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1  Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 
 
  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenet  

ja heidän äänimääränsä on merkitty mukana seuraavaan ääniluetteloon  
(liite 1). 

 
  Perussopimuksen 7 §:n mukaan jäsenkunnan edustajien määrä valtuustossa 

määräytyy seuraavasti: 
 
  Kunnan asukasluku kunnallis-                Jäsenten 
  vaalivuonna                  lukumäärä 
 
      2.000 tai vähemmän   1 
      2.001 -     8.000   2 
      8.001 -   25.000   3 
    25.001 - 100.000   4 
  100.001 tai enemmän   5 
 
  Lisäksi Oulun yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä. 
 
  Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 
 
  Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaa-

vaksi ajaksi. 
 
  Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräy-

tyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan 
valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa 1.000 asukasta 
kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kolmekymmentäkolme (33) 
prosenttia kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta ra-
joittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen ää-
nimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. 

 
  Oulun yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 prosenttia kuntien 

kuntayhtymän valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimää-
rästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta halli-
tusta valittaessa. 

 
   Suoritetaan nimenhuuto ja hyväksytään sen perusteella ääni-

luettelo. 
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2  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
  Kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu valtuuston ja hallituksen jäsenil-

le, Oulun yliopistolle ja sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnanhallituksille 
sekä sairaanhoitopiirin johtajalle, johtajaylilääkärille ja hallintoylihoitajalle 
kirjeissä, jotka on lähetetty 25.5.2021 eli perussopimuksen 8 §:ssä määrä-
tyllä tavalla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouksesta 
on lisäksi ilmoitettu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
internetsivujen sähköisellä ilmoitustaululla. 

 
  Hallintosäännön 57 §:n mukaan valtuusto voi kokoontua sähköisesti. Säh-

köinen kokous voidaan toteuttaa täysin sähköisenä, jolloin kaikki osallistu-
jat osallistuvat sähköisen yhteyden kautta kokoukseen tai osittain sähköise-
nä, jolloin vain osa kokouksen osallistujista osallistuu kokoukseen sähköi-
sen yhteyden kautta. 

 
  Kokouskutsussa on ilmoitettu, että valtuuston kokoukseen voi osallistua 

sähköisen yhteyden kautta, kokoukseen voi osallistua myös paikan päällä. 
Kokoukseen osallistuville toimitetaan sähköinen kokouslinkki ja ohjeet 
osallistumista varten. Sairaanhoitopiirin valtuuston kokousten ollessa pää-
sääntöisesti julkisia, sähköinen kokous kuvataan ja suoratoistetaan internet-
tiin siten, että yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta päätelaitteilta. 
Yleisöä varten kokouksen suoraan seuraamista varten on linkki Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin internetsivuilta osoitteessa 
https://www.ppshp.fi/.  

 
  Valtuusto on perussopimuksen 9 §:n mukaan päätösvaltainen, kun vähin-

tään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähin-
tään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. 

 
Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval-
taiseksi. 
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3  Pöytäkirjan tarkastajien vaali 
 
  Hallintosäännön 83 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kul-

lakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin 
asian kohdalla toisin päätä. 

 
Valtuusto valinnee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän ko-
kouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös 
ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. 
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DIAARI:57 /2021 
 
4  Sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2020 
 
 
Tilinpäätöstä koskevat säännökset 
 
  Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, 

rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisver-
tailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kun-
tayhtymän toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä 
varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.  Kuntayhtymän, joka ty-
täryhteisöineen muodostaa kuntayhtymäkonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilin-
päätökseensä konsernitilinpäätös (Kuntalaki 114 §). Konsernitilinpäätös laaditaan 
konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmä-
nä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa 
annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden 
aikana. 

 
  Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kun-

nan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitos-
kuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat 
tiedot. 

 
  Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 § mukaan kuntayhtymän kirjanpidossa ja 

tilinpäätöksessä noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kuntayh-
tymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, mikä on 
saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun 
mennessä. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää samalla tilikauden tu-
loksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpi-
teistä. 

 
  Tilinpäätöksen laadinnasta on säännökset kuntalaissa ja kirjanpitolaissa. Kuntayh-

tymän hallitus laatii tilinpäätöksen tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun men-
nessä ja antaa sen kuntayhtymän johtajan ja hallituksen jäsenten allekirjoituksen 
jälkeen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuk-
sessaan otettava kantaa, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille 
myöntää vastuuvapaus. Tilintarkastuskertomukseen liittyvien asioiden valmistelu 
kuuluu tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunnan on näin ollen myös otettava 
kantaa tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen ja vastuuvapauden myöntämiseen. Tältä 
osin tilinpäätöstä käsitellään valtuustossa tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta. 
Sen sijaan itse tilinpäätös on hallituksen laatima ja se käsitellään valtuustossa halli-
tuksen valmistelun pohjalta. Hallitus vastaa tilinpäätöksen sisällöstä.  

 
Toimintakertomusta koskevat säännökset 
 
  Kuntalain 113 §:n mukaisesti toimintakertomus on osa kuntayhtymän virallista 

tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuntalain 115 §:n 
mukaisesti hallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä teh-
tävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koske-
viksi toimenpiteiksi. 

 
  Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot kirjanpitovel-

vollisen toiminnan kehittämistä koskevista tärkeistä seikoista. Kirjanpitoasetuksen 
mukaan toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tili-



POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

 
Valtuusto  

KOKOUSKUTSU 2/2021 

 

 

6 

 

 

 

 

kaudelta ja sen päättymisen jälkeen, arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja 
selvitys tutkimus- ja kehittämistoiminnan laajuudesta. 

 
  Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan toimintakertomuksessa on 

esitettävä selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä ja arvio 
merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehit-
tymiseen vaikuttavista seikoista. 

 
Sairaanhoitopiirin tilinpäätös vuodelta 2020 
 
  Esityslistan liitteenä oleva Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 

tilinpäätös muodostuu seuraavista asiakokonaisuuksista: 
 
  1. Toimintakertomus 
  2. Talousarvion toteutuminen 
  3. Tilinpäätöslaskelmat 
  4. Tilinpäätöksen liitetiedot 
  5. Allekirjoitukset ja merkinnät 
  6. Luettelot ja selvitykset 
  7. Liiteosa 
 
Tilinpäätös 2020 
 
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet sairaanhoitopiirin tasolla 
   
  Potilaslähtöisyys toiminnan perustana on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

strateginen lähtökohta. Lähetteiden määrä kuvaa kiireettömän hoidon palvelujen 
kysyntää. Lähetteiden määrä oli yhteensä 124 608, mikä on 6,9 % vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Johtuen koronavirusepidemiasta lähetteiden määrä laski huo-
mattavasti edellisestä vuodesta. Lähetteiden käsittelyn tehokkuus oli samalla tasol-
la kuin vuotta aikaisemmin. Lähetteen käsittelyaika alle 21 vuorokaudessa toteutui 
99,8-prosenttisesti kaikista saapuneista lähetteistä.   

 
  Ensikäynneistä 94,0 % toteutui alle kolmessa kuukaudessa. Vuotta aiemmin to-

teuma oli 89,8 %. Hoidon tarpeen arviointia odotti vuoden vaihteessa yhteensä 6 
953 (7 998) potilasta. Määrä laski edelliseen vuoteen 13,1 %. Yli 3 kuukautta 
odottaneita oli vuoden vaihteessa 420 potilasta, mikä on 392 (52 %) vähemmän 
kuin edellisvuonna.  

 
  Koko vuoden aikana hoitotoimenpide toteutui kuudessa kuukaudessa 94,2 -

prosenttisesti, kun vuotta aiemmin toteuma oli 98,9 %. Hoitoon pääsyä odotti jou-
lukuun lopussa yhteensä 8 054 potilasta. Tämä oli 369 (4,4 %) potilasta vähemmän 
kuin edellisvuonna. Yli 6 kk hoitoa odottaneiden määrä sen sijaan kasvoi 339 poti-
laalla. Vuoden lopussa kuuden kuukauden odotusajan ylittäneiden potilaiden mää-
rä oli 471 (132).   

 
  Talouden osalta toimintatuotot ylittivät talousarvion 0,3 %. Toimintatuotot olivat 

698,7 miljoonaa euroa. Ylitystä talousarvioon oli 2,3 milj. euroa. Toimintatuotot 
sisältävät valtiolta saadun 15,9 milj. euron avustuksen koronavirusepidemiasta sai-
raanhoitopiireille aiheutuvien kustannusten ja alijäämän korvaamiseksi. Sairaan-
hoitopiiri hyvitti jäsenkuntia koronapotilaiden hoidosta ja testaamisesta aiheutu-
neiden kustannusten osalta 2,7 milj. euroa. Jäsenkuntalaskutus toteutui 454,5 mil-
joonan euron suuruisena, mikä alitti talousarvion 8,2 milj. eurolla. Toimintamenot 
toteutuivat 654,7 miljoonan euron suuruisena, alittaen talousarvion 7,7 milj. eurol-
la. Henkilöstökulut toteutuivat 369,8 miljoonan euron suuruisena ja alittivat talo-
usarvion 0,7 milj. eurolla (0,2 %). Tilikauden tulos muodostui 7,4 miljoonaa euroa 
ylijäämäiseksi ja oli 6,6 miljoonaa euroa suurempi kuin talousarviossa arvioitiin.  
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  Talousarvion sitovina tavoitteina ovat investointien toteutuminen talousarvion 

mukaisesti sekä lainakannan nettomuutoksen toteutuminen rahoitusosan mukaises-
ti. Investointeihin varattiin 181,9 miljoonan euron määräraha. Investointien to-
teuma oli 163,8 miljoonaa euroa. Talousarvioon nähden investoinnit alittivat niihin 
varatun määrärahan 18,2 miljoonaa euroa (10 %). Lainakannan nettomuutokseksi 
talousarviossa arvioitiin 147,1 miljoonaa euroa. Lainoja nostettiin tilikauden aika-
na 150,0 miljoonaa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 2,9 miljoonalla. Antolainojen 
nettolisäys oli 3,2 miljoonaa euroa.  Lainakannan nettomuutokseksi muodostui 
144,0 miljoonaa. Alitus talousarvioon nähden oli 3,1 miljoonan euron suuruinen.  

 
Muut strategiasta johdetut tavoitteet  
 
  Sairaanhoitopiiri mittaa asiakkaiden palvelukokemusta asiakastyytyväisyysmitta-

rilla ja hymiöpalautelaitteella. Asiakkaiden kokema palvelukokemus parani mitta-
rien mukaan hieman. Asiakaspalautejärjestelmän vuoden 2020 arvo oli 88,6 kun 
edellisen vuoden arvo oli 86,4. Luku jäi edelleen tavoitearvosta (90 %). Hymiöpa-
laute –laitteen antama mittaus osoitti, että palautteista 88 % oli positiivisia.  

   
  Sairaanhoitopiirin yhtenä strategisena tavoitteena on parantaa jatkuvasti hoitopro-

sessin toteutumista ja hoidon korkeaa laatua. Tavoitteena on korvata potilaiden 
fyysisiä sairaalakäyntejä etävastaanotolla. Etävastaanottokäynnit kasvoivat vuoden 
2020 aikana merkittävästi 20 864:lla (16,4 %). Hoitoa odottavien mediaaniaika 
vuorokausissa sen sijaan heikkeni viime vuonna merkittävästi. Kun vuoden 2019 
mediaaniluku oli 45, oli se vuonna 2020 50. Heikon kehityksen taustalla on osal-
taan koronavirusepidemia. Myös hoitoon liittyvien infektioiden pienentäminen on 
strategisesti tärkeää. Viime vuonna infektioiden määrä kehittyi epäsuotuisasti. Nii-
den määrä kasvoi 1000 hoitopäivää kohden 0,9:lla ollen 11,4 (10,5).   

 
  Sairaanhoitopiirin strategisena tavoitteena on Integraation ja yhteistyön parantami-

nen. Tilikauden aikana ns. palveluketjuhanke laajeni maakunnalliseksi. Sairaanhoi-
topiirin, perusterveydenhuollon toimijoiden ja erityisvastuualueen työnjakoa kos-
kevassa alueellisessa yhteistyössä vahvistetaan perustason osaamista erityisesti 
suurten sairausryhmien osalta, jotta vaativan hoidon jälkeinen hoito ja seuranta voi 
toteutua mahdollisimman lähellä kotia. Erityisvastuualueen yhteistyön tiivistämi-
seksi perustetun Tervia-osuuskunnan osaajapoolien lukumäärä kasvoi strategian 
mukaisesti. Vuoden lopussa poolien määrä oli 13, kun tavoitteeksi asetettiin viisi.  

 
  Tuottavuuden mittaaminen erityisesti terveydenhuollossa on monen eri tekijän 

summa.  Sairaanhoitopiirissä tuottavuutta on seurattu ja mitattu usealla eri tavalla. 
Tuottavuutta mittaavia tunnuslukuja ovat esimerkiksi kustannukset/hoidettu potilas 
ja avohoitokäyntien ja hoitopäivien yhteenlaskettu summa jaettuna hoitoon käyte-
tyllä työpanoksella. Nämä edellä mainitut ovat sairaanhoitopiirin strategisia seurat-
tavia tavoitteita.   

 
  Kustannukset/hoidettu potilas tunnusluvussa näkyy kustannusten suhde palvelu-

tuotantoon nähden. Kustannukset/hoidettu potilas laski strategian mukaisesti 2,0 % 
edellisestä vuodesta. Yhden hoidetun potilaan keskimääräinen kustannus oli vuon-
na 2020 noin 3 753 euroa kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 3 828 euroa. 
Olettaen, että potilaan hoidon keskimääräinen vaativuus oli samalla tasolla kuin 
edellisenä vuonna sairaanhoitopiirin toiminnan tuottavuus parani.  

   
  Avohoitokäyntien ja hoitopäivien yhteenlaskettu summa jaettuna hoitoon käytetyl-

lä työpanoksella oli toimintavuonna 135,3 kun edellisenä vuonna kyseinen suhde-
luku oli 141,5. Suhdeluvun arvo laski tavoitteiden vastaisesti noin 4 %, joten mit-
tari osoittaa tuottavuuden heikentyneen.   
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  Sairaanhoitopiirin strategian yhtenä tavoitteena on vetovoimainen työpaikka ja 
osaava henkilöstö. Tavoitteena on vähentää henkilöstön sairauspoissaoloista joh-
tuvia kustannuksia ja parantaa sairaanhoitopiirin houkuttelevuutta työpaikkana. 
Yhtenä mittarina on sairauspoissaoloista aiheutuvien kustannusten väheneminen, 
mikä toteutui toimintavuonna.  

 
  Sairauspoissaolojen laskennallinen kustannus pieneni tavoiteasetannan mukaisesti 

vuonna 2020 edellisestä vuodesta. Työnantajalle aiheutui sairauspoissaoloista kus-
tannuksia yhteensä 35,9 miljoonaa euroa kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 
36,3 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin henkilöstöltä kysytään Mitä kuuluu -kyselyssä 
mm. kuinka moni henkilöstöstä kokee työnimua. Kyselyn mukaan 65 % henkilös-
töstä koki työnimua. Luku heikkeni edellisestä vuodesta 1,6 %-yksikköä. Tavoit-
teena on, että luku olisi yli 75 %.   

 
  Sairaanhoitopiirissä on käytössä sähköinen lähtökysely. Lähtökyselyn tarkoitukse-

na on antaa tietoa toiminnan kehittämisen tueksi ja se on osa strategian toteutta-
mista. Irtisanoutuneista 79 % voisi ajatella palaavansa töihin Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiiriin tulevaisuudessa ja suosittelee Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiiriä tuttavillensa työpaikkana. Luku säilyi edellisvuoden tasolla. Mittarin tavoi-
tearvoksi on asetettu 90 % ja toteumaa seurataan vuosittain.   

 
  Tavoitteena on myös henkilöstön osaamisen jatkuva ylläpitäminen ja kehittäminen 

järjestämällä henkilöstölle täydennyskoulusta. Koronapandemiasta johtuen täy-
dennyskoulutuspäivien lukumäärä jäi alhaiseksi.   

 
  Sairaanhoitopiiri tarjoaa monelle hoitaja- ja lääkäriopiskelijalle harjoittelupaikan. 

Opiskelijoiden ohjauksen tyytyväisyyttä mitataan erilliskyselyillä (CLES-mittari). 
Hoitajaopiskelijoiden tyytyväisyys säilyi edellisvuoden tasolla ollen 8,5 kun tavoi-
tearvo on yli 8,6. Lääkäriopiskelijoille ei vastaavaa mittausta suoritettu toiminta-
vuonna.  

 
  Tieteellisten tutkimusten laatua ja määrää arvioidaan JUFO-pisteillä. Sairaanhoi-

topiirissä toteutettujen julkaisujen JUFO-pisteiden kolmen vuoden keskiarvo nousi 
strategian mukaisesti 2.943 pisteeseen (2.840).   

   

Toimintaa kuvaavat tavoitteet  

   
  Avohoitokäynnit kasvoivat 0,6 % ja määrä oli yhteensä 626 731 (2019: 622 961). 

Talousarvioon kirjattuun määrätavoitteeseen nähden laskutettavat avohoitokäynnit 
alittivat budjetoidun määrän 1,4 %. Käynnit olivat 1,5 % suunniteltua alhaisemmat 
erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa 0,7 % alhaisemmat kuin talous-
arvio. Edelliseen vuoteen verrattuna käyntimäärä erikoissairaanhoidossa kasvoi 0,3 
% ja perusterveyshuollossa 3,8 %.   

 
  Vuodeosastojaksojen arvioitu määrä alitti talousarvion 8,5 % ja hoitopäivien mää-

rä 9,2%. Hoitojaksot olivat 4,7 % alhaisemmat kuin edellisenä vuonna ja hoitopäi-
vät -5,8 %. Hoidossa olleiden potilaiden määrä oli 138 529, mikä on 0,9 % enem-
män kuin edellisvuonna. Hoidossa olleiden jäsenkuntien potilaiden määrä oli yh-
teensä 123 814, mikä alitti talousarvion 0,9 %:lla.  Jäsenkuntien potilasmäärä kas-
voi edellisestä vuodesta 1,2 %. Jäsenkuntien asukasmäärään suhteutettuna 30,1 % 
jäsenkuntien asukkaista käytti sairaanhoitopiirin palveluita toimintavuoden aikana. 
Keskimääräinen hoitoaika vuodeosastoilla laski hieman kuin edellisestä vuodesta 
ollen 4,4.  Jäsenkuntien laskutus asukasta kohden oli 1 105 euroa, kun se edellis-
vuonna oli 1 080 euroa. Kasvua oli 25 euroa/asukas, noin 2,3 %.  
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Taloudellinen tilanne 
 

Talouden tunnusluvuilla mitattuna sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne parani 

hieman edellisestä vuodesta. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 2,8 milj. euroa. 

Sairaanhoitopiirin taseeseen kertynyt ylijäämä on nyt 13,4 milj. euroa. Sairaanhoi-

topiirillä ei siten ole muodostunut taseeseen katettavaa alijäämää ja velvoitetta ta-

sapainottaa talouttaan. Sairaanhoitopiirin tuloksen tulee olla vuosittain ylijäämäi-

nen, jotta toiminta olisi kustannusvastaavaa ja lainojen lyhennykset voidaan hoitaa 

tulorahoituksella. 

 

Omavaraisuusaste heikkeni 26,8 (34,4) ja suhteellinen velkaantuneisuus kasvoi ol-

len vuoden lopussa 64,0 % (42,9 %).  kuin edellisvuonna. Investointien tulorahoi-

tusprosentti heikkeni tilikauden aikana ollen 28,6 % (44,3 %). Sairaanhoitopiirin 

lainakanta oli 312,3 milj. euroa, mistä pitkäaikaista vierasta pääomaa 307,8 milj. 

euroa. Laskennallinen lainanhoitokate oli 1,2 (2,1), joten lainanhoitokyky heikkeni 

oleellisesti. Kassan riittävyys parani oleellisesti ja oli vuoden lopussa 39 päivää 

(20). Kassan riittävyyttä paransi merkittävästi lainakannan kasvu.  

 
Toimintatuotot 
   
  Sairaanhoitopiirin toimintatuotot olivat 698,7 milj. euroa, kasvu-% edellisvuoteen 

verrattuna oli 3,8 %. Jäsenkunta-, ulkokunta- ja muu myynti, perusterveydenhuol-
lon myynti sekä kehitysvammahuollon myynti olivat yhteensä 604,6 milj. euroa 
(+2,4 % vrt. vuoteen 2019) muodostaen 86,2 % kaikista toimintatuotoista. Jäsen-
kuntamyynti kasvoi 2,6 %. Ulkokuntien ja muiden maksajien myynti kasvoi 2,8 % 
edellisvuodesta, välitettyjen hoitopalvelujen myynti laski 3,0 %. Perusterveyden-
huollon myynti kasvoi 2,8 %. Kehitysvammahuollon myynti kasvoi 8,6 %. Myyn-
nin kasvuun vaikutti koronapandemiasta huolimatta palvelukysynnän nousu.  

 
  Toimintatuotot sisältävät valtiolta saadun 15,9 milj. euron avustuksen koronavi-

rusepidemiasta sairaanhoitopiireille aiheutuvien kustannusten ja alijäämän kor-
vaamiseksi. Sairaanhoitopiiri hyvitti jäsenkuntia koronapotilaiden hoidosta ja tes-
taamisesta aiheutuneiden kustannusten osalta 2,7 milj. euroa.  

 
Toimintakulut 
 
  Sairaanhoitopiirin toimintakulut olivat toimintavuonna 654,7 milj. euroa. Toimin-

takulut kasvoivat 24,2 milj. euroa, 3,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaan-
hoitopiirin suurin kuluerä on henkilöstökulut 369,8 milj. euroa, noin 57 % toimin-
takuluista. Henkilöstökulut olivat 11,3 milj. euroa (3,2 %) edellisvuotta suurem-
mat. Suurimmat kasvua selittävät tekijät olivat kunta-alan virka- ja työehtosopi-
musten mukaiset palkankorotukset sekä henkilökunnan lomarahojen maksaminen 
täysimääräisenä kilpailukykysopimuksen päätyttyä.  

 
  Palvelujen ostot toteutuivat 148,5 milj. euron suuruisena, 6,9 % suurempana kuin 

vuotta aiemmin. Merkittävimmät erät olivat välitetyt palvelut ja hoitotakuuostot 
36,0 milj. euroa, laboratoriopalvelut 30,9 milj. euroa, ensihoito- ja ensivastepalve-
lut 21,0 milj. euroa, ICT-palvelut 18,1 milj. euroa, toimisto- ja asiantuntijapalvelut 
5,7 milj. euroa, pesulapalvelut 5,4 milj. euroa sekä potilaskuljetukset 2,7 milj. eu-
roa. Palveluihin sisältyy muun muassa potilasvahinkovakuutusmaksu, minkä ku-
luksi kirjattava osuus oli merkittävästi budjetoitua alhaisempi 3,9 milj. euroa.   

 
  Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat 113,2 milj. euroa, laskua oli 1,8 milj. euroa (1,6 

%) vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna.  Muut toimintakulut sisältävät muun 
muassa tilavuokrat, kiinteistöverot ja luottotappiot. Kasvua oli 5,4 milj. euroa (51 
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%) verrattuna edellisvuoteen. Summaan sisältyy koronavirusepidemian johdosta 
suojatarvikevarastosta alimman arvon periaatetta noudattaen tehty 2,0 milj. euron 
arvonalennuskirjaus. Sairaanhoitopiirin ulkopuolisilta vuokrattavien tilojen kus-
tannus viime tilikaudelle oli 8,8 milj. euroa. Tulevaisuuden sairaalan rakentamisen 
ja remontoimisen myötä useat eri yksiköt ovat muuttaneet markkinoilta vuokrat-
tuihin väistötiloihin.   

 
  Toimintakate oli 46,9 milj. euroa ollen 2,5 milj. euroa korkeampi kuin edellis-

vuonna. Sairaanhoitopiirin rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti yhteensä 
66,8 tuhatta euroa positiiviset.   

 
Tilikauden tulos 

 
  Vuosikate oli 47,0 milj. euroa, mikä on 2,8 milj. euroa korkeampi kuin edellis-

vuonna. Poistoja ja arvonalentumisia kirjattiin yhteensä 36,0 milj. euroa, 3,4 milj. 
euroa enemmän kuin edellisvuonna. Vuosikatteen suhde poistoihin koheni oleelli-
sesti ollen 130 % (112 %).  

 
  Tilikauden tulos oli 7,4 milj. euroa. Poistoeron vähennystä sairaalarakennuksiin 

liittyen kirjattiin 1,4 milj. euroja. Poistoeron muutoskirjauksen ja 6,0 milj. euron 
suuruisen investointivarauksen jälkeen sairaanhoitopiirin tilikauden ylijäämä oli 
2,8 milj. euroa. Tilinpäätökseen kirjattu 6,0 milj. euron investointivaraus kohden-
nettiin Tulevaisuuden sairaalan A-rakennukseen.  

   
Sairaanhoitopiirin henkilöstö 
     
  Kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2020 aikana keskimäärin 7 028 henkilöä. 

Luvussa ovat mukana myös eri syistä virka- tai työvapaalla olevat henkilöt sekä 
heidän sijaisensa. Keskimääräinen henkilöstömäärä nousi edellisestä vuodesta 92 
henkilöllä. Henkilöstömäärä kasvoi eniten hoitohenkilöstön ryhmässä. Palvelus-
suhteessa olevan henkilöstön määrä vaihteli suuresti eri kuukausina ollen kor-
keimmillaan kesäkuussa 7 342 henkilöä. Henkilöstömäärän vaihteluun vaikuttavat 
eniten kesän vuosilomat, jotka nostavat sijaistarvetta.  

 
  Henkilöstön lukumäärä 31.12.2020 oli 7 117 henkilöä. Oulun yliopistollisen sai-

raalan eri tulosalueilla oli henkilöstöä vuoden lopussa 6 754, ja määrä sisältää 
myös kaikki OYS:aan linjautetut yksiköt. Oulaskankaan tulosalueen henkilöstö-
määrä oli vuoden lopussa 247 ja kehitysvammahuollon 116. Terveydenhuoltoalan 
ollessa varsin naisvaltainen ala PPSHP:n henkilöstöstä miehiä oli 20,2 % (1 441 
miestä) ja vastaavasti naisten osuus oli 79,8 % (5 676 naista).  

 
  Vuoden lopussa vakinaisessa palvelussuhteessa oli henkilöstöstä 74,2 % (5 280 

henkilöä). Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilökunnan osuus oli 25,8 
% (1 837) henkilöstöstä (26,2 % 31.12.2019). Määrä-aikaista henkilökuntaa oli 
vuoden lopussa suhteellisesti eniten lääkäreiden ryhmässä (47,1 %). Tämä selittyy 
mm. määräaikaisessa palvelussuhteessa toimivien erikoistuvien lääkäreiden osuu-
della. Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevien lääkärien osuus ilman erikoistu-
via lääkäreitä on 28 %.  

 
  Osa-aikaisena työskenteli vuoden aikana keskimäärin 773 henkilöä. Osa-aikatyötä 

tekeviä oli suhteellisesti eniten lääkäreiden (16,6 %) sekä tutkimus ja hoitohenki-
löstön ryhmässä (16,5 %). Lisäksi lakisääteisellä osittaisella hoitovapaalla oli vuo-
den aikana yhteensä 575 ja osa-aikaisella sairauslomalla 269 henkilöä.  

 
  Henkilöstön keski-ikä sairaanhoitopiirissä oli 43,9 vuotta (miehet 43 vuotta, naiset 

44,2 vuotta). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,1 vuotta ja määräaikaisen 
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henkilöstön 34,9 vuotta. Henkilöstöryhmittäin tarkasteltuna korkein keski-ikä oli 
hallinto- ja taloushenkilöiden ryhmässä (48,4 vuotta) ja alhaisin eriasteisten sai-
raanhoitajien ryhmässä (42,5 vuotta).  

 
  Tilinpäätös käsitellään sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan kokouksessa 

16.3.2021. 
 
  Talousjohtaja Jarkko Raatikaisen (p. 0400 154 743) ehdotus: 
 

Hallitus päättää 
 
a) allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen, 
b) esittää valtuustolle tilikauden 7 436 429,82 euron tuloksen 

käsittelystä seuraavaa: 
- tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan  
1 373 277,12 euroa. 
- tehdään 6 000 0000 euron investointivaraus kohdennettu-
na Tulevaisuuden sairaalan A-rakennukseen. 
- kirjataan tilikauden ylijäämä 2 809 706,94 euroa taseen 
edellisten tilikausien yli-/alijäämään kuluvan vuoden kir-
janpidossa. 

c) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähet-
tää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle, 

d) saattaa tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi ja 
e) antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä toimin-

takertomukseen mahdollisia teknisluonteisia korjauksia. 
 

  Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoman esitys: 
 

Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. 
 
22.3.2021 
Hall 61 §  Vs. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Korpelaisen muutettu esitys: 
 
   Hallitus päättää 

 
a) allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen, 
b) esittää valtuustolle tilikauden 7 436 429,82 euron tu-

loksen käsittelystä seuraavaa: 
- tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan  
1 373 277,12 euroa. 
- tehdään 6 000 0000 euron investointivaraus kohden-
nettuna Tulevaisuuden sairaalan A-rakennukseen. 
- kirjataan tilikauden ylijäämä 2 809 706,94 euroa ta-
seen edellisten tilikausien yli-/alijäämään kuluvan 
vuoden kirjanpidossa. 

c) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja 
lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle, 

d) saattaa tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi ja 
e) antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä 

toimintakertomukseen mahdollisia teknisluonteisia 
korjauksia. 

f) merkitä tiedoksi, että vuoden 2020 talousarviossa in-
vestointien määräraha on ollut 180 715 000 euroa, jo-
hon hallitus on esittänyt valtuustolle korotusta 
1 234 000 euroa 17.2.2020 § 22. Korotusesitys on jää-
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nyt epähuomiossa viemättä valtuustoon. Investointi-
määrärahan toteuma vuonna 2020 on ollut 
163 778 017 euroa, alle alkuperäisen investointien 
määrärahan, joten määräraha ei ole ylittynyt. Liitteenä 
ovat toimintakertomuksen korjatut sivut.  

g) esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi, 
että vuoden 2020 talousarviossa investointien määrä-
raha on ollut 180 715 000 euroa, johon hallitus on esit-
tänyt valtuustolle korotusta 1 234 000 euroa 17.2.2020 
§ 22. Korotusesitys on jäänyt epähuomiossa viemättä 
valtuustoon. Investointimäärärahan toteuma vuonna 
2020 on ollut 163 778 017 euroa, alle alkuperäisen in-
vestointien määrärahan, joten määräraha ei ole ylitty-
nyt. Liitteenä ovat toimintakertomuksen korjatut sivut.  

 
  Päätös: Hallitus hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan muutetun 

esityksen. 
  ____________ 
 
  Valtuusto, liite asia 4, Sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2020 
 
  Hallituksen esitys: 
 

 
1) Valtuusto käsittelee Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän tilinpäätöksen. 
 

 
2. Valtuusto päättää tilikauden 7 436 429,82 euron tuloksen 
käsittelystä seuraavaa: 
 
- tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 1 373 
277,12 euroa. 
 
- tehdään 6 000 0000 euron investointivaraus kohdennettuna 
Tulevaisuuden sairaalan A-rakennukseen. 
 
- kirjataan tilikauden ylijäämä 2 809 706,94 euroa taseen edel-
listen tilikausien yli-/alijäämään kuluvan vuoden kirjanpidos-
sa. 

 
3. Valtuusto merkitsee tiedoksi, että vuoden 2020 talousarvi-
ossa investointien määräraha on ollut 180 715 000 euroa, jo-
hon hallitus on esittänyt valtuustolle korotusta 1 234 000 eu-
roa 17.2.2020 § 22. Korotusesitys on jäänyt epähuomiossa 
viemättä valtuustoon. Investointimäärärahan toteuma vuonna 
2020 on ollut 163 778 017 euroa, alle alkuperäisen investoin-
tien määrärahan, joten määräraha ei ole ylittynyt.  
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DIAARI:119 /2021 
 
5  Arviointikertomus vuodelta 2020 
 
 
  Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta jo vuoden 2020 

aikana. Koronavuoden aikana pääpaino on ollut kokouksiin saaduista asioi-
den esittelystä. 

 
  Kevään 2021 aikana lautakunta on kokouksissaan koonnut havaintonsa ar-

viointitekstiksi. Luonnos arviointikertomuksesta jaetaan lautakunnalle erik-
seen ja liitetään pykälään liitteeksi. 

 
 
  Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan selostus: 
   

  Lautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen ja 
lähettää sen edelleen kuntayhtymän valtuustolle. 

Tarkltk 
17.5.2021 § 29 Päätös:  TarkastusLautakunta hyväksyi ja allekirjoitti arviointikerto-

muksen ja lähettää sen kuntayhtymän valtuustolle. 
  _____________ 
 
  Valtuusto, liite asia 5: Pohjois-Pohjanmaan saraanhoitopiirin kuntayh-

tymän arviointikertomus 2020  
 
  Tarkastuslautakunnan esitys: 
 

1. Valtuusto merkitsee arviointikertomuksen 2020 tiedoksi. 
 
2. Valtuusto saattaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle 
tiedoksi toimenpiteitä varten. 
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DIAARI:120 /2021 
 
6  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväk-

syminen javastuuvapauden myöntäminen 
   

 
  Kuntalaissa (123§) määrätään, että tilintarkastajien on viimeistään touko-

kuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 
kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tar-
kastettava: 

  1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti; 
  2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilin-

päätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat 
ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta 
ja toiminnasta; 

  3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita 
  sekä 
  4) onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmu-

kaisesti. 
  Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuus-

ton päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Näihin kuu-
luu mm. tilintarkastuskertomus ja siihen liittyen vastuuvapauden myöntä-
minen. 

 
  Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kulta-

kin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuk-
sessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toi-
mielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle vi-
ranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. 

 
  Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu 
  vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole 
  vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen 
  kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. 
 
  Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä 
  muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Val-

tuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilin-
tarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyes-
sään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. 

  Yhtymähallitus on käsitellyt tilinpäätöksen ja päättänyt antaa 
  tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen tar-

kastuslautakunnalle sekä saattaa tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi. 
   
  Tilintarkastaja tilintarkastuskertomuksessaan esittää tilinpäätöksen hyväk-

symistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan ti-
likaudelta. 

 
  Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan selostus: 

 
Tehdään kokouksessa. 

 
Tarkltk  
10.5.2021 § 24 Päätös:  Tarkastuslautakunta esittää kuntayhtymän valtuustolle tilin-

päätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tili-
velvollisille tilikaudelta 2020. 
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  _____________ 
 
  Valtuusto, liite asia 6: Tilintarkastuskertomus 2020 Pohjois-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustolle 
 
  Tarkastuslautakunnan esitys: 
 

Valtuusto päättää, että 
 
1) tilintarkastuskertomus 2020 merkitään tiedoksi. 
 
2) vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän  
tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 
1.1. - 31.12.2020. 
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DIAARI:82 /2021 
 
7  Vuoden 2021 talousarvion määrärahamuutokset 
 
Työterveys Virta Oy:n osakekannan myynti 
   
  Sairaanhoitopiirin hallitus päätti 18.1.2021 § 11 myydä sairaanhoitopiirin 

omistamat Työterveys Virta Oy:n osakkeet Pihlajalinna Terveys Oy:lle yh-
dessä kaikkien muiden Työterveys Virta Oy:n osakkeenomistajien kanssa. 
Samalla hallitus valitsi sairaanhoitopiirin työterveyspalvelujen sopimus-
kumppaniksi Pihlajalinna Terveys Oy: n. Osakekauppa on toteutunut huhti-
kuussa 2021 kaikkien kaupan osapuolten allekirjoitettua kauppakirjan ja 
kauppa on saanut lainvoiman. Kauppahinta on 5 250 297,62 euroa. Kaupas-
ta saatu myyntivoitto 5 070 297 euroa esitetään lisättäväksi vuoden 2021 ta-
lousarvion muihin toimintatuottoihin ja se kasvattaa talousarvion toiminta-
tuottoja.  

 
Asiakasmaksulain uudistus 
  Asiakasmaksulaki uudistuu 1.7.2021 alkaen. Uudistettu asiakasmaksulaki 

laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. Uusia mak-
suttomia palveluja ovat jatkossa mm. hoitajavastaanotot perusterveyden-
huollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit, eräät tartuntatautien hoi-
toon liittyvät asiat, kuten HIV:n ehkäisyyn tarkoitettu lääkitys, sekä päihtei-
tä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama 
hoitokokonaisuus.  

 
  Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä 

kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpal-
veluista perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa maksukattoa kerryttävät 
myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea. 
 
Maksukatto säilyy 683 eurossa. Asiakkaan pitää edelleen itse seurata mak-
sukaton täyttymistä. Maksukaton seurannan siirtämistä pois asiakkaan vas-
tuulta selvitetään asiakasmaksulain uudistamisen seuraavassa vaiheessa.  

  Asiakasmaksulakiin on myös lisätty säännökset pitkäaikaisten asumispalve-
lujen asiakasmaksuista. Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan 
vuoden 2022 alusta, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuo-
teen.  

 
  Lakiuudistuksella on sairaanhoitopiirin asiakasmaksuja alentava vaikutus. 

Sairaanhoitopiirin talouteen erityisesti alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäyn-
tien maksuttomuudella sekä maksukaton laajentamisella on vaikutusta. 
Vaikutuksen arvioidaan olevan puolen vuoden ajanjaksolta noin 750.000 
euroa. Asiakasmaksuja esitetään alennettavaksi vuoden 2021 talousarviossa 
ko. summalla.  

 
  Tulosaluekohtaisesti asiakasmaksujen arvioidaan pienentyvän seuraavasti: 

- Lasten ja naisten tulosalue 440.000 euroa 
- Operatiivinen tulosalue 210.000 euroa 
- Oulaskankaan tulosalue 60.000 euroa sekä 
- Medisiininen tulosalue 40.000 euroa. 

 
Organisaatiouudistus 
  Valtuusto hyväksyi 9.2.2021 sairaanhoitopiirin uuden organisaation mukai-

sen hallintosäännön. Organisaatiouudistuksessa nykyisestä tulosalueisiin 
perustuvasta organisaatiorakenteesta luovutaan vuoden 2022 alusta. Jatkos-
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sa sairaanhoitopiirin organisaatio muodostuu toimialueista ja palvelukes-
kuksista, jotka hallitus hyväksyy.  

 
  Organisaatiouudistus toteutetaan vuoden 2021 aikana ja se edellyttää henki-

löstöresursointia valmistelemaan muutosta. Samoin sairaanhoitopiirin käy-
tössä olevat tietojärjestelmät tulee päivittää uuden organisaatiorakenteen 
mukaiseksi. Konsernipalvelujen henkilöstömenoihin esitetään varattavan 
359.215 euroa ja palvelujen ostoihin tietojärjestelmätoimittajilta 500.000 
euroa. Lisää henkilöstöä organisaation muutosprojektiin varataan mm. so-
matiikan toimialueen muutosjohtamiseen, tietohallintoon, henkilöstöpalve-
luihin ja hallintopalveluihin. Henkilöstölisäykset ovat määräaikaisia vuoden 
2021 loppuun saakka. 

 
Potilasvakuutusmaksu 
  Sairaanhoitopiiri hankkii vuoden 2021 alusta alkaen potilasvakuutuksen 

Suomen keskinäiseltä potilasvakuutusyhtiöltä. Sairaanhoitopiiri on maksa-
nut yhtiölle 4,2 miljoonan euron vakuutusmaksun kattamaan vuoden 2021 
aikana ja sen jälkeen tapahtuvia potilasvahinkoja. Ennen vuotta 2021 tapah-
tuneet vahingot hoidetaan edelleen Potilasvakuutuskeskuksen kautta. Poti-
lasvakuutuksen ennakkomaksu vuodelle 2021 on yhteensä 3,7 miljoonaa 
euroa. Sairaanhoitopiirin talousarviossa on varauduttu 5,5 miljoonan euron 
suuruiseen maksuun, jolloin lisämäärärahan tarve vuodelle 2021 on yhteen-
sä 2,4 miljoonaa euroa. Potilasvakuutuskeskuksen lopullinen lasku voi poi-
keta ennakkomaksusta merkittävästi. 

 
Lasten ja naisten tulosalueen sairaanhoitajien toimet 

 
  Lasten ja naisten tulosalueelle esitetään varattavan viiden sairaanhoitajan 

työpanosta vastaava henkilöstömeno 278.396 euroa. Tulosalueen johto esit-
tää perusteluiksi lisäykselle mitoitusvajeen naistentautien vuodeosastoilla, 
toiminnan muutostyöryhmän toiminta sekä vierihoito-osaston lisäresursoin-
ti. Henkilöstön lisäys koskee vuotta 2021. Hoitajaresursointi arvioidaan uu-
delleen vuoden 2022 talousarvion valmistelussa.  

 
Osaajayksikön siirto  
  Anestesia- ja leikkaussalisairaanhoitajien saatavuudessa on tällä hetkellä 

lisääntyviä haasteita. Sekä äkillisiin että pitkäaikaisiin poissaoloihin on vai-
kea saada osaajia. Operatiiviselta tulosalueelta esitetään siirrettäväksi yh-
deksän anestesia- ja leikkaussalisairaanhoitajan toimea konsernipalveluiden 
henkilöstöpalveluhin (osaajayksikkö). Osaajayksikön toiminta laajentuu 6 
anestesiasairaanhoitajan ja 3 leikkaussalisairaanhoitajan vakanssilla, joiden 
määrärahasiirrot tehdään operatiiviselta tulosalueelta sijaismäärärahoista 
seuraavasti: vy 23842: 4 sh, vy 23853: 1 sh, vy 23801: 1 sh, vy 24702: 2 sh 
ja vy 24892 1 sh. Määrärahat siirretään 1.6.2021 alkaen konsernipalvelujen 
tulosalueelle henkilöstöhallinnon vastuualueelle osaajayksikön vastuuyk-
sikköön (vy H1131). 

 
  Siirron euromääräinen vaikutus on 255 570 euroa, josta henkilöstömenot 

254 445 euroa. Siirrolla ei ole vaikutusta talousarviossa esitettyihin koko-
naismenoihin, mutta tulosalueiden sitovuustasot muuttuvat. 

 
Muut menolisäykset 

Konsernipalveluihin esitetään määrärahalisäyksiä yhteensä 305.868 euroa 

jakaantuen seuraavasti: 

- neurokeskuksen toiminta 50.000 euroa, josta 20.000 euroa palvelu-

jen ostoa kansalliselta neurokeskukselta 
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- perusterveydenhuollon yksikön vahvistaminen 30.000 euroa 

- viestinnän lisäresursointi uuden sairaalan viestinnän suunnitteluun 

80.000 euroa, josta palvelujen ostoa 30.000 euroa 

- lakiasiantuntijan virka 47.000 euroa vahvistamaan konsernin lain-

opillista osaamista 

- tietohallinnon asiantuntija talouspalveluiden järjestelmiin 37.064 

euroa 

- ensihoidon liikkeenluovutuksen valmistelu 61.804 euroa, josta 

vuokramenoja 25.000 euroa 

 
  Esityslistan liitteenä on edellä esitetyillä perusteilla laaditut: 

- talousarvion määrärahojen yhteenveto esitettynä sitovuusmääräysten 

mukaisesti sairaanhoitopiiritasolla ja tulosalueittain ja 

- päivitetty tuloslaskelma- ja rahoitusosa.  

 

Investointimenoihin ja lainakantaan ei esitetä muutoksia. 
    
  Talousjohtaja Jarkko Raatikaisen (puh. 0400 154 743) ehdotus: 
   

Hallitus 
 
1) hyväksyy esitetyt muutokset tulosalueiden tuloslaskelma-
osan määrärahoissa ja sitovuustasoissa,  
 
lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että  
 
2) valtuusto hyväksyy edellä esitetyin perustein sairaanhoito-
piirin vuoden 2021 talousarvion tuloslaskelmaosan toiminta-
tuottojen ja – kulujen määrärahojen lisäykset ja hyväksyy esi-
tetyt muutokset tuloslaskelmaosan sitovuustasoihin. Uudet tu-
loslaskelmaosan määrärahojen sitovuustasot ovat seuraavat: 
toimintatuotot 734.133.271 euroa, toimintakulut 698.965.222 
euroa ja tilikauden tulos 2.011.096 euroa. 

  
  Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoman esitys:  
 

Hallitus hyväksyy talousjohtajan ehdotuksen. 
 
26.4.2021 
Hall 92 §  Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. 
  ____________ 
 
  Valtuusto, liitteet asia 7  
  Talousarviomuutos 2021 sitovuudet, talousarviomuutos 2021 tuloslaskelma 

ja talousarviomuutos 2021 rahoitus 
 
  Hallituksen esitys: 
 

Valtuusto hyväksyy edellä esitetyin perustein sairaanhoitopii-
rin vuoden 2021 talousarvion tuloslaskelmaosan toimintatuot-
tojen ja – kulujen määrärahojen lisäykset ja hyväksyy esitetyt 
muutokset tuloslaskelmaosan sitovuustasoihin. Uudet tulos-
laskelmaosan määrärahojen sitovuustasot ovat seuraavat: 
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toimintatuotot 734.133.271 euroa, toimintakulut 698.965.222 
euroa ja tilikauden tulos 2.011.096 euroa.  
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DIAARI:81 /2019 
 
8  OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon järjestä-

missopimus 
 
 
Sopimuksen tarkoitus ja sitä säätelevät normit 
 
  Terveydenhuoltolain 42 §:n mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien 

on järjestettävä yhteistyössä alueensa erikoissairaanhoito. Niiden on suunni-
teltava ja sovitettava yhteen alueensa erikoissairaanhoidon palvelujen tuo-
tanto, tietojärjestelmät, lääkinnällinen kuntoutus ja erilaiset hankinnat. Li-
säksi on sovitettava yhteen koulutusviranomaisten ja työhallinnon kanssa 
terveydenhuollon henkilöstön perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta sekä 
maakuntien liittojen kanssa työvoiman kysyntää ja koulutustarjontaa. Eri-
tyisvastuualueen sairaanhoitopiirien edellytetään yhteistyössä huolehtivan 
samaan erityisvastuualueeseen kuuluvien kuntien ja sairaanhoitopiirien tar-
vitsemasta ohjauksesta ja neuvonnasta erikoissairaanhoidon antamisessa, 
terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksessa sekä tieteellisen tut-
kimuksen ja kehittämisen järjestämisessä. 

 
  Terveydenhuoltolain 43 §:n mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien 

kuntayhtymien on tehtävä erikoissairaanhoidon järjestämissopimus, jossa 
on sovittava sairaanhoitopiirien työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamises-
ta sekä uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista. Sovitun työnjaon on 
edistettävä terveydenhuollon laatua, potilasturvallisuutta, vaikuttavuutta, 
tuottavuutta ja tehokkuutta. Sopimuksen mukaiseen toimintayksikköön on 
varmistettava riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä osaami-
nen. 

 
  Valtioneuvoston asetus (VNA 337/2011) määrää tarkemmin järjestämisso-

pimuksen sisällöstä. 
   
  Eduskunnan tekemä terveydenhuoltolain muutos (1516/2016) koskee ensi-

hoitopalvelujen järjestämistä ja sisältöä (39 - 41 §), erikoissairaanhoidon 
työnjakoa ja eräiden tehtävien keskittämistä (45 §), erityisvastuualueen en-
sihoitokeskusta (46 §), kiireellistä hoitoa (50 §), terveydenhuollon ja sosiaa-
lipäivystyksen yhteistyötä (50a §) sekä sosiaalihuollon tarpeen arviointia 
(53a §). Lakimuutos tuli voimaan 1.1.2017, paitsi pykälien 45, 50 ja 50a 
osalta 1.1.2018. 

   
  Valtioneuvosto asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen eri-

koisalakohtaisista edellytyksistä (VNA 583/2017) tuli voimaan 1.1.2018. 
Sillä säädetään päivystysyksiköiden kiireellisen hoidon vastaanottotoimin-
nan tehtävistä ja laatuvaatimuksista sekä erikoisalakohtaisista edellytyksis-
tä. 

   
  Asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä 

(VNA 582/2017) tuli voimaan 1.1.2018, mutta sen 7 § 1.7.2018 alkaen. Sil-
lä säädetään valtakunnallisesti vähempään kuin viiteen yliopistolliseen sai-
raalan keskitettävistä suunnittelu- ja koordinaatiotehtävistä sekä leikkauk-
sista, hoidoista ja toimenpiteistä. Asetuksella säädetään myös suunnittelu- 
ja koordinaatiotehtävien alueellisesta keskittämisestä viiteen yliopistolliseen 
sairaalaan. Lisäksi säädetään tiettyjen erikoissairaanhoidon toimenpiteiden, 
hoitojen ja leikkausten keskittämisestä viiteen yliopistolliseen sairaalaan 
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sekä 7 §:ssä ympärivuorokautista yhteispäivystystä ylläpitäviin asetuksessa 
mainitut edellytykset täyttäviin sairaaloihin. 

   
  Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta (STMA 

585/2017) on tullut voimaan 1.1.2018. Siinä täsmennetään mm. ERVA en-
sihoitokeskuksen tehtäviä ja vastuita sekä sairaanhoitopiirien yhteistyötä 
ensihoidon osalta. 

 
  Edellä mainittujen normien lisäksi järjestämissopimus perustuu muihin eri-

koissairaanhoidon järjestämistä ja tuottamista koskeviin säädöksiin. 
 
Sopimusosapuolet 
  Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (OYS-erva) sairaanhoi-

topiirit (Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit, Kainuun sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan sosiaali- terveyspalvelu-
kuntayhtymä sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) 
ovat yhdessä laatineet erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen vuosille 
2018 – 2021. 

 

Sopimuksen valmistelu 
 
  Sopimusluonnoksen ovat valmistelleet ja laatineet johtajaylilääkärit OYS-

erva asiantuntijalääkärin koordinoimana. Sopimusluonnos perustuu sopi-
musosapuolten luottamushenkilöjohdon sekä johtavien viranhaltijoiden lin-
jauksiin. Viimeistely on tehty johtajaylilääkäreiden kokouksessa 24.4.19. 
Sopimuksen rinnalla on valmisteltu OYS-ervan osuuskunnan muodostamis-
ta, joka osaltaan tukee järjestämissopimuksen mukaisen yhteistyön toteut-
tamista alueella. 

 
Päätösmenettely, sopimuksen seuranta ja muuttaminen 
 
  Sairaanhoitopiirien kuntayhtymät hyväksyvät järjestämissopimuksen ja sen 

mahdolliset muutokset kuntalain (410/2015) 58 §:n 1 momentissa tarkoite-
tussa toimielimessä, yhtymävaltuustossa. Jos kuntayhtymät eivät pääse asi-
assa sopimukseen, valtioneuvosto voi määrätä sopimuksen sisällöstä (Ter-
veydenhuoltolaki 1326/2010 43 §). Tämän sopimuksen käytännön toteutu-
mista arvioidaan vuosittain erityisvastuualueen arviointiryhmässä, joka 
koostuu sairaanhoitopiirien johtavista viranhaltijoista. Sen jäsenistä tekee 
päätöksen PPSHP:n hallitus sairaanhoitopiirien esityksestä. Arviointiryh-
män tehtävä on arvioida erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien yhteistyötä 
ja antaa suosituksia kuntayhtymien toimielimille järjestämissopimukseen 
tarvittavista päivityksistä. Johtajaylilääkärit valmistelevat varsinaiseen so-
pimukseen tehtävät muutokset toimielimille ja panevat muutokset täytän-
töön.  

 
  Liitteet: 

Järjestämissopimus ja sen liitteet 
1. erikoisalakohtainen työnjako 
2. päivystysrenkaat 
3. alueellisen kokonaisuuden suunnittelu ja yhteensovittaminen 

 
Johtajaylilääkäri Juha Korpelaisen (puh 0400 834 541) ehdotus: 

 
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä 
olevan esityksen Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuu-
alueen järjestämissopimukseksi vuosille 2018-2021. 
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Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoman esitys:  

 
Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin ehdotuksen.  
 

14.5.2019 
Hall 84 §  Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. 
  ____________ 
 
  Valtuusto liite 7, Järjestämissopimus liitteineen. 
 

Hallituksen esitys:  
 
Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan esityksen Oulun yliopis-
tollisen sairaalan erityisvastuualueen järjestämissopimukseksi 
vuosille 2018-2021. 

 
10.6.2019 
Valt 23 §  Johtaylilääkäri Juha Korpelainen esitteli asian. 
 
  Päätös: Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 
  ____________ 

 
Hallituskäsittely 26.4.2021 
 
 
Järjestämissopimuksen arviointi 
 
  Järjestämissopimuksen arviointiryhmä on arvioinut erityisvastuualueen sai-

raanhoitopiirien yhteistyötä, sopimuksen toteutumista ja muutostarpeita. 
Arviointiryhmän käsityksen mukaan sopimusta on noudatettu yleisesti otta-
en hyvin, joskaan kaikki työnjakoon liittyvät tavoitteet ja odotukset eivät 
ole täysin toteutuneet. Erityisesti työnjakoasetuksen 7 § mukaiset leikkaus-
toimenpiteiden määrälliset tavoitteet ovat jääneet osittain saavuttamatta. 

 
  Arviointiryhmä on todennut järjestämissopimuksessa olevan sisällöllisiä 

muutostarpeita yhteistyötä ja työnjakoa kuvaavassa luvussa, ja pienehköjä, 
teknisluonteisia muutostarpeita sopimuksen muissa luvuissa. Lisäksi arvi-
ointiryhmän käsityksen mukaan sopimuksen tekstiä tulisi muokata enem-
män sopimusluonteiseksi ja taustoittavien tekstiosien osuutta tulisi supistaa.  

 
Työnjakoasetuksen muutokset 
 
  Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien välistä yhteistyötä ja työnjakoa sää-

televä valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden 
tehtävien keskittämisestä astui uudistettuna voimaan 15.1.2021. Uudistus 
koski asetuksen pykäliä 3 §, 6 § ja 7 §, joissa määritellään edellytykset sai-
raanhoitopiireissä suoritettaville leikkaustoimenpiteille ja sairaanhoitopiiri-
en väliselle työnjaolle.     

   
  Työnjakoasetuksen 7 § määrittelee tekonivelleikkausten, selkäleikkausten ja 

eräiden syöpäleikkausten lukumääriä ja laatua koskevat edellytykset. Uuden 
asetuksen mukaan em. leikkausten vähimmäislukumäärät voidaan alittaa, 
jos näiden leikkausten toteuttaminen keskussairaaloissa on tarkoituksenmu-
kaista kirurgisen päivystysvalmiuden ja henkilöstön saatavuuden ylläpitä-
miseksi päivystyspisteiden välisten etäisyyksien ja väestön palvelutarpeen 
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vuoksi. Tekonivel- ja selkäleikkausten edellytyksenä on ortopedian ja trau-
matologian erikoisalan ympärivuorokautinen päivystys ja syöpäleikkausten 
edellytyksenä soveltuvan kirurgisen erikoisalan päivystys. 

 
  Lisäksi edellytyksenä on, että asiasta sovitaan erityisvastuualueen järjestä-

missopimuksessa ja että sairaala pystyy varmistamaan toiminnan laadun, 
potilasturvallisuuden, osaaminen ja hoidon kokonaisuuden yhteistyössä eri-
tyisvastuualueen yliopistollista sairaalaa ylläpitävän sairaanhoitopiirin 
kanssa. 

 
Järjestämissopimuksen muutokset 
   
  Oulun yliopistollisen sairaalaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien joh-

tajaylilääkärit ovat muokanneet järjestämissopimusta arviointiryhmän ehdo-
tusten mukaisesti. Merkittävimmät muutokset koskevat lukua 4, jossa sovi-
taan erikoissairaanhoidon valtakunnallisesta ja alueellisesta yhteistyöstä ja 
leikkaustoimenpiteiden keskittämisestä.   

 
  Muokatussa sopimuksessa (luku 4) todetaan, että OYS-erva-alueen keskus-

sairaaloissa on tarkoituksenmukaista jatkaa primaareja lonkan ja polven te-
konivelleikkauksia, selkäkirurgiaa ja syöpäkirurgiaa, vaikka leikkausten 
vuosittaiset lukumäärät jäävät asetuksessa mainittujen rajojen alle. Toiminta 
vaatii ortopedian ja traumatologian erikoisalan ja muun soveltuvan kirurgi-
sen erikoisalan ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämisen.  

 
  Toiminnan määrää ja laatua seurataan yhteisen tietokannan sekä tekonivel-, 

selkä- ja syöpärekisterien avulla. Laaturekistereiden lisäksi toimintaa seura-
taan yhteistyössä yliopistosairaalan kanssa auditointikäyntien, suunniteltu-
jen vierailujen, yhteisten erikoisalakokousten ja -koulutusten avulla.  

   
  Vastuu työnjakoasetuksen mukaisen leikkaustoiminnan laadusta, potilastur-

vallisuudesta ja toteutuvasta työnjaosta on asetuksessa mainittujen leikka-
ushoitojen asiantuntijalääkäreillä, jotka yhdessä koordinoivat toimintaa ko-
ko erityisvastuualueella ja raportoivat siitä vuosittain johtajaylilääkäreille. 
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit ja erikoisalojen ylilääkärit seuraavat 
työnjaon toteutumista ja puuttuvat tilanteeseen tarvittaessa.  

 
  Rintasyöpäkirurgian leikkaushoidossa edellytetään sairaanhoitopiirien sai-

raaloilta yhteisten laatuvaatimusten mukaista moniammatillista toimintaa 
OYS rintasyöpäkirurgian koordinoimana. Muussa tapauksessa leikkaustoi-
minta on toteutettava muissa sairaaloissa, joilla on velvollisuus tämän jär-
jestämissopimuksen perusteella vastaanottaa vastuu kyseisten tehtävien hoi-
tamisesta.  

 
  Kaikilla erikoisaloilla tai erikoisalaryhmillä on vähintään vuosittain erva-

tapaaminen, jossa päivitetään koulutus-, hoito- ja työnjakokäytäntöjä. Ko-
kouskutsut, muistiot ja muutokset em. dokumentteihin lähetetään erva-
koordinaattorille ja johtajaylilääkäreille. 

 
  OYS-ervan sairaanhoitopiirit ohjaavat työnjakoasetuksen mukaiset potilas-

ryhmät ensisijaisesti oman erityisvastuualueen sairaaloihin. Tällä pyritään 
turvaamaan erikoissairaanhoidon korkea laatutaso ja osaajien riittävyys ko-
ko erityisvastuualueelle. 

 
  Uutena asiana järjestämissopimukseen on sisällytetty luku 12 potilasvakuut-

taminen. 
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  Liite: Järjestämissopimus 
 
 
  Johtajaylilääkäri Juha Korpelaisen (puh 0400 834 541) ehdotus: 

 
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä 
olevan päivitetyn Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvas-
tuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen. 
 

  Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoman esitys:  
  
Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin ehdotuksen.  

 
   
26.4.2021 
Hall 91 §  Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. 
  ____________ 
 
  Valtuusto liite asia 8, OYS-Erva Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus 
 
  Hallituksen esitys:  
 

Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn Oulun yliopis-
tollisen sairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon jär-
jestämissopimuksen. 
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9  Ajankohtaiset asiat 
 
 
  Tietohallintojohtaja Ilkka Haatajan, Työhyvinvointipäällikkö Oili Ojalan ja 

Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma katsaus sairaanhoitopiirin ajankoh-
taisista asioista. 
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10  Aloitteet 
 
  Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 56 §:ssä säädetään valtuutetun aloiteoi-

keudesta. Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuu-
tetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa 
koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. 

 
  Sähköiseen kokoukseen osallistuva valtuutettu lähettää aloitteen sähköpos-

tilla valtuuston sihteerille. 
 
  Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään hallituksen valmis-

teltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähete-
keskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. 

 
 
  



POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

 
Valtuusto  

KOKOUSKUTSU 2/2021 

 

 

27 

 

 

 

 

11  Kokouksen päättäminen 
 
 
 
 
 
 

Valitusosoitus 
 
  Muutoksenhakuohjaus annetaan valtuuston pöytäkirjassa. 
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 Liite 1 
 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenet ja hei-

dän henkilökohtaiset varajäsenet toimikautena 2017 - 2021 
 

Kunta Ääni- 

määrä 

Varsinainen jäsen Varajäsen 

    

Alavieska 3 Kari Nahkala 

Annikki Sipilä 

Hanne Sipilä 

Eveliina Kivimaa 

    

Haapajärvi 8 Veikko Ekman  

Tuomo Ilvesvuori 

Esko Lapinoja 

Tarja Vaitiniemi 

    

Haapavesi 8 Markku Laitila 

Sari Vatjus 

Leila Särkipaju 

Jarmo Viinala 

    

Hailuoto 1 Riitta Lumijärvi Ahti Patokoski 

    

Ii 10 Hannes Hekkala 

Maire Turtinen  

Jussi Vilkuna 

Sanna Valaja 

Eila Fäld 

Aila Paaso 

    

Kalajoki 13 Eija Pahkala 

Hannu Lahti 

Suvi Puhto  

Riitta A. Tilus 

Heidi Alho 

Jarmo Ainali 

    

Kempele 18 Pertti Sankilampi 

Pekka Vatjus-Anttila 

Annukka Lankila 

Minna Huusari 

Toivo Piira 

Juha Erkkilä 

    

Kuusamo 16 Pertti Juutinen 

Sari Kurtti 

Liisa Siikaluoma 

Hemmo Heiskanen 

Helena Karjalainen 

Liisa Pitkänen 

    

Kärsämäki 3 Markku Koski 

Esko Loukkola 

Anne Ruha 

Tuula Huovila 

    

Liminka 11 Ritva Laitinen 

Taina Parkkinen 

Sauli Ylikulju 

Asko Laukkanen 

Heidi Matkaselkä 

Esa Kojo 

    

Lumijoki 3 Silvo Nybacka 

Jaana Ollakka 

Saara Holopainen 

Kari Virolainen 

    

Merijärvi 2 Kirsti Nivala Päivi Saukko 

    

Muhos 9 Hanne Huusko 

Anu Plaketti  

Anneli Rissanen 

Mirja Karjalainen 

Seppo Ahlqvist 

Pertti Kukkonen 
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Nivala 11 Jani Ahlholm 

Jarmo Kivioja 

Hanne Kokko 

Riitta Ekstam 

Rauno Vihtari 

Elise Pihlajaniemi 

    

Oulainen 8 Anneli Rajaniemi 

Jari Männikkö 

Kari Hyytiäinen 

Ilari Hannus 

    

Oulu 140,25 Pekka Aittakumpu 

Suvi Helanen 

Anne Huotari 

Jorma Kivelä 

Tuija Pohjola 

Matti Lukka 

Anneli Näppä 

Eija Säilynoja 

Pia-Riitta Korvenheimo 

Pia Saarela 

    

Oulun yliopisto 36,42 Jaana Liimatainen 

Peppi Karppinen 

Jukka Hakkola 

Virpi Glumoff 

    

Pudasjärvi 9 Hilkka Parkkisenniemi 

Reijo Talala 

Inga Vähäkuopus 

Pekka Kinnunen 

Sointu Veivo 

Leena Rantala 

    

Pyhäjoki 4 Pirkko Lintunen 

Raino Peltoniemi 

Risto Kittilä 

Mikko Salmela 

    

Pyhäjärvi 6 Jukka Tikanmäki 

Asko Torssonen 

Tiina Halonen 

Hanna-Reetta Majava 

    

Pyhäntä 2 Jouko Nissinen Mirja Kotisaari 

    

Raahe 26 Sirpa Aho 

Antero Aulakoski 

Saila Salonsaari 

Jouko Selkälä 

Seppo Sorvari 

Pirkko Ahokas-Tuohinto 

Pentti Salonsaari 

Teija Larikka 

    

Sievi 6 Pauliina Ahola 

Kristiina Korpi 

Eero Korhonen 

Anne Kariniemi 

    

Siikajoki 6 Päivi Eskola 

Olli Kärsämä 

Hanna Tervakangas 

Ilkka Nieminen 

    

Siikalatva 6 Ilmari Ojakoski 

Aimo Suorsa 

Seppo Kallio 

Aaro Vikki 

    

Taivalkoski 5 Niilo Keränen  

Heli Hietala 

Aune Turpeinen 

Urpo Kortetjärvi 

    

Tyrnävä 7 Tapio Nuorala 

Satu Kokko 

Heleena Nuolioja-Saksio 

Marita Suomela 

    

Utajärvi 3 Pentti Tuovinen 

Ahti Moilanen 

Reetta Tuovinen 

Pertti Kamula 

    

Vaala 4 Pentti Kemppainen 

Pertti Väyrynen 

Jouko Roivanen 

Marja Ahokas 
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Ylivieska 16 Markus Jaatinen 

Markku Jylkkä 

Asko Männistö 

Paula Haapakoski 

Saku Juola 

Heta Myllymäki 

 _____   

 400,67   

 

 
 


