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Mitä megatrendejä tunnistamme? 

Väestön ikääntyminen 

ja elinikäodotteen 

kasvu 

Syntyvyyden lasku 
Kaupungistuminen ja 

muuttoliike 

Väestön koulutustason 
nousu ja palvelun 
käyttäjien 
vaatimustason nousu 

Digitalisaatio ja tekoäly 
Laajeneva 

valinnanvapaus 

Osaamiskeskus-

pohjainen ajattelu 

ESH:ssa 

Kiristyvä kilpailu 

potilaista 

Julkisten palveluiden 

yhtiöittäminen 

Julkisen ja yksityisen 

palvelujärjestelmän 

rajapinnan 

hämärtyminen 

Kiristyvä kilpailu 

osaamispääomasta 
Ekosysteemi-ajattelu 

 Kiristyvä talousraami 

Lääketieteen kehitys 

ja entistä kalliimmat 

hoitomuodot 



Miten meidän tulisi reagoida 

tunnistettuihin megatrendeihin? 
• Asiakas- ja potilaslähtöinen toiminta- ja ajattelutapa 

organisaatiolähtöisyyden sijaan 

• Kilpailukykyinen palveluiden laatu ja saatavuus (hoitoon pääsy) 

• Uudet palvelumuodot käyttöön (sähköiset ja jalkautuvat/eteen 

työnnetyt palvelut) 

• Uudenlainen tapa ryhmitellä ESH palvelut 

• Ehjät hoito- ja palveluketjut 

• Tiedolla johtamisen vahvistaminen ja asiantuntemuksen 

kokoaminen 

• Markkina-aseman vahvistaminen ja varmistaminen osaajia ja 

yhteistyökumppaneita sitouttamalla 

Sairaanhoitopiirin aikaisempi strategia ei enää ajan- ja 

tarkoituksenmukainen 

Sote-uudistuksen siirtyessä seuraavalle vaalikaudelle 

PPSHP:n strategian päivittämiseen kannattaa panostaa 



Mitä tarkoittaa palvelujen tuottaminen 

ekosysteemien pohjalta?  

jne 

Nordlab 

UNA Oy 

Istekki Oy 

OSK 

Coxa 

Sydänsairaala 

MLP Oy 

Syöpä-

keskukset 

Rakentuuko tulevaisuuden sote ja 

ESH sen osana erilaisten 

verkostojen ja liittoumien kautta 

? 



x 



x 





PPSHP erva-asiakkaat 2015-2018 

asiakkaan shp mukaan 

 

Selkeä trendi 



Aorttaläpän proteesileikkaus katetriteitse 

(TAVI) 

 

Hoitokäytäntömuutokset 



Pään ja kaulan ihosyövät 

OYS erva-alue – kaikki ihosyövät 

Ihomelanomista 
70-80% kasvojen alueella 
-kasvu 30-40% vuoteen 
2030 

6v aikana lisääntynyt 45% 



PPSHP:n strategian 

uudistaminen – mitä 

tavoitellaan ja onko 

tarpeen tässä 

muutostilanteessa? 



Tilannekuvaa 
• ESH palvelukysyntä niin PPSHP jäsenkuntien kuin OYS-ERVA-alueen 

osalta kasvaa suhteellisen voimakkaasti 

• Potilaiden hoitoisuus kasvaa 

• Henkilökunnan haitallinen kuormittuminen on tosiasia 

• Uusi sairaala pitäisi rakentaa mahdollisimman tuottavaksi ja tiloja 
vain todelliseen tarpeeseen (hyödynnettävä maksimaalisesti 
vaihtoehtoiset palvelumuodot; sähköiset ja jalkautuvat palvelut) 

• Yksityisten palvelutuottajien kilpailullinen haaste on huomioitava 
ja siihen on kyettävä vastaamaan 

• OYS-ERVA-alueen vaativan erikoissairaanhoidon potilasvirtojen 
säilymisestä oman yo-sairaalan suuntaisena on pidettävä huolta 

• Ilman toimivia hoito- ja palveluketjuja ja peruspalvelujen 
vahvistumista sekä oikean hoidon porrastuksen toteutumista PPSHP 
ei selviä tulevaisuuden haasteista – erikoissairaanhoidon on 
tunnettava vastuunsa ja tuettava aidosti peruspalveluita 



Strategiaprosessin yhteydessä selvitettäviä 

ja linjattavia konkreettisia 

asiakokonaisuuksia 
• Yhtymähallinnon palveluiden kokonaisuus 

• Tulos- ja vastuualuejako palvelutuotannossa – 

osaamiskeskuspohjaisen ajattelun huomioiminen 

• Peruspalveluihin integroituvien ESH-palveluiden 

käytännön toteuttamismalli 

• Tuottavuusohjelman konkretisointi, mittarointi, 

seuranta ja aito toteuttaminen (jatkuvan parantamisen 

periaate) 

• OYS-ERVA:n huomioiminen ja sitouttaminen 

• Strategisten kumppanuuksien valinta ja toteuttaminen 

Em. strategiaprosessiin liittyvät muutos- ja 

uudistumistarpeet eivät ole sote-uudistuksesta 

riippuvaisia – tehtävä joka tapauksessa 



Strategia 2019 - 
Konsernistrategian sisältörakenne ja vastuuhenkilöt: 
 
 

  Arvot, visio, tehtävät ja toiminta-ajatus (Pasi Parkkila, Ilkka Luoma, Juha Korpelainen) 

  Organisaatio ja johtaminen (Ilkka Luoma) 

  Omistajat luovat puitteet, omistajastrategian linjaukset (Ilkka Luoma, Pasi Parkkila) 

  Potilaslähtöisyys toiminnan perustana (Juha Korpelainen, Pirjo Lukkarila) 

  Integraatio ja yhteistyö (tehoa, laatua ja vaikuttavuutta (Ilkka Luoma) 

  Toiminta ja talous tasapainossa (Jarkko Raatikainen, Juha Korpelainen) 

  Korkeatasoista TKIO-toimintaa (Juha Korpelainen, Terhi Nevala, Pasi Parkkila, Pirjo Lukkarila) 

  Tietojärjestelmät ja teknologia toiminnan tukena (Veijo Romppainen)  

  Vetovoimainen työpaikka ja osaava henkilöstö (Juha Jääskeläinen, Pirjo Lukkarila) 

  Tulevaisuuden sairaala (Ilkka Luoma, Juha Korpelainen, Kari-Pekka Tampio)   



Strategia 2019 - (konserni) 
Uusimisen aikataulu (sote-/makun kohtalo vaikuttaa osin sekä 
aikatauluun että tietyiltä osin myös sisältöön) 

 
 

  Hallituksen 1. seminaari 7.-8.2.2019 

  Keskustelu / linjaus etenemisestä hallituksessa 18.2.2019 

  Valmistelu kuntayhtymän johtoryhmissä ja       
     henkilöstötyöryhmissä 

  Hallituksen 2. seminaari 5/2019 / työpajat 

  Konsernistrategian luonnos valmis 6 / 2019 

  Käsittely yhteistyötoimikunnassa  

  Hallituksen päätettäväksi 9 / 2019 (seminaari ?) 

  Valtuustoon 10/2019 (tai 12/2019)  

 Jalkautus osaksi jokapäiväistä toimintaa 

ja päivittäminen jatkuvana prosessina 



Maakunta- ja sote-

uudistus 



Sote-uudistuksen jatko 

https://alueuudistus.fi/etusivu 



Sote-uudistuksen jatko 

 
Tarve sote-uudistukselle ei ole kadonnut mihinkään 

Mitä voimme tehdä oma-aloitteisesti sote-uudistusta 

edistääksemme ennen seuraavan hallituksen linjauksia ja 

valtakunnallisen uudistuksen toimeenpanoa? 

Ehyet hoito- ja palveluketjut sekä palveluintegraatio ! 

 

Peruspalveluiden vahvistaminen ! 



PPSHP:n ja Oulun 

kaupungin 

integraatiohanke – 

laajennus 

maakunnalliseksi hoito- 

ja palveluketjujen 

tarkasteluksi  

Kaikki PPSHP:n jäsenkunnat ja alueen sote-organisaatiot ovat 

tervetulleita ja halutaan mukaan ! 



• Huoliviesti uudelle johtajalle: 

– Päivystys ruuhkautuu 

– Ensihoitojärjestelmä ruuhkautuu 

– => lisää hoitavia käsiä ja lisää ambulansseja 

• Miksi päivystys ja ensihoitojärjestelmä ruuhkautuvat ? 

– Onko resurssien lisäys em. kohteisiin oikea ja ensisijainen 

toimenpide ? 

– Toimivatko hoito- ja palveluketjut ? 

– Pitäisikö mahdolliset lisäresurssit kohdentaa peruspalveluita 

vahvistamaan ? 

PPSHP:n ja Ouka integraatiohanke 

– mistä on kysymys ? 
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Yhteispäivystys 2017 – paljon palveluita 

käyttäneet (yli 5 käyntiä) - PTH 



Päivystyksenä alkaneiden hoitojaksoken 

prosentti (%)-osuudet vastuuyksiköittäin 



OSYP PTH-lääkärikäynnit 2017 



OSYP sopimuskuntien PTH-lääkärikäynnit 

2017 –yli 75-vuotiaiden käyttö 

 



OuKa ja PPSHP integraatiohankkeen 

käynnistyminen 8/2018 

• Taustalla tutkimuslupa, jonka myötä mahdollisuus 

yhdistää Oulun kaupungin, sairaanhoitopiirin ja Oulu-

Koillismaan pelastuslaitoksen data 

• Ensimmäiseksi analyysin kohteeksi oululaiset 75 vuotta 

täyttäneet ja heidän palvelujärjestelmänsä käyttö 

• => kohdentuvatko voimavarat oikein? 

• => voisiko PPSHP:n näkökulmasta tarjoutuva 

”ensimmäinen oire” eli päivystyksen ruuhkaisuus ja 

ensihoitojärjestelmän kuormitus korjautua paremmin 

perustasoa vahvistamalla ja tukemalla kuin resursseja 

erityistason palveluihin lisäämällä ? 

• => missä pullonkaulat ja palvelukapeikot? 

• => mihin korjaavat toimenpiteet pitäisi kohdentaa? 



Oululaisen yli 75- vuotiaan ikäihmisen hoitoketju 

Oulun kaupunginsairaalan 
vuodeosastot 

Kotihoito Palveluasuminen 
Tehostettu 
palveluasuminen 
 

Oulun seudun yhteispäivystys 

Koti tai 
kodinomainen 
ympäristö 

Ensihoito 

OYS vuodeosastot 

Toimiiko ikäihmisen hoitoketju 

tarkoituksenmukaisella tavalla? 



 

PPSHP:n ja Ouka integraatiohanke – mistä 

on kysymys ? 



PPSHP:n ja Ouka integraatiohanke – 

mistä on kysymys ? 



PPSHP:n ja Ouka integraatiohanke 

– mistä on kysymys ? 



Osyp (pth) diagnoosit 

Yli 75-vuotiaat 

€ 



Pth päivystys/ Ei säännöllistä palvelua 

17 278 

13 856 

12 646 

10 152 

8 900 

8 711 

8 664 

8 234 

7 194 

7 178 

7 144 

7 022 

6 480 

6 066 

6 034 

5 986 

5 806 

5 502 

5 040 

0 5 000 10 000 15 000 20 000

R07 Kurkkukipu ja rintakipu

R10 Vatsa- ja lantiokipu

R42 Pyörrytys ja huimaus

M50-M54 Muut selkäsairaudet

R53 Huonovointisuus ja väsymys

I48 Eteisvärinä tai eteislepatus

J18 Pieneliön aih.keuhkokuume NAS

J15 Muu bakt.aih.keuhkokuumeet

I10 Essentiaalinen verenpainetauti

N39 Muut virtsaelinten sairaudet

M70-M79 Muut pehmytkudossairaudet

I50 Sydämen vajaatoiminta

R06 Hengityksen poikkeavuudet

S01 Pään haava

N10 Ak.tubulointerstit.nefriitti

S52 Kyynärvarren murtuma

H81 Korvan tasapainoelimen häiriöt

R55 Pyörtyminen ja kollapsi

S06 Kallonsisäinen vamma

Ei säännöllistä palvelua 

Ei säännöllistä palvelua

Keskeiset diagnoosit 



Pth päivystys/Kotihoidon asiakkaat 

19 538 

14 792 

12 654 

9 542 

9 508 

9 476 

8 718 

7 580 

7 232 

6 846 

6 832 

6 702 

6 692 

6 380 

6 216 

6 174 

5 968 

5 814 

4 172 

4 114 

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

R53 Huonovointisuus ja väsymys

I50 Sydämen vajaatoiminta

N39 Muut virtsaelinten sairaudet

R07 Kurkkukipu ja rintakipu

R06 Hengityksen poikkeavuudet

J18 Pieneliön aih.keuhkokuume NAS

N10 Ak.tubulointerstit.nefriitti

R42 Pyörrytys ja huimaus

S01 Pään haava

I48 Eteisvärinä tai eteislepatus

M50-M54 Muut selkäsairaudet

N30 Virtsarakkotulehdus

A09 Tartt. olet. ripuli/g-e-iitti

F04-F09 Muut elimelliset aivo-…

J15 Muu bakt.aih.keuhkokuumeet

R10 Vatsa- ja lantiokipu

A46 Ruusu

G30 Alzheimerin tauti

S06 Kallonsisäinen vamma

M70-M79 Muut pehmytkudossairaudet

Keskeiset diagnoosit 



 Osyp (esh) päivystyskäynnit 
1 209 787 

1 071 745 

991 625 

860 004 

631 755 

530 596 

431 540 

425 271 

330 627 

330 319 

327 890 

320 288 

314 982 

290 430 

277 756 

273 458 

250 118 

246 515 

245 267 

209 271 

202 521 

200 550 

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000

M15-M19 Nivelrikko

S72 Reisiluun murtuma

I35 Aorttaläpän viat

I70 Ateroskleroosi

I21 Sydäninfarkti

C15-C26 Ruuansul.elint. pahanlaat.kasv

T81 Muut toimenpit.komplikaatiot

I63 Aivoinfarkti

C81-C96 Verta muod.kud.pahanl.kasv.yms

J15 Muu bakt.aih.keuhkokuumeet

I48 Eteisvärinä tai eteislepatus

M45-M49 Nikamasairaudet

I50 Sydämen vajaatoiminta

F32 Masennustila

T84 Ortop.implantt/siirt.komplikaa

K80 Sappikivitauti

S06 Kallonsisäinen vamma

I25 Kroon.iskeeminen sydänsairaus

I71 Aortta-aneurysmat/dissekoituma

S82 Polven ja/tai säären murtuma

A41 Muu septikemia

F33 Toistuva masennus

€ 



Case: Reisiluun murtuma 

296 104 

234 623 

50 195 

7 792 

54 182 

534 301 

Eurot; reisiluun murtuma 

Kotona asuva, ei palvelua

Tehostettu palveluasuminen

Laitoshoito

Turvapalvelu

Omaishoito

Kotihoito

Yli 75-vuotiaat 



Päivystyskäynnit (esh), erikoisalat 

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000

Laitoshoito

Turvapalvelu

Omaishoito

Tehostettu palveluasuminen

Kotihoito

Kotona asuva, ei palvelua

10 Sisätaudit

20 Kirurgia

77 Neurologia

11 Anestesiologia ja tehohoito

50 Silmätaudit

55 Korva-,nenä- ja kurkkutaudit

70 Psykiatria

Muut



Alustavia johtopäätöksiä 

• Oulun kaupungin ja sairaanhoitopiirin integraatiohanke ja yhteisen 

tietopohjan kautta ymmärryksen lisääminen palvelujärjestelmän 

kokonaistoiminnasta on jo nyt hankkeen ollessa kesken kiistaton 

menestystarina 

• Yhteinen työskentely erittäin rakentavaa, ratkaisuhakuista 

• Tarve resurssien uudelleen kohdentamiseen ja peruspalveluiden 

vahvistamiseen näyttää ilmeiseltä 

• Yhdessä kokonaisuutta optimoiden saavutetaan paremmat ja 

kustannustehokkaammat sekä asiakas- ja potilaslähtöisemmät 

palveluketjut ja henkilöstön parempi työtyytyväisyys 

• Päivystyksen ja ensihoidon ruuhkautuneisuus ja kuormittuneisuus 

voi sittenkin ratketa muulla tavalla kuin em. toimipisteisiin 

resursseja lisäämällä 



Jatkotyöskentely 

• 3-4/2019 johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia ikäihmisten 

palveluketjun osalta 

• Seuraavaksi yhteisestä työskentelytavasta saatujen hyvien 

kokemusten pohjalta yhteisen analyysin kohteeksi mielenterveys- 

ja päihdepotilaiden hoitoketjut 

• Tavoitteena keväällä Oulun kaupunginhallituksen, 

hyvinvointilautakunnan sekä PPSHP hallituksen yhteinen 

tapaaminen 

PPSHP tahtotilana laajentaa vastaavaa hoito- ja 

palveluketjujen analyysia integraation edistämiseksi 

koskemaan kaikkia nykyisiä PPSHP alueen sote-

organisaatioita ja jäsenkuntia 

PPSHP:n jäsenkuntien kuntajohtaja- sekä sote-johtajakokous 

25.4., jossa kartoitetaan kuntien ja alueen sote-toimijoiden 

halukkuutta tulla mukaan ja sovitaan keinot sekä yhteinen 

ohjausrakenne 



Osuuskunta- 

valmistelun 

tilannekatsaus 



• Terveydenhuoltolain alainen uusi ESH työnjako-asetus 
annettiin 24.8.2017 ja asetus antaa reunaehdot 
erikoissairaanhoidon toteuttamiselle uudella tavalla 
julkisissa erikoissairaanhoidon sairaaloissa 

• Asetuksen 7§ leikkausten lukumäärä-vaatimukset ovat 
haastavat OYS-ERVA-alueen keskussairaaloille 

• OAS tekonivelkirurgia on muuttuvassa tilanteessa 
turvattava 

• Keskussairaaloiden huoli tulevaisuudessa ei saisi 
kanavoitua OYS ja OAS kannalta negatiivisesti 
vaikuttavaksi tiivistyväksi yhteistyöksi yksityisten 
toimijoiden tai toisten erityisvastuu-alueiden yo-
sairaaloiden kanssa, jotta oman yo-sairaalan 
tulevaisuus tulee turvattua 

Pohjois-Suomen OYS-ERVA osuuskunta – 

mistä on kysymys ? 



• Tulevaisuuden erikoissairaanhoito rakentuu toiminnallisesti nykyisiä 

20 sairaanhoitopiiriä laajempien rakenteiden varaan. ERVA-/YTA-

alueiden rooli tulee vahvistumaan. Säilyäksemme Pohjois-Suomessa 

kilpailukykyisenä suhteessa muihin yo-sairaalamaakuntiin meidän 

tulee varmistaa erityisvastuualueemme eheys ja yhtenäisyys ja 

potilasvirtojen suuntautuminen omaan yliopistosairaalaamme 

muiden yliopistosairaaloiden sijaan. ERVA-alueemme 

keskussairaalat ovat myös tulevien erikoislääkärien koulutuksen 

kannalta runkokoulutusvaiheen sairaaloina meille tärkeitä, jotta 

saamme erikoistumisen loppuvaiheeseen riittävästi lääkäreitä yo-

sairaalaan ja osaamispääoma tuleville vuosille ja vuosikymmenille 

voidaan turvata. 

Pohjois-Suomen OYS-ERVA osuuskunta – 

perusteita PPSHP näkökulmasta sitoutumiseen 



 

Prosessin eteneminen ja nykytila, 

keskusteltavat kipukohdat 

Muuttuuko 
asetus ? 

Onko OSK 
välttämätön 

rakenne? 

Pitääkö 
asetusta 

noudattaa ? 

Miten 
päätösvalta 
jakautuu ? 

Hyötyykö 
joku toista 
enemmän? 

Onko 
osallistettu 
vai saneltu? 

Onko 
kyseessä aito 

win-win? 

Löytyykö 
työnjako-

malliin 
ratkaisu ? 

Turvaako OSK 
osaamis-

pääomaa vai 
päinvastoin? 

Onko 
valmistelu 

ollut 
huolellista? 

Onko ohjattu 
valinnan-
vapaus 

mahdollinen? 

Voiko 
kavereihin 
luottaa ? 



• Osuuskunnan perustamista sinänsä pidetään 
mahdollisena ja tarpeellisena 
– Osaamisen turvaaminen ainakin ei-päivystävillä 

erikoisaloilla 

– OSK toimintamalliksi esim. silmäkeskus-tyyppiseen 
toimintaan 

• Työnjako-mallista ei vielä täyttä konsensusta ja 
luottamusta ohjatun valinnanvapauden arjessa 
toteutumiseen ei vielä täyttä luottamusta 

• Oman virkalääkärikunnan turvaamisesta päivystävillä 
erikoisaloilla halutaan varmistua 

• Kiire on, mutta painostaa ei saa eikä kannata 

• Riittävä vuorovaikutus ja osallistaminen on kriittinen 
menestystekijä, jotta keskinäinen luottamus syntyy 

 

Arvio OSK-valmistelun nykytilanteesta 



• Ohjausryhmä on kokoontunut 6 kertaa täydennetyssä 
kokoonpanossa 

• Projektitoimisto on työskennellyt ahkerasti 

• Heikki Wiik on kiertänyt OYS-ERVA-alueen sairaaloita 
ja pyrkinyt osallistamaan osaajia valmisteluun 

• Median, ammattijärjestöjen , KEVA:n ja monen 
muunkin tahon huomio on herännyt hanketta kohtaan 

• Projektitoimisto on valmistellut ohjausryhmän 
ohjauksessa perustamisasiakirjat (perustamissopimus, 
säännöt, jäsensopimus) sekä 
liiketoimintasuunnitelman 

• Aikataulutavoitetta on muutettu useamman kerran 

• On palattu keskustelemaan yhteisen rakenteen 
tarpeellisuudesta sekä perimmäisistä tavoitteista 
uudelleen 

 

Elokuun 2018 jälkeen jatkovalmisteluvaiheen 

aikana tapahtunutta: 



 

Liiketoimintasuunnitelma, sisällysluettelo 

1. Taustatietoa 

1.1 Toimintaympäristö 

1.2 Toimintaympäristön muutos 

1.3. Lainsäädäntömuutokset 

1.4 Työnjakoasetuksen vaikutukset  OYS-Ervan toimintaan 

1.5 OYS-ERVA yhteistyötä koskeva selvitys 

2. Strategia, toiminta-ajatus ja liikeidea 

2.1 Strategiset tavoitteet ja toiminta-ajatus 

3. Palvelutuottajamalli 

4. Tukipalvelut 

5. Henkilöstöpolitiikka 

5.1 Työskentelymuodot tytäryhtiössä 

- 5.1.1 Työsuhteessa  

- 5.1.2 Ammatinharjoittajana ja oman yhtiön kautta toimiminen 

5.2 Työsuhteessa työskentelevien palkkaus-järjestelmä 

5.3 Sovellettavat työehtosopimukset 

5.4 Osuuskunnan henkilöstön eläkevakuuttaminen 

5.5 Luottamusmiesjärjestelmä 

5.6 Työturvallisuus 

6. Operatiivinen toiminta 

6.1 Keskittämis- ja työnjakoasetus – 6 ja 7 §: osuuskuntaratkaisu 

6.2 Stantardointi ja laadunvarmistus 

6.3 Työnjakomallin tavoitteet ja saavutettavat hyödyt 

6.4 Potilasvirtojen ohjaaminen 

 

6.5 Yksittäiset leikkausprosessit 

- 6.5.1 Tekonivelkirurgia  

- 6.5.2 Selkäkirurgia 

- 6.5.3 Rintasyöpä 

- 6.5.4 Paksusuolisyöpä 

7. Talous, rahoitus ja vakuuttaminen 

7.1 Osuuskunnan toimintakulut ja pääomittaminen 

7.2 Osuuskunnan laskutuksen toimintamalli työnjakoyhtiössä 

7.3 Verotukselliset kysymykset 

7.4 Vakuutukset 

Osuuskunta rakenne ja organisoituminen 

8.1 Osuuskunnan jäsenet 

8.2 Osuuskunnan hallintorakenne  

- 8.2.1 Toimitusjohtaja 

- 8.2.2 Hallitus 

- 8.2.3 Hallintoneuvosto 

- 8.2.4 Osuuskunnan kokous 

- 8.2.5 Tilintarkastus 

8.3 Osuudet, osuuspääoma, osakkeet ja osakepääoma 

- 8.3.1 Osuuksien ja osakkeiden yhtäläisyys ja erilajisuus 

8.4 Osuuskunnan säännöt ja niiden laajuus 

9. Riskikartoitus ja riskienhallinta 

9.1 Taloudelliset riskit 

9.2 Henkilöstöriskit 

9.3 Toiminnalliset riskit 

9.4 Viestinnälliset riskit 

10. Johtopäätökset ja toteutussuunnitelma 



Osuuskunnan valmisteluaikataulu 

 

Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 

Esivalmisteluvaiheen  

loppuraportti ohry 

19.6. 

Päätettiin jatkaa 

valmistelua 

ERVA-kesäpäivät  

29.-30.8. 

- Esivalmisteluvaiheen 

loppuraportin esittely 

- Jatkohankkeen linjaaminen 

- Projektiorganisaation ja 

tavoiteaikataulun 

vahvistaminen 

OYS-Erva 

hallitusten 

linjaukset OSK 

muodostamisen 

periaatteista 

Tammi Helmi Maalis 

Valtuustojen 

päätökset OSK:n 

perustamisesta 

OSK:n operatiivisen 

toiminnan suunnittelu 

ja toteuttaminen… 
Sitovat 

hallitusten 

esitykset OSK 

muodostamisesta 

Hyväksyntä OSK 

muodostamisesta 

ja aikataulusta 

Huhti Touko Kesä 

Jatkovalmistelu 

Hyväksyntä OSK 

muodostamisesta 

ja aikataulusta 

Sitovat 

hallitusten 

esitykset OSK 

muodostamisesta 

Valtuustojen 

päätökset OSK:n 

perustamisesta 



Erikoissairaanhoidon 

uudet toimintamuodot – 

sähköiset ja jalkautuvat 

palvelut 



Peruspalveluihin integroituva ESH 

• ESH-palvelut ovat kokonaisuus, jota on tarkasteltava entistä 

enemmän ERVA-alue-tasoisena 

– Terveydenhuoltolaki => ESH järjestämissopimus 

– ESH työnjakoasetus 

– Aluesairaaloiden muuttuva asema lainsäädäntöön perustuen 

• ESH työnjako vaikuttaa sekä OYS:in että Pohjois-Pohjanmaan 

maakunnassa sijaitseviin aluesairaaloihin 

• Mikä on ESH kokonaisuus käsitteenä? 

– Sairaaloissa tuotettavat palvelut 

– Perustason toimijoiden toimipisteissä tuotettavat palvelut => peruspalveluihin 

integroituvat erikoissairaanhoidon palvelut 

– Sähköiset palvelut => osa potilasta lähellä tuotettavia ESH palveluita 

• Kuka vastaa perustasolla tuotettavista sekä sähköisistä ESH 

palveluista ? => onko järjestäjätaholla merkitystä ? 



Siikalatvan ostot PPSHP:lta 



Siikalatva 
erikoisalat, joissa suurimmat muutokset  



Muutamien jäsenkuntien ostot PPSHP:lta 

 



Muutamien jäsenkuntien ostot PPSHP:lta 

 



Em. Jäsenkuntien asukasluvut ikäryhmittäin 



Jalkautuva ESH 
• Mikä vaikutus ESH kokonaisuuden hahmottamisella ja sen 

koordinoinnilla on: 

– 1. OYS:in tulevaisuuteen 

– 2. OAS:in tulevaisuuteen 

– 3. RAS:in tulevaisuuteen 

– 4. muiden Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella sijaitsevien sote-

toimipisteiden tulevaisuuteen ja toiminnallisiin edellytyksiin 

– 5. Pohjois-Pohjanmaan sote-menojen kokonaisuuteen 

– 6. Uuden yliopistollisen sairaalan rakentamishankkeen laajuuteen 

– 7. Mahdollisesti saavutettavissa olevaan TulSa:n 

tuottavuuspotentiaaliin 

– 8. Koko Pohjois-Pohjanmaan julkisten palveluiden kilpailukykyyn 

potilaan valinnanvapauden laajentuessa vielä nykyisestä ja kilpailun 

kiristyessä 

Asia on otettava systemaattiseen tarkasteluun ja 

asia ei voi jäädä odottamaan valtakunnallista sote-

ratkaisua 



Oulaskankaan ja Raahen 

tilanne – mitä on 

tapahtunut ja 

tapahtumassa ja miksi ? 

Ja miten muutoksiin 

suhtaudumme ja niistä 

viestimme ? 



• Terveydenhuoltolain alaisen päivystysasetuksen eri 
pykälien vaatimukset edellyttävät runsaasti erilaisia 
resursseja ja osaamista synnytyssairaaloilta 

• Oulaskankaalle olisi synnytystoiminnan jatkuvuuden 
turvaamiseksi pitänyt perustaa sekä aikuisten että 
lasten tehohoito-osastot ja pehmytosakirurgian sekä 
radiologian erikoisalojen päivystysringit, joihin ei 
ollut käytännön edellytyksiä ja mahdollisuuksia 

• Valviran päätöksen mukaisesti synnytystoiminta 
jouduttiin lopettamaan vuodenvaihteeseen 
2018/2019 mennessä 

Oulaskankaan aluesairaala – mistä on 

kysymys? 



• Syntyvyys koko Suomessa laskee ja siihen on reagoitava. 
Synnytysmäärien laskiessa suhteessa synnytyksiin äkillisten 
ennakoimattomien komplikaatioiden esiintyvyys myös 
synnytyssairaaloissa laskee. Näin ollen valmius ja osaaminen 
reagoida ko. ei-toivottuihin tilanteisiin heikkenee, kun rutiinia ei 
synny. Samalla yhteiskunnan toleranssi hoitovirheille laskee ja 
pyrkimys on entistä parempaan laatuun. Synnytyksessä on aina 
kysymys kahden nuoren ihmisen elämästä ja tulevaisuudesta. 
Haluamme toimia vastuullisesti ja uudistaa synnytyssairaala-
verkkoa muuttuvan toimintaympäristön vaatimusten mukaiseksi. 
Ajattelemme odottavan äidin ja syntymättömän lapsen parasta. 

• Oulaskankaan aluesairaalaa tarvitaan jatkossakin 
yhteispäivystäväksi Oulun eteläisen alueen sairaalaksi ja 
lähisairaalaksi. Yhteispäivystävä sairaala tarvitsee toimiakseen 
riittävästi ei-kiireellistä toimintaa. Vahvistamme Oulaskankaan 
leikkaustoimintaa siirtämällä mm. osan Raahen aluesairaalan 
pehmytosakirurgiasta Oulaskankaalle. Kaikkea leikkaustoimintaa ei 
voi tilojen riittämättömyyden vuoksi eikä ole muutoinkaan 
järkevää keskittää Oulun yliopistolliseen sairaalaan. 

Oulaskankaan aluesairaala 



• Terveydenhuoltolaki edellyttää, että nukutettuja 
sekä laajassa puudutuksessa leikattavia potilaita saa 
leikata vain sairaaloissa, joissa on 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteispäivystys 

• Yo-sairaanhoitopiirit saavat ylläpitää useampaa 
yhteispäivystystä omien sairaaloidensa yhteydessä 

• Raahen aluesairaala ei ole kokonaisuudessaan yo-
sairaanhoitopiirin sairaala ja Pohjois-Pohjanmaalla ei 
ole riittävästi lääkäreitä ylläpitämään kolmea 
yhteispäivystystä maakunnan eri sairaaloissa 

• Joudumme lopettamaan nukutuksessa sekä 
selkäydinpuudutuksessa toteutettavat leikkaukset 
Raahen aluesairaalasta 

Raahen aluesairaala –mistä on kysymys? 



• Jokaiseen leikkaukseen liittyy aina komplikaation riski. 
Tällaisen ei-toivotun tapahtuman toteutuessa on 
potilasturvallisuuden kannalta välttämätöntä, että 
leikkauksia suorittavasta sairaalasta löytyy useamman 
erikoisalan asiantuntemus ja resurssit turvaamaan potilaan 
henkeä ja terveyttä hätätilanteissa. 

• Raahessa on tehty esimerkillistä pioneerityötä 
palveluintegraation ja sote-kustannusten kokonaishallinnan 
näkökulmista katsottuna. Toimivaa palvelujärjestelmän osaa 
ei kannata hajottaa eikä tehtyä kehittämistyötä kannata 
hukata. Kehitämme yhdessä Raahen alueelle polikliinista 
uudenlaista erikoissairaanhoidon kokonaisuutta ja 
pilotoimme Raahessa toivottavasti maakunnalliseksi 
laajenevaa jalkautuvaa, eteen työnnetyn 
erikoissairaanhoidon konseptia. Konseptin toteuttamiseksi 
pohdimme mm. Raahen hyvinvointikuntayhtymän 
hallinnollista asemoitumista uudelleen. 

Raahen aluesairaala 



Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 – visio kiinteistöjen kehittämisestä.  

 



Kiitos mielenkiinnosta ! 


