikaisesti. Seuraamme poissaolo-, ylityö-, tapa-
turma- ja poikkeamatilastoja (Haipro, muistutukset, kantelut). Seuraamme 
työhyvinvoinnin mittareita ja laadimme työyhteisöissä toimintaa sekä hyvinvointia tu-
kevat pelisäännöt.   

Talousyksiköiden kustannuskehityksen seuranta on vastuutettu henkilökohtaisesti.  
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Taloudellisuus, tuottavuus ja vaikuttavuus toimialueella 

Tuotamme palvelun laaditun talousarvion mukaisesti. Huomioitavaa on, että ensi-
hoidon toimialue on uusi vuoden 2022 alusta muodostettu organisaatio ja toiminnan 
käynnistämisestä aiheutuu kustannuksia, jotka tasaantuvat tulevina vuosina. Talous-
arvion epävarmuustekijöinä ovat uusien käyttöön otettavien toimitilojen 
varmistamattomat vuokrakustannukset ja uusien tietohallinnon järjestelmien yh-
teensovittaminen nykyiseen tietohallinnon infraan.  

Konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 

Konkreettiset tavoitteet saavutetaan strategisen toimintasuunnitelman ja sen mu-
kaisen toiminnan kehittämisen kautta. Suunnitelman toteutumista seurataan 
systemaattisesti.  

 

Talous ja käyttösuunnitelma 2022
78 - ENSIHOITO

Tilinimi Toteuma 2020 KS 2021 TS 2022 % vrt KS

TULOSLASKELMA
Myyntituotot 22 100 020 24 902 000 25 888 000 4,0
Sairaalapalvelujen myynti jäsenkunnille 22 100 000 24 900 000 24 900 000 0,0
Sairaalapalvelujen myynti muille 30 000

Maksutuotot 4 0 780 000
Tuet ja avustukset 499 720 5 000 9 540 000 190700,0
Vuokratuotot 0 0 0
Muut toimintatuotot 163 204 30 000 350 200 1067,3
Toimintatuotot yhteensä 22 762 948 24 937 000 36 558 200 46,6
Toimialueen sisäiset tulot 0 0 0
Sisäiset tulot yhteensä 0 0 200 000
Toimintatuotot yhteensä (ml. sis. tuotot) 22 762 948 24 937 000 36 758 200 47,4

Henkilöstökulut yhteensä 2 296 395 2 436 075 27 372 749 1023,6
Palkat 1 846 715 1 948 545 25 611 702 1214,4
Henkilösivukulut yhteensä 449 680 487 531 1 761 047 261,2
Palvelujen ostot 21 238 457 21 770 900 1 834 700 -91,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 142 747 118 450 1 912 000 1514,2
Apteekkitarvikkeet 21 890 23 500 228 000 870,2
Hoitotarvikkeet 21 988 27 500 447 500 1527,3

Avustukset 0 0 0
Vuokrat 109 521 120 000 1 950 000 1525,0
Muut toimintakulut 1 256 200 42 000 20900,0
Toimintakulut yhteensä 23 788 376 24 445 625 33 111 449 35,4
Toimialueen sisäiset menot 0 0 0
Sisäiset menot yhteensä 91 851 522 240 3 549 290 579,6
Toimintakulut yhteensä (ml. sis.  kulut) 23 880 227 24 967 865 36 660 738 46,8

TOIMINTAKATE -1 117 278 -30 865 97 462 -415,8

Rahoitustuotot ja -kulut -14 -200 0 -100,0

VUOSIKATE -1 117 293 -31 065 97 462 -413,7

Poistot ja arvonalentumiset 21 927 27 547 97 772 254,9

Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS -1 139 220 -58 612 -310 -99,5
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RAHOITUSOSA 

RAHOITUSOSA 2022  

Rahoitusosassa esitetään, miten investoinnit, sijoitukset pysyviin vastaaviin ja pää-
oman palautukset rahoitetaan tulorahoituksen lisäksi. Kuntayhtymän toiminnan 
jatkuvuus edellyttää, että rahan lähteiden on katettava rahan käyttö. Jos tulorahoitus 
ei riitä menoihin, kuntayhtymän on rahoitusosassa osoitettava tarvittava muu rahoi-
tus. Kuntayhtymä voi kattaa rahoitustarvettaan lainanotolla tai vapauttamalla taseen 
pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin sitoutunutta pääomaa. Kuntayhtymä voi perussopi-
muksen puitteissa kattaa rahoitustarvettaan myös jäsenkuntien 
omanpääomanehtoisilla sijoituksilla. Rahoitusosan viimeinen rivi osoittaa talousar-
vion ja suunnitelman vuotuisen vaikutuksen maksuvalmiuteen. 

Sairaanhoitopiirin tulorahoitus ei riitä investointien kattamiseen ja investoinnit rahoi-
tetaan lainarahoituksella. Vuonna 2021 syyskuun loppuun mennessä kuluvan vuoden 
talousarviolainaa on nostettu 50,0 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin lainakanta oli vuoden 
2020 lopussa noin 312,2 milj. euroa ja syyskuussa 2020 noin 361,2 milj. euroa. Maksuval-
miusennusteen mukaan vuoden 2021 aikana nostetaan vielä 100,0 milj. euroa. 

Sairaanhoitopiirin velkaantuminen on kiihtynyt huomattavasti, kun vuonna 2018 val-
tuuston hyväksymää uutta Tulevaisuuden sairaala 2030 –hankeohjelmaa on ryhdytty 
toteuttamaan.  Talousarviovuodelle 2022 arvioidaan noin 309,4 milj. euron lainakan-
nan kasvua, kun vanhoja lainoja lyhennetään noin 5,6 miljoonalla eurolla ja uusia 
lainoja arvioidaan tarvittavan investointien rahoittamiseen 315 milj. euroa. Lainarahoi-
tuksen tarve seuraaville kolmelle vuodelle (2022–2024) arvioidaan olevan yhteensä 
535,0 milj. euroa. Lyhennykset huomioiden lainakannan muutos koko suunnitelma-
kaudelle arvioidaan olevan yhteensä 518,4 milj. euroa. Vuoden 2024 lopussa 
lainamäärä olisi siten lähes 1,1 mrd. euroa. 

 

Kuvaajassa on huomioitu vuoden 2021 osalta talousarvion mukainen lainamäärän kasvu, 
ennustettavissa on, että lainakanta vuoden 2021 lopussa on noin 462,2 milj euroa 
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Sairaanhoitopiirin Tulevaisuuden sairaala –ohjelmakokonaisuuden investointien ra-
hoittaminen tullaan toteuttamaan pääosin velkarahalla sairaanhoitopiirin taseeseen, 
mutta mm. potilashotellin ja pysäköinnin osalta tarkastellaan vaihtoehtoisia rahoitus-
malleja. Päätöksenteon taloudellisen näkökulman vahvistamiseksi toteutetaan 
investointilaskelmia ohjelmakokonaisuudesta. Osa ohjelmakokonaisuuden rahoituk-
sesta tulee Euroopan Investointipankilta pitkäaikaisena 20 - 25 vuoden rahoituksena. 

Lainojen korkotaso pyritään varmistamaan mahdollisimman vakaaksi ja ennustetta-
vaksi. Nykyisessä markkinatilanteessa hyödynnetään kiinteiden korkojen alhaista 
tasoa. Lainasalkun suojaamista toteutetaan hallituksen erikseen hyväksymän suo-
jausstrategian mukaisesti. 

Leasing-rahoitusta käytetään erikseen päätettäviin kohteisiin, joita joko niiden teknii-
kan nopean vanhenemisen tai muun toiminnallisen tai taloudellisen syyn takia ei ole 
tarkoituksenmukaista hankkia omaan omistukseen. Ensihoidon toimialueen ambu-
lanssit hankitaan leasingrahoituksella. Leasinghankintoja varten sairaanhoitopiiri on 
kilpailuttanut puitesopimuksen rahalaitosten kesken. Leasingrahoituksen käyttöä 
koskevat päätökset valmistelee tulos- tai vastuualueen johto yhdessä talousjohtajan 
kanssa investointihankkeita koskevan valmistelu- ja päätöksentekoprosessin mukai-
sesti.  

RAHOITUSOSA
Tilinpäätös 

2020
TA2 2021 TA 2022 [TA 2023] [TA 2024]

Toiminnan rahavirta
     Vuosikate 46 985 282 38 778 449 30 138 866 31 509 681 45 096 131
     Satunnaiset erät -3 511 272
     Tulorahoituksen korjauserät -480 098

Investointien rahavirta
     Investointimenot -164 813 403 -279 230 000 -337 515 200 -181 600 000 -84 350 000
     Rahoitusosuudet investointeihin 532 496
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 
luovutusvoitot 502 890

Toiminnan ja investointien rahavirta -120 784 104 -240 451 551 -307 376 334 -150 090 319 -39 253 869

Rahoituksen rahavirta
 Antolainasaamisten lisäykset -3 250 438 0 0 0
 Antolainasaamisten vähennykset 90 000 0 0 0
 Lainakannan muutokset yht. -3 160 438 0 0 0 0

     Pitkäaikaikaisten lainojen lisäys 150 000 000 250 000 000 315 000 000 160 000 000 60 000 000
     Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 888 889 -4 600 000 -5 600 000 -5 600 000 -5 600 000
     Lyhytaikaisten lainojen muutos 0
    Lainakannan muutokset yht. 143 950 673 245 400 000 309 400 000 154 400 000 54 400 000

    Oman pääoman muutokset 0 0 0 0

    Muut maksuvalmiuden muutokset 11 910 391 0 0 0

Rahoituksen rahavirta yht. 155 861 064 245 400 000 309 400 000 154 400 000 54 400 000

Vaikutus maksuvalmiuteen 35 076 960 4 948 449 2 023 666 4 309 681 15 146 131
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INVESTOINTIOSA 

INVESTOINNIT 2022  

Investointiosassa esitetään investointeja koskevien hankkeiden kustannusarviot ja 
niiden jaksottuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointiin saa-
tavat rahoitusosuudet ja muut tulot. Investointimenona budjetoidaan pysyviin 
vastaaviin aktivoitavien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenot 
sekä toimialasijoitusosakkeiden ja –osuuksien hankintamenot. Investointiosassa val-
tuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai 
hankeryhmille.  

 

Investointiesitykset vuodelle 2022 ovat yhteensä 337,5 milj. euroa. Tulevaisuuden sai-
raalahanke on käynnissä ja se on lisännyt ja lisää vuosittaista määrärahan tarvetta 
sekä rakennuksiin että laitehankintoihin. Talousarviovuoden investoinneista raken-
nushankkeisiin suunnitellaan käytettävän 287,9 milj. euroa ja 1,5 milj. euroa maa-
alueiden hankintaan sekä 0,25 milj. euroa vanhan rakennuskannan purkukustannuk-
siin, jotka kirjataan maa-alueen arvonkorotuksena. Koneisiin ja laitteisiin varataan 32,4 
milj. euroa, mistä  5,5 milj. euroa kone- ja laitehankintoihin, joiden määräraha on va-
rattu vuodelle 2021, mutta hankintojen keskeneräisyyden vuoksi ne toteutuvat 
loppuun vasta vuonna 2022. Ohjelmistoihin varataan 10,5 milj. euroa, osakkeisiin ja 
osuuksiin 5,0 milj. euroa.  

Suuntaa-antavina suunnitelmalukuina 2023 investointitasoksi arvioidaan 181,6 milj. 
euroa ja vuodelle 2024 80,4 milj. euroa. Vuoden 2023 rakennushankkeet uudisraken-
tamisen osalta arvioidaan olevan 125,4 milj. euroa ja vuonna 2024 45,4 milj. euroa.  

 

SAIRAANHOITOPIIRI YHTEENSÄ TP2020 KS2021 TA 2022 [TA 2023] [TA 2024]

Aineettomat hyödykkeet, menot -3 432 117 -8 777 695 -10 547 700 -9 000 000 -9 000 000
Aineettomat hyödykkeet, tulot 0 0 0 0 0

Aineettomat hyödykkeet, nettomeno -3 432 117 -8 777 695 -10 547 700 -9 000 000 -9 000 000

Maa-alueet, menot -702 321 -1 500 000 -1 750 000 -250 000 -4 000 000
Maa-alueet, tulot 121 200 0 0 0 0

Maa-alueet, nettomeno -581 121 -1 500 000 -1 750 000 -250 000 -4 000 000

Rakennukset, menot -144 890 986 -244 600 000 -287 850 000 -131 350 000 -51 350 000
Rakennukset, tulot 74 336 0 0 0 0

Rakennukset, nettomeno -144 816 650 -244 600 000 -287 850 000 -131 350 000 -51 350 000

Koneet ja kalusto, menot -10 234 068 -19 352 305 -32 367 500 -36 000 000 -15 000 000

Koneet ja kalusto, tulot 464 560 0 0 0 0

Koneet ja kalusto, nettomeno -9 769 508 -19 352 305 -32 367 500 -36 000 000 -15 000 000

Osakkeet ja osuudet, menot -5 553 911 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000

Osakkeet ja osuudet, tulot 375 290 0 0 0 0

Osakkeet ja osuudet, nettomeno -5 178 621 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000

Yhteensä

Menot -164 813 403 -279 230 000 -337 515 200 -181 600 000 -84 350 000

Tulot 1 035 386 0 0 0 0

Nettomeno -163 778 017 -279 230 000 -337 515 200 -181 600 000 -84 350 000
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Tulevaisuuden sairaalan laiteinvestoinnit tarkentuvat koko ajan. Tällä hetkellä on tie-
dossa, että rakentamiseen vaikuttavia ns. kiinteitä kuvantamisen laitteita tai muita 
isokokoisia laitteita tulee hankittavaksi yhteensä vajaan 50 milj. euron edestä. Nämä 
käsitellään vuosittain tehtävän talousarviomenettelyn kautta. Lisäksi hankitaan koko 
talon kattava potilasvalvontajärjestelmä (n. 8 milj. euroa) ja älylääkekaapit (n. 7 milj. 
euroa). Valtaosa hankittavista laitteista on kilpailutettava etukäteen vuosien 2021-2022 
aikana, jotta laitetoimittajat saavat toimitettua oikeassa aikataulussa laitteet raken-
nuksiin. Kaikki siirrettävät ja käyttökelpoiset lääkintälaitteet tullaan siirtämään uuteen 
sairaalaan. Toiminnan siirtyminen eri aikaan tuo hieman päällekkäisyyttä, jolloin van-
haan sairaalaan jää vanhat laitteet ja uuteen joudutaan ostamaan uudet laitteet.   

Sädehoitokeskus -rakennuksen laitteiden asennus aloitetaan 2022 ja laitteiden kilpai-
lutus on tehty vuoden 2021 aikana. Sädehoitokeskukseen kohdistuu merkittäviä 
kustannuspaineita vuoden 2022 aikana.  

A- ja B-rakennuksiin laitteita päästään asentamaan loppuvuodesta 2022. Suurimmat 
investoinnit jakautuvat useammalle vuodelle, esim. Unit Dose -lääkejakeluautomaatti 
asennetaan vuosien 2022-2024 aikana. Unit Dose -järjestelmä maksaa yhteensä n. 4,1 
milj. euroa. Kuvantamisen laitteita hankitaan n. 20 milj. euron edestä. 

Tulevaisuuden sairaala -hankkeelle on varattu 6,3 milj. euroa ensikalustamiseen ja va-
rustamiseen. Tämä summa siirretään tilaajan hankintoihin seuraavasti: 3,3 milj. euroa 
irtokalusteisiin, 2,0 milj. euroa potilassänkyihin ja 1,0 milj. euroa muuhun varustami-
seen. Vuodelle 2022 varataan A- ja B-rakennusten varustelua varten 1,4 milj. 
euroa/rakennus, yhteensä 2,8 milj. euroa, ja E-rakennuksen varusteluun 0,4 milj. eu-
roa. Tämän lisäksi vuodelle 2022 varataan 6,5 milj. euroa potilasvalvontamonitorien, 
ruiskupumppujen ja infuusiolaitteiden hankintaan sekä lääkintälaiteintegraatiota 
varten. 

Yllä olevien tulevaisuuden sairaalaan asennettavien laitteiden lisäksi tulee huomioida 
muut lääkintälaitteet. Laiteinvestointeihin suuntaa-antavana suunnitelmalukuna va-
rataan yhteensä 36 milj. euroa vuodelle 2023 ja 15 milj. euroa vuodelle 2024. 

Lisäksi tulevaisuuden sairaalaan uudistetaan teknologiaa, jonka myötä uudistetaan 
muun muassa tietojärjestelmiä. Suuntaa-antavina suunnitelmalukuina 2023 ja 2024 
ohjelmistoinvestointeihin on varattu 9 milj. euroa/vuosi. 

Suuret investoinnit kasvattavat poistoja merkittävästi nykyisestä tasosta tulevina vuo-
sina, mitä on havainnollistettu alla olevissa kuvissa. Vuoden 2022 poistojen taso pysyy 
vielä edellisvuosien tasolla, mutta vuoden 2023 aikana realisoituu jo osa uuden sairaa-
lan poistoista, kun sairaalan käyttöönotto alkaa. Rakennusten poistojen on arvioitu 
kasvavan vuonna 2023 vajaan 9 milj. euroa ja vuonna 2024 suurinpiirtein saman ver-
ran, jolloin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen rakenusten poistot kasvavat 
seuraavan kahden vuoden aikana noin 20 milj. euroa. Ohjelmistojen, koneiden ja lait-
teiden osalta poistoennuste on suuntaa antava. Osa laitteista on tarkoitus hankkia 
palvelusopimuksin, eivätkä ne silloin tule mukaan poistopohjaan.   
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Toteutuneet investoinnit vuosina 2010-2020 ja suunnitelmat vuosille 2021-2025, milj. eu-
roa 

 

 

Rakennusinvestoinnit 2022 

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -uudistamisohjelmaan liittyvien tilojen uudisraken-
taminen on sairaanhoitopiirin suurin hanke, jolla on taloudellisia vaikutuksia pitkälle 
tulevaisuuteen. Tulevaisuuden sairaala –hankkeisiin esitetään varattavaksi vuoden 
2022 talousarviossa yhteensä 279,6 milj. euroa. Summa sisältää 0,25 milj. euroa purku-
kustannusta.  

Rakennusten peruskorjauksien ja –parannusten sekä toiminnallisten tilamuutosten 
osuus on 8,5 milj. euroa.  Tämä sisältää tavanomaisten perusparannus ja –korjaus-
hankkeiden sekä korvausinvestointien (3,0 milj. euroa) lisäksi toiminnallisia 
tilamuutoksia, infran muutoksia ja toiminnan siirtoja yhteensä 5,5 milj. euroa.  
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Alla olevissa taulukoissa on esitetty vuodelle 2022 suunnitellut rakennusinvestoinnit. 
Lisäksi suuntaa antavina informaatiolukuina rakennusinvestoinnit vuosille 2023 ja 
2024 sekä tulevaisuuden sairaalan suunnitelmaeurot vuosille 2023-2026. 

INFRAPALVELUT 2022 [2023] [2024] 

Kiinteistöjen tekninen peruskorjaus 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
Äkilliset muutostarpeet ja toiminnalliset 

tilamuutokset 
3 500 000 4 000 000 4 000 000 

Kaasukeskus 1 500 000   
Infrajärjestelmät 500 000 500 000 500 000 

Yhteensä 8 500 000 7 500 000 7 500 000 

 

Tulevaisuuden sairaala 2022 [2023] [2024] [2025] [2026] 

Rakennus B (vaihe 1.2) 136 500 000 41 000 000 6 500 000 200 000  

Rakennus F ja C (vaihe 2) 67 000 000 49 000 000 27 000 000 36 000 000 55 000 000 

Rakennus A (vaihe 1.1) 62 000 000 22 500 000 3 500 000 300 000  

Sykkiparkki 500 000 9 000 000 7 000 000 50 000  

Sädehoitoyksikkö 7 600 000 100 000 100 000   

Inframuutokset 5 400 000 3 500 000 1 000 000 1 000 000  

Logistiikkakeskus 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 
Kehitysvammahuollon osaamiskes-
kus 

50 000     

Pysäköintilaitos Rauhaparkki 50 000     

Tulevaisuuden sairaala yhteensä 279 350 000 125 350 000 45 350 000 37 800 000 56 000 000 

Vanhojen rakennusten purku 250 000 250 000 4 000 000 5 000 000  

Yhteensä (sis. purkukustannukset) 279 600 000 125 600 000 49 350 000 42 800 000 56 000 000 
 

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 

Tulevaisuuden sairaala -hankekokonaisuuden toteuttamista jatketaan vuoden 2022 
aikana valtuuston tekemien linjausten mukaisesti. 

Vaihe 1 (rakennukset A ja B) 

OYS:n pohjoisosaan rakennettavaan uudisosan ensimmäiseen vaiheeseen on tulossa 
niin sanotut sairaalan kuumien toimintojen tilat; kuten yhteispäivystys, lasten ja nais-
tensairauksien hoitoon tarvittavat tilat, synnytyssalit, teho-osastot (keskosille, lapsille 
ja aikuisille), apteekin puhdastilat, sydänkeskus sekä suurin osa uusista leikkaussa-
leista ja vuodeosastoista. Vuodeosastot sijoittuvat osaamiskeskittymiin, joissa 
potilaiden hoito tapahtuu moniammatillisesti. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan 
maanalaista pysäköintiä.  

Ensimmäisen vaiheen (rakennukset A ja B) kokonaisinvestoinnin kustannusarvio on 
yhteensä noin 619,5 milj. euroa (hintataso 5/2018 Haahtela ind. 89). Rakentaminen on 
aloitettu rakennuksen A osalta keväällä 2019 ja sen toteutusvaiheen tavoitebudjetti on 
264,5 milj. euroa. B-rakennuksen osalta ollaan hankkeen toteutusvaiheessa ja B-ra-
kennuksen tavoitebudjetti on 355 milj. euroa (hintataso 5/2018 Haahtela ind. 89).  
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Uudisrakennusten rakennustöiden valmistumisen tavoiteaikatauluksi on asetettu 
vuosien 2022 ja 2023 loppu siten, että sairaalan kuumat toiminnot voidaan ottaa käyt-
töön vuoden 2023 alkupuolella ja vuodeosastot vuoden 2024 alkupuolella. 

Vaihe 2 (rakennukset F ja C) 

Sairaalan toinen vaihe toteutetaan kahdessa vaiheessa. 2.1 vaihe (Rakennus F) raken-
netaan puretun pesulan paikalle ja siihen toteutetaan tilat kuvantamiselle, 
laboratoriolle, poliklinikkatoiminnalle (mm. syöpätautien poliklinikka), vuodeosastolle 
ja lääkkeen valmistukselle.  2.2 vaihe (Rakennus C) rakennetaan 2.1 vaiheen jatkeeksi 
ja siinä toteutetaan tilat avohoidolle. 2.2 vaiheen yhteydessä laajennetaan myös 1. vai-
heessa toteutettavaa maanalaista pysäköintiä.  

Valtuusto on hyväksynyt 2.vaiheen investointikustannuksiksi 347 milj. euroa (Hinta-
taso 12/2020, Haahtela ind. 93). 2.1 vaiheen osalta ollaan kehitysvaiheessa ja tavoitteena 
on siirtyä sen toteutusvaiheeseen vielä vuoden 2021 lopulla. 

Logistiikka- ja tukipalvelukeskus  

Rakennettavuusselvitysten myötä logistiikkakeskuksen rakentamisesta vaiheittain 
luovuttiin, koska tämä olisi aiheuttanut usean vuoden viivästymisen sairaalan ensim-
mäisen vaiheen rakentumiselle. Logistiikkakeskus rakennetaan arviolta vuosien 2026-
2028 aikana. 

Sädehoitoyksikkö 

Lokakuussa 2019 tehdyn hallituksen päätöksen perusteella käynnistettiin sädehoito-
yksikön rakentaminen. Tässä vaiheessa rakennetaan STM:n rajoittamislainsäädännön 
mukaisen poikkeusluvan mukaisesti yhteensä kuusi sädehoitobunkkeria, joista varus-
tellaan aluksi neljä. Tavoiteaikataulun mukaan sädehoitoyksikkö otetaan käyttöön 
kesällä 2022. Rakentamisen tavoitebudjetti on 24,3 milj. euroa. 

Potilashotelli 

Osana Master Planin päivitystä päätettiin, että potilashotellin toteutuskonseptia kehi-
tetään samalla, kun jatketaan uudisrakentamisen toisen vaiheen 
konseptisuunnittelua. Toteutuskonseptia on kehitetty vuosien 2019-2021 aikana ja sitä 
kehitetään edelleen niin, että potilashotellikonseptin kilpailutus voitaisiin aloittaa vuo-
den 2021 lopulla ja toteutusvaiheeseen päästäisiin vuonna 2022-2023. 

Laiteinvestoinnit 

Sairaanhoitopiirin laiteinvestoinnit tehdään pääosin palvelutuotannon nykytilan yllä-
pitämiseen (korvausinvestoinnit), mutta myös palvelutuotannon tehostamiseen ja 
kasvavan palvelutuotannon johdosta (uusinvestoinnit). 

Valtaosa laiteinvestoinneista on korvausinvestointeja, jolloin elinkaarensa lopussa 
oleva laite korvataan uudella. Hyvin usein uuden laitteen tekniset ominaisuudet ovat 
paremmat kuin vanhan. Uudistetun laitteen avulla saavutetaan parempia hoitotulok-
sia ja/tai hoidon arviointeja, mikä omalta osaltaan lisää sairaalatoiminnan tehokkuutta 
ja tuottavuutta. Uudet lääkintätekniikan laitteet ovat myös yleensä turvallisempia 
käyttää kuin vanhat, aiheuttaen esimerkiksi vähemmän säteilyrasitusta työntekijöille. 
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Teknisten laitteiden hintakehitys on yleensä laskeva, jolloin uusi ja ominaisuuksiltaan 
parempi laite saadaan hankittua edullisemmin kuin vanhentunut laite. On huomioi-
tava, että joissakin investoinneissa jako uus- tai korvausinvestointiin on epäselvä, 
koska uuden koneen tai laitteen tuotantokapasiteetti (suorituskyky) voi olla huomat-
tavasti suurempi kuin vanhan laitteen.  

Tietohallinnon laiteinvestoinneilla turvataan nykyinen toiminnallisuus, käytön laaje-
nemiseen tarvittava kapasiteetti sekä parannetaan järjestelmien suorituskykyä ja 
käytettävyyttä. Investointien kohteena ovat sairaanhoitopiirin tietoverkon ja tietolii-
kenteen laitteet sekä palvelimet ja työasemat. 

Sairaanhoitopiirin strategiana on ollut, että investoinnit ovat olleet suuruusluokaltaan 
vuosittaisten poistojen suuruiset pitkällä tähtäimellä (korvausinvestoinnit), jottei ra-
kennuksiin muodostu korjausvelkaa ja koneet ja laitteet mahdollistavat turvallisen ja 
tehokkaan palvelutuotannon. Kasvava toiminta edellyttänyt myös uusinvestointeja ja 
kapasiteetin käyttöasteen nostoa. Investointien tavoitteina ovat seuraavat seikat: 

1. Palvelutuotannon määrän lisäys 
2. Palvelukyvyn parantaminen ja  
3. Tuotannon tehostaminen 

 

Investoinnit on jaettu seuraaviin prioriteettiluokkiin: 

1. Välttämätön hankinta 
 puute estää tai häiritsee merkittävästi normaalia toimintaa 
 rikkoutuneen laitteen välttämätön korvaaminen 

 
2. Tärkeä hankinta 

 tehostaa toimintaa/puute hidastaa, hankaloittaa toimintaa 
 
3. Muu hankinta/toiminnan kehittäminen 
Investointien prioriteettiluokka määrittelee niiden toteuttamisjärjestyksen. Toimialu-
eelle myönnetty investointimääräraha on sitova. Toimialueen johtaja voi 
päätöksellään poiketa hyväksytystä investointisuunnitelmasta alle 100.000 euron lai-
teinvestointien suhteen, kuitenkin siten, ettei toimialuekohtainen määräraha ylity. 

Kone- ja laiteinvestointeja esitetään tehtävän ensi vuonna yhteensä 32,4 milj. eurolla. 
Lisäksi sädehoitokeskuksen laitteita otetaan käyttöön palvelusopimuksella, jonka 
arvo on noin 2 milj. euroa vuodessa seuraavan kymmenen vuoden ajan ja radiologian 
laitteiden osalta noin 100 000 euroa vuonna 2022. 

Alla on listaus yli 100.000 €:n investoinneista toimialueittain. Taulukossa on esiteltynä 
myös informaatiotietona suunnitteilla olevat, vuosille 2023-2025 kohdistuvat laitein-
vestoinnit. 

 

Kone- ja laiteinvestoinnit 2022 [2023] [2024] [2025] 

ENSIHOITO 782 000 193 000 150 000 150 000 

Erva-alueen monitoimiyksikkö 489 000       

Defibrillaattorit 275 000 175 000 150 000 150 000 
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Muut koneet ja laitteet 18 000 18 000 0 0 

KONSERNIPALVELUT 17 015 000 7 500 000     

Potilasvalvontamonitorit (yht. 7,5 milj. €) 5 000 000 2 500 000     

Vuodelta 2021 siirtyvät investoinnit 4 000 000       

Ensikalustus A-rakennus 1 400 000 1 750 000     

Ensikalustus B-rakennus 1 400 000 1 750 000     

Työasemauusinnat 1 250 000       

Lääkintälaiteintegraatiot (yht. 1,5 milj. €) 750 000 750 000     

Ruiskupumput (yht. 1,5 milj. €) 750 000 750 000     

Tietoverkon ja tietoliikenteen laitteet 500 000       

Palvelin ja kapasiteettiuusinnat ja laajennokset 450 000       

Sädehoitoyksikön ensikalustus 400 000       

Sädehoitoyksikön ICT-hankinnat 370 000       

UUTE: Infonäytöt 275 000       

Työajanseurantalaitteet 200 000       

Kertakirjautuminen, kortinlukijat 170 000       

Kuvantamisen/digipatologian kapasiteetin laa-
jennos 

100 000       

OYS KUNTOUTUKSEN PALVELUKESKUS 362 000       

Sähköpyörätuolit 300 000       

Muut koneet ja laitteet 62 000       

OYS PSYKIATRIA 45 000       

OYS SAIRAANHOIDON PALVELUKESKUS 7 950 000 13 664 000 1 500 000 940 000 

Tietokonetomografialaite (vuodelta 2021 siir-
tyvä investointi) 

1 500 000       

Lääkkeiden unit-dose annosjakelulaite (yht. 4,1 
M€), vaihe 2/3 

1 250 000       

SPET-TT 900 000       

E-lääkekaapit A- ja B-rakennukseen 745 000 1 045 000     

EOSedge-kuvannin 710 000       

1.5T MRI päivitys 700 000       

Mammografia seulontalaite 400 000 400 000     

Kiinteä röntgenkuvauslaite 300 000 300 000     

IV-antibioottirobotti (laite 1) 240 000       

KKTT 160 000       

Osastokuvauslaite 160 000       

Angiosali (verisuonitutkimukset), B-rakennus   2 000 000     

Magneetti, B-talo   1 835 000     

Hybridiangiosali   1 500 000     

TT-laite, B-talo   1 300 000     

Angiosali (neuro / 2-suuntaa)   1 200 000     

Magneettikuvauslaite 1.5T   700 000 700 000   

Natiiviröntgenlaite   700 000     

Natiivilaite   700 000     

Läpivalaisulaite   800 000     
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Lääkkeiden unit-dose annosjakelulaite (yht. 4,1 
M€), vaihe 3/3 

  650 000     

IV-antibioottirobotti (laite 1 ja 2)   400 000     

EEG-järjestelmä     500 000   

IV-antibioottirobotti (laite 2)     160 000   

Sytostaattirobotti       500 000 

PET-radiolääkeannostelija       130 000 

Luuntiheysmittauslaite         120 000 

Ultraäänitutkimuslaite       100 000 

Muut koneet ja laitteet 2 385 000 134 000 140 000 90 000 

SOMATIIKKA 6 213 500 14 581 000 2 290 000 500 000 

Kolonoskooppi 300 000       

3D-laparoskopiavarustus 250 000       

Leikkausmikroskooppi (silmä) 225 000       

Ultraäänilaite 220 000 280 000     

Fuusiobiopsialaitteisto 200 000       

Tähystystorni kokonaisuus 200 000       

I-Central (aneva ja heräämö) 200 000     200 000 

Sädehoitoyksikön KSL-laitteet 170 000       

Gastroskooppi 166 000       

Impella 140 000       

IVF-Time lapse kamera 140 000       

Ultraäänilaite EKKO1 135 000       

Thulium-Laser (tai vastaava) 120 000       

ECHO-anturi ja uä- laite 120 000       

3D-laparoskopia 120 000       

Perfuusiokone 120 000 240 000     

Leikkausmikroskooppi (korva) 115 000       

Defibrillaattori 112 500 210 000     

Laserlaite 100 000       

Magneettiohjausjärjestelmän uusinta   1 300 000     

Hybridisali   1 000 000     

Potilasmonitorit (tehopaikat)   900 000     

Angio 2 toimenpide   800 000     

Angio päivystyssali   800 000     

Angio 1 toimenpide   800 000     

Angio tahdistin 1   800 000     

Angio tahdistin 2   800 000     

Uusien tehovalvontapaikkojen varustelu   784 000     

Valvontapaikkojen varustelu   720 000     

Uusien tehopaikkojen varustelu    580 000     

Leikkausmikroskooppi   500 000     

Potilasmonitorit (tehovalvonta ja valvonta)   480 000     

Tehosängyt   450 000     

I-Central Tulsaan (aneva ja heräämö)   400 000     

Tehopaikkojen varustuksen täydennys   390 000     



  TALOUSARVIO 2022 
                                   Investointiosa   

 

94 

 

Tehopaikkojen täydennys   374 000     

Eksoskooppi   300 000     

Kuljetusmonitorit   150 000     

PET-merkkiaineannostelija   150 000     

Ultraäänilaite hybridisali   130 000     

Video/laryngo/bronkoskoppi   120 000     

Keskusvalvonta   100 000     

Leikkausrobotti, pehmytkudoskirurgia     1 000 000   

Liikuteltava CT-laite     500 000   

Rankarobotti     500 000   

Muut koneet ja laitteet 3 060 000 1 023 000 290 000 300 000 

SAIRAANHOITOPIIRIN MUUT KONE- JA 
LAITEINVESTOINNIT 

  62 000 11 060 000 13 410 000 

KONE JA LAITEINVESTOINNIT YHTEENSÄ 32 367 500 36 000 000 15 000 000 15 000 000 

 

Ohjelmistoinvestoinnit 

Sairaanhoitopiirin ohjelmistoinvestoinnit koostuvat uusien tai laajennettavien toimin-
nallisuuksien vaatimista uusinvestoinneista ja nykytilan toiminnallisuudet turvaavista 
korvausinvestoinneista. Investoinnit kohdistuvat sekä sovelluksiin että niiden käyt-
töympäristöihin. Korvausinvestoinneissa pääsääntöisesti olemassa oleva ohjelmisto 
korvataan saman ohjelmiston toiminnallisesti kehittyneemmällä versiolla (versiopäi-
vitys). Uusinvestoinneissa hankitaan joko kokonaan uusi ohjelmisto, 
lisätoiminnallisuuksia tai kasvavan käyttömäärän vaatimia lisenssilaajennuksia ole-
massa olevaan ohjelmistoon. 

Merkittävä osa ohjelmistoinvestoinneista tehdään tulevaisuuden sairaalan suunnitte-
lun lähtökohdista (UUTE, uuden toiminnan teknologia -ohjelma). 
Ohjelmistoinvestoinneilla vastataan lainsäädännön ja kansallisten palveluiden vaati-
muksiin, kehitetään sähköisen asioinnin ja viestinnän ratkaisuja sekä hyödynnetään 
sovellusten mobiilikäytön mahdollisuuksia. Lisäksi valmistaudutaan valtakunnalli-
seen yhteistyöhön ja hyvinvointialueen mukanaan tuomaan alueelliseen SOTE-
integraatioon. 

Sovellusten käyttöympäristöjen ylläpidon ja kehittämisen vaatimat investoinnit koh-
distuvat toimistosovellusten uudistamiseen, palvelin- ja hallintaympäristöjen 
vaatimiin ohjelmistopäivityksiin ja -laajennuksiin, digitaalisten palvelujen entistä laa-
jemman käytön mahdollistamiseen ja tietoturvan parantamiseen. 

Vuodelle 2022 aineettomien oikeuksien (tietojenkäsittelyhankkeiden) investointi-
meno on 10,5 milj. euroa, josta 5,8 milj. euroa on varattu tulevaisuuden sairaalan uuden 
toiminnan teknologian hankkeille (UUTE). Ohjelmistoinvestointien merkittävimmät 
kohteet vuonna 2022 on luetteloitu alla olevaan taulukkoon toimialueittain. Tietohal-
linnon koko organisaatiota koskevat hankkeet on sijoitettu kohtaan 
”Konsernipalvelut”. Informatiivisena tietona taulukkoon on merkitty myös vuosille 
2023-2024 suunnitteilla olevat ohjelmistoinvestoinnit. 
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Ohjelmistoinvestoinnit 2022 [2023] [2024] 
ENSIHOITO 132 000 230 000 200 000 

Kenttäjohdon tietojärjestelmä 10 000 200 000 200 000 

Muut ohjelmistoihin liittyvät hankinnat 122 000 30 000   
KONSERNIPALVELUT 7 972 000 275 000   

UUTE: Päivittäisen toiminnan tuki 2 000 000     
UUTE: Ammattilaisen palveluportaali 700 000     

UUTE: Osaamisen hallinta 700 000     
Tietoalustan kehittäminen 500 000     
Uusi asiakaslaskutus 500 000     
UUTE: Tilavarausjärjestelmä 500 000     

UUTE: Asiantuntijapalveluostot 450 000     
UUTE: OmaOYS jatkokehitys 400 000     
M365 varmistusohjelmisto lisenssi 350 000     
UUTE: M365 käytön laajentaminen 250 000     

UUTE: Tietoliikenne / konesali asiantuntijapalvelut 220 000     
Infran lisenssilaajennokset 200 000     
UUTE: Asiakkaan sähköinen ajanvaraus 200 000     
UUTE: Sähköinen opastus 150 000     

Intran uusinta - tekninen alusta 150 000     
UUTE: Työaikaleimauksen uusiminen 150 000     
UUTE: Tilavalvontasensorit   150 000   
UUTE: Paikannustagit laitteisiin   125 000   

Muut ohjelmistoihin liittyvät hankinnat 552 000     
OYS SAIRAANHOIDON PALVELUKESKUS 1 950 000 345 000   

Ravintopalvelujen toiminnanohjausjärjestelmä 330 000     
Potilastietojen siirto Kanta-arkistoon pysyvään säilytykseen  300 000     

Lääkkeiden UnitDose-laitteen ohjelmistointegraatiot 200 000 200 000   
e-lääkekaappi integraatio ja varastohallinta A- ja B-sairaalassa 170 000 115 000   
Kassajärjestelmä 120 000     
Muut ohjelmistoihin liittyvät hankinnat 830 000 30 000   

SOMATIIKKA 493 700 310 000   
Autosegmentaatio-ohjelmisto 120 000     
Tehohoidon tietojärjestelmälisenssit  0 130 000   
Muut ohjelmistoihin liittyvät hankinnat 373 700 180 000   

MUUT SAIRAANHOITOPIIRIN OHJELMISTOINVESTOINNIT 0 7 840 000 8 800 000 
KAIKKI YHTEENSÄ 10 547 700 9 000 000 9 000 000 
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LIITTEET 

 

TP TA TA Muutos TA22/TP20 Muutos TA22/TA21
2020 2021 2022 lkm % lkm %

Somatiikan toimialue 157 879 168 670 153 784 -4 095 -2,6 -14 886 -8,8

Psykiatrian toimialue 5 287 5 827 6 264 977 18,5 437 7,5

Kuntoutuksen palvelukeskus 7 780 4 602 9 381 1 601 20,6 4 779 103,8

Sapa-palvelukeskus 1 561 1 745 1 730 169 10,8 -15 -0,9

SHP Yhteensä 172 507 180 844 171 159 -1 348 -0,8 -9 685 -5,4

Avohoitokäynnit  oma toiminta 
TP TA TA Muutos TA22/TP20 Muutos TA22/TA21

2020 2021 2022 lkm % lkm %

Somatiikan toimialue 518 401 589 054 572 194 53 793 10,4 -16 860 -2,9

 - erikoissairaanhoito 455 334 526 454 499 194 43 860 9,6 -27 260 -5,2

 - perusterveydenhuolto 63 067 62 600 73 000 9 933 15,7 10 400 16,6

Psykiatrian toimialue 70 532 48 993 67 100 -3 432 -4,9 18 107 37,0

Kuntoutuksen palvelukeskus 28 709 32 434 33 613 4 904 17,1 1 179 3,6

Sapa-palvelukeskus 3 513 3 560 3 555 42 1,2 -5 -0,1

Yhteensä 621 155 674 041 676 462 55 307 8,9 2 421 0,4

- Erikoissairaanhoito 558 088 611 441 603 462 45 374 8,1 -7 979 -1,3

- Perusterveydenhuolto 63 067 62 600 73 000 9 933 15,7 10 400 16,6

TP TA TA Muutos TA22/TP20 Muutos TA22/TA21

2020 2021 2022 lkm % lkm %

Psykiatrian toimialue päiväsairaalakäynnit 1 687 1 550 2 050 363 21,5 500 32,3

Hoitojaksot oma toiminta
TP TA TA Muutos TA22/TP20 Muutos TA22/TA21

2020 2021 2022 lkm % lkm %

Somatiikan toimialue 46 985 51 174 48 615 1 630 3,5 -2 559 -5,0

Psykiatrian toimialue 2 228 2 595 2 526 298 13,4 -69 -2,7

Kuntoutuksen palvelukeskus 549 255 510 -39 -7,1 255 100,0

SHP Yhteensä (oma toiminta) 49 762 54 024 51 651 1 889 3,8 -2 373 -4,4

Hoitopäivät / oma toiminta
TP TA TA Muutos TA22/TP20 Muutos TA22/TA21

2020 2021 2022 lkm % lkm %

Somatiikan toimialue 165 244 185 666 173 742 8 498 5,1 -11 924 -6,4

Psykiatrian toimialue 52 658 55 935 51 915 -743 -1,4 -4 020 -7,2

Kuntoutuksen palvelukeskus 3 490 5 169 5 000 1 510 43,3 -169 -3,3

SHP Yhteensä (oma toiminta) 221 392 246 770 230 657 9 265 4,2 -16 113 -6,5

Uudet potilaat 

(lähetteet ja ilman lähetettä saapuneet sekä sähköiset konsultaatiovastaukset)
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Sairaansijat ja tehohoitopaikat tulosalueittain

TP TA TA Muutos TA22/TP20 Muutos TA22/TA21

2020 2021 2022 lkm % lkm %

Somatiikan toimialue  626 626 626 0 0,0 0 0,0

Psykiatrian toimialue 185 170 170 -15 -8,1 0 0,0

Kuntoutuksen palvelukeskus 17 17 17 0 0,0 0 0,0

SHP Yhteensä 828 813 813 -15 -1,8 0 0,0

 

Muut suoritteet / oma toiminta

TP TA TA Muutos TA22/TP20 Muutos TA22/TA21

2020 2021 2022 lkm % lkm %

Leikkaukset 33 840 39 200 36 299 2 459 7,3 -2 901 -7,4

Synnytykset 3 434 3 420 3 500 66 1,9 80 2,3

Kuvantaminen 228 210 242 540 235 790 7 580 3,3 -6 750 -2,8

Laboratorioalat

Patologia, tutkimusmäärät 50 065 48 500 60 000 9 935 19,8 11 500 23,7

Kliininen neurofysiologia 8 458 7 800 8 000 -458 -5,4 200 2,6

Kehitysvammahuolto
TP TA TA Muutos TA22/TP20 Muutos TA22/TA21

2020 2021 2022 lkm % lkm %

Laitoshoito

Hoitopäivät 10 432 10 490 10 490 58 0,6 0 0,0

Laitospaikat 30 30 30 0 0,0 0 0,0

Avohoitokäynnit 2 921 2 850 3 092 171 5,9 242 8,5
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Erikoissairaanhoidon suoritteita 2013 - 2020 sekä suunnitelma 2021 - 2022
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PPSHP:n opetustoiminnan erityisvaltionosuus vuonna 2022

Opetustoiminnan erityisvaltionosuudesta jaettu 50 % erikoistuvien lääkärien v. 2020 työpanoksien ja 

50 % v. 2020 virkojen perusteella.   

6 480 900  
  Opetus-

  50 % 50 % toiminta

 Erikoistuvien Erikoistuvien Erikoistuvien Erikoistuvien yhteensä

lääkärien lääkärien lääkärien lääkärien v. 2022

 virat työpanokset vakanssi- työpanos-

v. 2020 v. 2020 perusteinen perusteinen

 jako-osuus jako-osuus

Akuuttilääketiede 0,0 4,0 0 83 787 83 787
Syöpätaudit ja hematologia 5,0 6,3 104 490 132 748 237 238
Neurologia 8,0 5,1 167 184 105 976 273 160
Ihotaudit 3,0 2,2 62 694 45 968 108 662
Geriatria 1,0 0,7 20 898 14 872 35 770
Sisätaudit,keuhkosair., kardiol. 22,0 24,4 460 384 510 242 970 626
Anestesia ja tehohoito 18,0 12,2 376 792 256 041 632 832
Gastro ja yle, verisuonikirurgia 9,0 11,6 188 082 242 563 430 645
Ortopedia, plast. ja käsikirurgia 7,0 13,3 146 286 278 281 424 568
Neurokirurgia 1,0 5,1 20 898 105 781 126 679
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 7,0 5,3 146 286 110 266 256 552
Silmätaudit 6,0 6,9 125 388 144 661 270 050
Fysiatria 3,0 1,7 62 694 35 767 98 461
Kuntoutus 2,0 1,8 41 796 38 310 80 106
Lastentaudit 12,0 12,3 250 776 257 553 508 329
Synnytykset ja naistentaudit 10,0 7,7 208 980 162 128 371 108
Genetiikka 1,0 2,0 20 898 41 474 62 373
Lasten psykiatria 5,0 5,0 104 490 103 896 208 386
Psykiatria: Toim.tuki aikuispsyk.nuor.yleiss. 17,0 9,1 355 267 190 314 545 580
Kliininen neurofysiologia 2,0 1,6 41 796 32 677 74 473
Patologia 4,0 1,6 83 592 33 096 116 688
Kuvantaminen 6,0 11,9 125 388 249 954 375 343
Nordlab 6,0 3,1 125 388 64 097 189 485
Kaikki yhteensä 155,1 154,7 3 240 450 3 240 450 6 480 900

   

Hammas- ja suusairaudet yhteensä 3 181 500

Yhteiset kustannukset   

Amanuenssit (EVO-yhteiset) 843 000,00 €            

Erikoistuvat lääkärit (yleislääketiede) 140 000,00 €            

Perusopetuksen yleislääketieteen terveyskeskusjaksot90 000,00 €              

Tk-lääkärien täydennyskoulutus 40 000,00 €              

Luentosalit 1-10, 12 270 000,00 €            

Kliinisten taitojen keskus 200 000,00 €            

Kirjasto- ja informaatiopalvelut 330 000,00 €             

Koe-eläinkeskus 90 000,00 €              

Arkisto (OYS) 35 000,00 €               
AV-yksikkö 42 000,00 €              

Tietokannat 75 000,00 €              

Yhteensä 2 155 000  
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VALMIUSRAHASTO V.2022 (as.lukuarvio 410 000, rahastomaksu 23€/as) 9 430 000

Valmiuden ylläpito 6 425 000
10510      KONSERNIPALVELUIDEN YHTEISKUSTANNUSPAIKKA 6 100 000

(mm. potilasvahinkovastuu, myrkytyskeskuksen jäsenmaksu)

 VALMIUSSUUNNITTELU 60 000
 LÄÄKINNÄLLISEN PELASTUSTOIMEN TOIMIKUNTA 25 000

20761      INFEKTIOIDEN TORJUNTAYKSIKKÖ 60 000
F3561      PATOLOGIAN OSASTO (OYKS) 84 000
E3110      APTEEKKI (OYKS) 36 000
E3154      LÄÄKEHUOLTO (OULASK.SAIRAALA) 10 000
M1420      HANKINTATOIMISTO 20 000

M1430      KESKUSVARASTO (OYS) 30 000

Hankkeet ja vastaavat 1 077 457
12 457

Taike jatkohanke 120 000

Terveyskylä 945 000

Muut 1 435 000
HaiPro (sis. työturvallisuusosion) 30 000

Potilasturvallisuus (verkkokoulutus ym.) 20 000
Laatutyö, auditointi 10 000
DRG-käyttölisenssi 76 000

ERVA-yhteistyö / koordinointi 250 000
MRC 100 000

Biopankki Borealis (toiminnan rahoitus) 114 000
Neurokeskuksen jäsenmaksu 50 000

Pohjoinen syöpäkeskus (toiminnan rahoitus) 90 000
Asiakaspalautejärjestelmän (ylläpito ja kehittäminen) 50 000

Oppiportti 200 000
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus 25 000

Kontinkankaan kampus + markkinointi (20 000 + 50 000) 70 000
Päätöksenteon tuki ja Terveysportti 350 000

Hankevaraus 492 543

YHTEENSÄ 9 430 000

Osmu hanke


