
Päivi Laurila
Toimialueen johtaja

14.12.2021



• LL-84, LT 2001, dosentti 2004
• Anestesiologian ja tehohoidon 

erikoislääkäri
• Hallinnon pätevyys, EMBA
• Sydänanestesian ja tehohoidon 

erityispätevyys
• OYS alkaen -87 (muutama vuosi välillä 

LKS:ssa), OY kliininen opettaja
• Keskusleikkausosaston käyttöpäällikkö 

2004-2010
• Anestesian ja tehohoidon vastuualueen 

johtaja 2011-2016
• Operatiivisen tulosalueen johtaja 2016-

2021
• Somatiikan toimialueen johtaja 2021-



• Osaamiskeskuspohjainen organisaatio
• Potilaan hoitoon tarvittavat eri erikoisalojen ammattilaiset ja muut resurssit

kootaan yhteen hoidon laadun, vaikuttavuuden ja tuottavuuden 
parantamiseksi.

• Vanha erikoisaloihin perustuva organisaatio lakkaa 31.12.2021s

• Hoitotyön toiminnot matriisissa
• Riittävän suuret vastuuyksiköt, jotta

• Osaaminen riittävän laajaa
• Osaaminen riittävän syvää
• Osaamisen kohdentaminen 
• Riittävän suuri osaajien määrä

• Esihenkilörakenteen uudistaminen



OYS SOMATIIKKA OYS PSYKIATRIA OYS ENSIHOITO OYS KONSTI

Lastenpsykiatria

Psykoosit ja
nuorisopsykiatria

Mielialahäiriöt ja
akuuttipsykiatria

OYS Aistinelinsairauksien keskus

OYS Lasten ja naisten 
osaamiskeskus

OYS Leikkaus- ja 
anestesiakeskus

OYS Neurokeskus

OYS Päivystyskeskus

OYS Sydän

OYS Syöpäkeskus

OYS Sisätautikeskus

OYS Tehohoitokeskus

OYS Tukielinkirurgian keskus

OYS Vatsakeskus

OYS-ERVA Ensihoito

OYS Ensihoito

Kuntoutuspalvelut

Tutkimus- ja 
kuntoutusarviointi

KONSERNIPALVELUT

Valtuusto

OYS Hoitotyön palvelut
Osastohoitotyö
Avohoitotyö
Perioperatiivinen hoitotyö

Teho- ja valvontahoitotyö
Oulaskankaan hoitotyö

OYS Kuntoutuksen palvelukeskus
OYS Apuvälinepalvelut OYS Fysiatria OYS Lääkinnällinen kuntoutus

OYS Sairaanhoidon palvelukeskus
OYS Diagnostiikka OYS Lääke- ja potilashoidon palvelut              OYS Sampa - Sairaalan moniosaajapalvelut

Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Hoitotyön 
hallinto

Infrapalvelut Kehitys & 
viestintä

Sairaanhoidon
hallinto

Talouspalvelut Tietohallinto Tutkimuspalvelut

PÄÄTÖKSENTEKO

Hallitus

4 vanhaa tulosaluetta yhdistetty
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Eija Eloranta
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Susanna Yli-Luukko

Heikki Wiik



Osastohoitotyö

Poliklinikka – ja muu avohoitotyö

Perioperatiivinen hoitotyö

Teho ja valvontahoitotyö

Oulaskangas hoitotyö

Osastonsihteerityö



Avohoitokäynnit 590.000 
Hoitopäivät 156.000
Hoitojaksot 45.000
Hoidetut potilaat 175.000
Leikkauksia n 35.000



52 erikoisalaa mm:
• Kirurgiset erikoisalat
• Pään ja kaulan alueen 

erikoisalat
• Hammas-ja suusairauksien 

alat
• Sisätautiset erikoisalat
• Lastentautien erikoisalat
• Naistentaudit ja synnytykset
• Infektiosairaudet
• Syöpätaudit ja hematologia
• Anestesia ja tehohoito



• Lääkärit 645
• Hoitohenkilökunta 2753
• Muut 27
• Yhteensä 3425



• Toimintatuotot 550 M€

• Suurimmat menoryhmät
• Henkilöstökulut 228 M€
• Palvelujen ostot 68,1 M€
• Aineet ja tarvikkeet 87 M€

• Poistot 5,6 M€, kasvavat reilusti 
Tulevaisuuden sairaalan 
valmistuttua





Osaamiskeskus

• Osaamiskeskusjohtaja

• Vastuuyksikköpäälliköt

• Palvelupäällikkö

Osaamiskeskus

• Osaamiskeskusjohtaja

• Vastuuyksikköpäälliköt

• Palvelupäällikkö

• Hoitotyön johtaja

• Vastuuyksikköpäälliköt

• Osastonhoitajat, apulaisosastonhoitajat

Hoitotyön

toiminnot

Oh Oh

Somatiikan
yhteiset

• Infektioyksikkö

• osastonsihteerit



Tehtäviä:
• Vastaavat keskusten toiminnasta ja taloudesta
• Kehittävät ja uudistavat osaamiskeskuksen toimintaa 

huomioiden uudistuvan sairaalan ja sote-uudistuksen tuomat 
tarpeet

• Yhteen sovittavat ja sopeuttavat osaamiskeskuksen toimintaa 
koko toimialueen ja kuntayhtymän toimintaan huomioiden 
uudistusohjelmaan liittyvät tuottavuustavoitteet;

• Vastaavat osaamiskeskukselle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisesta ja asetettujen voimavarojen käytöstä 
osoitettujen määrärahojen rajoissa;



• Erikoisalojen henkilöstöhallinnollisia esihenkilöitä oman kliinisen 
työnsä ohessa

• Henkilöstöhallinnolliset tehtävät määritetty toimintasäännössä, 
tehtävien laajuus vaihtelee  osaamiskeskusten välillä



•

• Toimivat hoitotyön ”tilaaja”-asiantuntijana osaamiskeskusjohtajien 
alaisuudessa ja vastaavat osaamiskeskuksen hoitotyön 
työnjohdollisesta johtamisesta tilaajan näkökulmasta

• Koordinoivat eri toimintoihin kuuluvan, mutta samassa 
osaamiskeskuksessa toimivan hoitotyön henkilökunnan resurssien 
käyttöä yhteistyössä osaamiskeskusjohtajan, hoitotyön johtajien ja 
osastonhoitajien kanssa 

• Toimivat osaamiskeskusten asiakasvastaavana eli seuraavat 
palveluiden laatua, saatavuutta ja asiakaskokemuksia



• Henkilöstö n 800-400/ hoitotyön linja, Oas n 180-200
• johtaa ja kehittää oman toimintakokonaisuutensa hoitotyötä 

toimialueen johtajan alaisuudessa ja hallintoylihoitajan 
ammatillisessa ohjauksessa, yhteistyössä osaamiskeskusten 
johtajien ja muiden hoitotyön toimintakokonaisuuksien johtajien 
kanssa;

• kehittää ja uudistaa oman toimintakokonaisuutensa hoitotyötä 
huomioiden uudistuvan sairaalan tarpeet

• vastaa toimintakokonaisuudelle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisesta hoitotyön osalta määrärahojen rajoissa;



• Osastohoidon, pkl- ja muun avohoidon, teho ja-valvontahoidon ja 
perioperatiivisen hoidon linjoissa

• Henkilöstöhallinnolliset tehtävät on keskitetty 
vastuuyksikköpäällikölle ja hoitotyön johtajalle

• Osastonhoitajat ja apulaisosastonhoitajat vastuuyksikköpäällikön 
alaisuudessa lähiesihenkilöitä toiminnallisissa yksiköissä







16t/7 päivää esihenkilö paikalla





t

Osastohoitotyö

Perioperatiivinen ja päivystys 

Osastosihteerit 24

67

Poliklinikka- ja muu avohoitotyö

54

28






