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Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, PPSHP, on innovatiivinen, uudistuva ja 
tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija. Se on myös vetovoimainen ja arvostettu 

erikoissairaanhoidon työnantaja.

Terveydenhuollon huipputoimija

PPSHP vastaa 29 jäsenkun-
tansa erikoissairaanhoidon 
palveluista Pohjois-Poh-
janmaalla. Suomen tervey-
denhuoltojärjestelmässä 
yliopistolliset sairaalat vas-
taavat kukin oman alueensa 
kaikkein vaativimmista eri-
koishoidoista.

Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) eri-
tyisvastuualue kattaa maantieteellisesti yli 
puolet Suomesta ja sen alueella asuu noin 
741 000 ihmistä. 

PPSHP:n toimintaa kehitetään ja suunni-
tellaan yhdessä kuntien kanssa kumppa-
nuusperiaatteella. Näin sairaanhoitopiirin 
tuottamista erikoissairaanhoidon palve-
luista ja kuntien vastuulla olevista perus-

terveydenhuollon palveluista 
muodostuu mahdollisimman saumaton 
kokonaisuus. Potilaat saavat tarpeen-
mukaista, vaikuttavaa ja turvallista hoi-
toa oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
toimintaa ohjaavia arvoja ja eettisiä pe-
riaatteita ovat ihmisarvo, vastuullisuus, 
oikeudenmukaisuus sekä uusiutumis-
kyky ja avoimuus.



Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tarjoaa korkeatasoisia erikoissairaanhoidon palveluita, 
joita tuottavat alansa huippuammattilaiset. Hoito perustuu viimeisimpään tutkimustietoon, hyviin 

hoitokäytäntöihin ja huipputeknologian hyödyntämiseen.

Potilaslähtöistä hoitoa

PPSHP:n sairaaloissa annetaan 
hoitoa kaikilla kliinisillä erikois-
aloilla. Hoidon tukipalvelut ovat 
monipuoliset. Hoito on potilas-
lähtöistä. Potilaat voivat osallistua 
voimavarojensa mukaan oman hoi-
tonsa suunnitteluun, toteutukseen 
ja seurantaan. He voivat myös vai-
kuttaa siihen missä, milloin ja kuka 
hoitaa. Potilaan valintoja, hänen 
eettisiä arvojaan ja kulttuuritaus-
taansa kunnioitetaan.

Oulun yliopistollisen sairaalan yhteydessä toimii 
Oulun seudun yhteispäivystys. Yksikössä toimii 
sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaan-
hoidon laajan palvelutason päivystys. Myös Ou-
laskangas  on päivystävä sairaala. Se vastaa pe-
rustason erikoissairaanhoidon päivystyksestä sekä 
päivystyksestä virka-ajan ulkopuolella. Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vastaa alueensa en-
sihoidosta. Toimintaa ohjaa ensihoitokeskus. 
 

Oulun yliopistollisesta sairaalasta käsin toimi-
va lääkärihelikopteri palvelee pohjoista Suo-
mea laajasti. Palveluiden järjestäminen maan-
tieteellisesti laajan ja harvaan asutun pohjoisen 
Suomen väestölle on haaste. Siihen vastataan 
tehostamalla resurssien käyttöä, kehittämällä 
työnjakoa ja lisäämällä yhteistyötä. 

Yksi esimerkki uudenlaisesta yhteistyöstä on 
laboratoriotoimintaa varten perustettu liike-
laitoskuntayhtymä NordLab, jolle OYS:n eri-
tyisvastuualueen sairaanhoitopiirit ovat 

keskittäneet laboratoriotutkimuksensa. 
NordLab tekee vuodessa yli 8,5 miljoonaa laborato-
riotutkimusta. Sillä on aluelaboratoriot Kajaanissa, 
Kemissä, Kokkolassa, Oulussa ja Rovaniemellä. 

PPSHP tuottaa jäsenkunnilleen myös vaativia kehitys-
vammahuollon palveluita. Sairaanhoitopiiri täydentää 
ja tukee kuntien kehitysvammahuoltoa keskittymällä 
erityisosaamista vaativien kehitysvammahuollon pal-
velujen tuottamiseen. Näitä ovat tutkimus-, kriisi-, 
hoito- ja kuntoutuspalvelut.



Korkeatasoista tutkimusta ja koulutusta
PPSHP tekee kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista ja tunnustettua kliinistä tut-

kimusta sekä kouluttaa terveydenhuollon tulevia huippuammattilaisia.

koituksena on tukea tutkimustyötä ja koulu-
tusta. MRC:n yhteistyöorganisaatioon voi liit-
tyä myös muita kansainvälisesti korkeatasoisia 
toimijoita.

Pohjois-Suomeen on perustettu biopankki, 
joka liittyy suomalaiseen ja eurooppalaiseen 
biopankkien verkostoon. Biopankin toimin-
nan on suunniteltu käynnistyvän vuonna 
2015. Oulun yliopiston lisäksi PPSHP tekee 
tutkimusyhteistyötä muiden korkeakoulujen, 
ammattikorkeakoulujen ja innovaatiokeskus-
ten kanssa.

Opiskelijat ovat tuttu näky OYS:n käytävillä, 
sillä terveydenhuollon ammattilaisten ope-
tus on yksi yliopistollisten sairaaloiden pe-
rustehtävistä.  Sairaanhoitopiirille koulutus 
on mieluisa velvollisuus. Se on investointi 
tulevaisuuteen, sillä hyvin toteutettu koulu-
tus tuottaa hyviä tulevaisuuden ammattilai-
sia. 

Tutkimus- ja kehittä-
mistyön avulla voidaan 
varmistaa, että potilai-
ta hoidetaan korkeata-
soisesti ja turvallisesti, 
viimeisimmän terveys-
tieteellisen tiedon ja hy-
vien hoitokäytäntöjen 
mukaisesti. 

Erityisen vahvoja tutki-
musalueita ovat väestö-
tason tutkimus, side- ja 

tukikudostutkimus, sydän- ja verisuonitutki-
mus sekä geenit ja ympäristö -tutkimus.

Medical Research Center (MRC) on sairaanhoi-
topiirin ja Oulun yliopiston perustama yhteis-
työorganisaatio, joka tehostaa korkeatasoisen, 
kliinisen tutkimuksen tekemistä, uusien tekno-
logioiden käyttöönottoa ja alan kansainvälisty-
mistä. MRC osallistuu alan tutkijakoulutuksen 
kehittämiseen ja luo omia ohjelmia, joiden tar-

Opiskelijoiden teoreettisesta koulutuksesta 
vastaavat terveydenhuoltoalan oppilaitokset ja 
yliopisto. Hoitotyöhön opiskelijat tulevat mu-
kaan aika pian opintojen alkamisen jälkeen. 
Harjoittelu tapahtuu kokeneen henkilökunnan 
opastuksella ja valvonnassa. Potilaat suhtautu-
vat tutkimukseen ja opetukseen myönteisesti ja 
ovat mukana mielellään.
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Sairaanhoitopiiri valmistautuu tulevaisuuteen mittavalla modernisointiohjelmalla. 
OYS:n ympärille muodostunut osaamiskeskittymä OuluHealth tähtää kansainväli-

seksi innovaatiokeskukseksi.

Oulun keskustan tuntumaan Kontinkankaalle 
on kasvanut vuosien saatossa ICT-, bio-, ter-
veys- ja hyvinvointialojen osaamiskeskittymä, 
joka tunnetaan nimellä OuluHealth. Alueella 
toimii jo yli sata alan organisaatiota. Työnteki-
jöitä osaamiskeskittymässä on yli 8 000. 

Katse tulevaisuuteen

OuluHealthissa mukana olevat organisaatiot 
kehittävät siitä kansainvälistä innovaatiokes-
kusta, jossa hyvinvointialan palveluiden 
tuottajat, alan ammattilaisia kouluttavat yk-
siköt, tutkijat ja yritykset tekevät yhteistyötä. 
Tavoitteena on uudistaa julkista palvelujär-
jestelmää, luoda uusia työpaikkoja sekä hou-
kutella Suomeen ja Oulun alueelle kansain-
välisiä yrityksiä ja muita toimijoita.

OYS:n rooli OuluHealthin kehittämisessä on 
merkittävä. PPSHP investoi seuraavien kah-
denkymmenen vuoden aikana noin 500 mil-
joonaa euroa toimintojensa ja kiinteistöjensä 
modernisointiin. Tähän tähtäävä Tulevaisuu-
den sairaala OYS 2030 –ohjelma on käynnis-
tynyt.

Tulevaisuuden sairaala on mittava toiminnan 
uudistamisen ohjelma, jonka avulla varmiste-
taan OYS:n asema erikoissairaanhoidon huip-
puosaajana kansallisesti ja kansainvälisesti. 
Tavoitteena on hoidon laadun, tuottavuuden, 
tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen 
sekä toimitilojen uudistaminen tulevaisuu-
den tarpeita silmällä pitäen. 

Huipputeknologian hyödyntäminen ja 
kehittäminen, älykäs sairaala, on oleelli-
nen osa Tulevaisuuden sairaalaa. 
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Tunnuslukuja 
Vuosi 2013

Budjetti     555 m€

Työntekijöitä  n.6 600

Kysyntä 127 000/v

Hoidettuja potilaita 122 000/v

Hoitopäiviä  260 000/v

Avohoitokäyntejä 470 000/v

Vuodeosastopaikkoja 985

Lapin 
keskussairaala

Länsi-Pohjan 
keskussairaala

Oulun yliopistollinen 
sairaala

Oulaskankaan sairaala

Kainuun 
keskussairaala

Visalan sairaala

Keski-Pohjanmaan 
keskussairaala

Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri

Oulun yliopistollinen sairaala, OYS, Oulu
- Erikoissairaanhoidon palvelut

- Vaativat erityishoidot

Oulaskankaan sairaala, Oulainen
- Erikoissairaanhoidon palvelut 

Oulun eteläisellä alueella

Tahkokankaan palvelukeskus, Oulu
- Kehitysvammahuollon palvelut

Visalan sairaala, Ylivieska
- Aikuispsykiatrian palvelut
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