
INFORMAATIO 

TULEVISTA ASIOISTA: 

Juha Korpelainen 

Vs. johtajaylilääkäri 

 

 

 

• PALVELUTUOTANNON 
YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET 
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ORGANISOITUMINEN 

• TIETOHALLINTOHANKKEET  



PALVELUTUOTANNON UUDET MAHDOLLISUUDET 

- YKSITYINEN TOIMIJA KUMPPANINA 

• Yksityinen tuottaja voi tuoda toivottua 

joustavuutta palvelutuotantoon 

• Palvelun tuottaminen yksityisen 

kumppanin kautta saattaa olla 

edullisempaa kuin yliopistosairaalassa 

• Yhteinen työvoima ja yhteisesti 

hyväksytyt toimintamallit takaavat 

korkean ja yhtenäisen laadun 







Dia poistettu – ei julkinen 





OSAAMISKESKUSPOHJAINEN 

ORGANISOITUMINEN 



TYÖRYHMÄN TEHTÄVÄT 

• Selvittää yleiset pääperiaatteet 

osaamiskeskustoiminnalle 

• Kartoittaa  

– mitä keskuksia OYS:ssa on tai on suunnitteilla 

– millaisena muissa yo-sairaaloissa 

osaamiskeskustoiminta nähdään 

– millaista toimintojen vertailua on tehty 

– miten erva-taso tulee huomioida ja linjata 

 



TYÖRYHMÄN TEHTÄVÄT 

• Työryhmän näkemysten pohjalta 

– muodostetaan yhtymähallinnon johtoryhmän 

kanta osaamiskeskuksiin  

– päätetään etenemissuunnasta 

 

STRATEGIA 2019  



OYS OSAAMISKESKUKSET 

TYÖRYHMÄ KÄSITELLYT 

• Sydänkeskus 

• Vatsakeskus 

• Haavakeskus 

• Diabeteskeskus 

• Neurokeskus 

• Syöpäkeskus 

• Tekonivelkeskus 

• Selkäkeskus 

• Silmäkeskus 

 

 

• Suunnitteilla 

• Toimii 

• Suunnitteilla 

• Suunnitteilla 

• Suunnitteilla 

• Toimii 

• Suunnitteilla 

• Toimii 

• Toimii 



OYS OSAAMISKESKUKSET 

TYÖRYHMÄ EI OLE KÄSITELLYT 

• Sisätaudit 

• Lastentaudit 

• Psykiatria 

• Kuntoutus 

• Gynekologia 

• Erilaiset poikkileikkaavat keskukset (esim. 
allergia, tehohoito, kuvantaminen, 
syömishäiriöt, kipu, lantionpohjan 
toimintahäiriöt, infektioiden torjunta…) 

 



OYS OSAAMISKESKUKSET 

OSAAMISKESKUSTEN TASOT:  

1) Toiminnallinen:  
– tehdään yhteistyötä  

2) Rakenteellinen:  
– edellinen + toimitaan fyysisesti yhdessä 

3) Hallinnollinen:  
– edelliset + yhteinen hallintorakenne  

4) Erva-tasoinen:  
– kattaa koko erva-alueen 

 



OSAAMIS-
KESKUS A 

OSAAMIS-
KESKUS B 

OSAAMIS- 
KESKUS C 

OSAAMIS-
KESKUS D 

ALUEELLI-
NEN 
OSAAMIS-
KESKUS X  

ERITYIS-
OSAAMIS-
KESKUS Y 

Oulun  Yliopistollinen  Sairaala  (OYS) 

YHTEISET  
PALVELUT 
 
 
LÄPI- 
LEIKKAAVAT 
PALVELUT 

Sairaanhoitopiirin  
johtaja tarkastus 

VALTUUSTO 

HALLITUS 
Tilintarkastajat 

TARKASTUSLTK. 

YHTYMÄHALLINTO 

Sisäinen 

Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja 

Talousjohtaja 

Henkilöstöjohtaja 

Kehitysjohtaja 

Hallintoylilääkäri 

Tietohallintojohtaja 

HAASTEENA 
HALLITTU 
UUDISTUMINEN 



OYS2030-uudistamisohjelma 

• Osaamiskeskus-pohjainen suunnittelu ja 

rakentaminen 

 



VUODEOSASTOTYÖPAJA 



VUODEOSASTOTOIMINTA: ALATYÖRYHMÄT 

Alatyöryhmä PJ VPJ Huomiot 

Sydänkeskus Nimet poistettu Nimet poistettu 

Neurokeskus x x 

Gastroenterologia, urologia, 
gynekologia, synnytykset 

x x 

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULES) x x 

Lapset x x Ei työpajatuotosta 

Pää ja kaula x x 

Yleissisätaudit, keuhkosairaudet ja 
ihotaudit 

x x 

Syöpätaudit, hematologia ja 
palliatiivinen hoito 

x x 

Kuntoutus x x 

Vaskulaarikeskus, plastiikkakirurgia ja 
haavahoito 

x x 

Geriatrinen x x Ei työpajatuotosta 

Päivystysosasto -  - Ei työpajatuotosta 

Tehovalvonta ja –hoito x Ei työpajatuotosta 



OSAAMISKESKUKSIIN POHJAUTUVA 

ORGANISAATIO 

Sydänkeskus 

Kuntoutus 

Vaskulaarikeskus, 

plastiikkakirurgia

haavahoito 

Pää ja kaula 

Geriatria 
Tehovalvonta ja 

-hoito 

Yleissisätaudit, 

keuhkosairaudet

ihotaudit 

Syöpätaudit, 

hematologia, 

palliatiivinen 

hoito 

Neurokeskus 

Gastroentero-

logia, urologia, 

synnytykset 

Tuki- ja 

liikuntaelin-

sairaudet 

Ensihoito ja 

päivystys  

Lapset 



TULEVAISUUDEN SAIRAALA - VYÖHYKEMALLI 

Ydinsairaala 

- päivystys 

- synnytys 

- leikkaus 

- tehohoito 

- kuvantaminen 

Vyöhykkeet 

1. Ydinsairaala 

2. Vuodeosastot 

3. Poliklinikat 

4. Tukipalvelut 



Asiakas- ja 

potilastietojärjestelmästrategia 

OYS-erva -alueella 

Veijo Romppainen, tietohallintojohtaja, PPSHP 

OYS ERVA-päivät, 13.3.2019, Oulu 



Sisältö 

• Valtakunnallinen tilannekuva julkishallinnon 
asiakas- ja potilastietojärjestelmäuudistamisessa 
 

• UNA 
 

• Deloitten ESKO-selvitys 
 

• PPSHP:n ja Oulun kaupungin hallitusten päätökset 
 

• Seuraavat askeleet 



Valtakunnallinen tilannekuva julkishallinnon asiakas- 
ja potilastietojärjestelmäuudistamisessa 



UNA 



UNA Oy, https://unaoy.fi/ 



UNA-yhteistyö 



UNA Kaari-hanke 
• Laajassa yhteistyössä tapahtuva asiakas- ja potilastietojärjestelmien hankinnan 

valmistelu 
• Uudistamisen kohdealueena asiakaslähtöisessä ja vaikuttavassa 

hyvinvointipalvelujen tuottamisessa tarvittava sote-tietojärjestelmien 
kokonaisuus 

• Hanke-vaihe käynnistynyt, ohjausryhmä järjestäytynyt (1. ohryn kokous 
15.2.2019) 

• Laaja yhteistyöpohja (15 kpl shp/kuntayhtymä/kunta) valmistelussa mukana 
 

• Hankintailmoituksen valmisteluvaihe käynnistynyt 
• Keskeiset valmisteltavat kokonaisuudet 

• Hankinnan (hankintailmoituksen) sisältö 
• Puitejärjestely (järjestely ja sopimusrakenne, jolla hankinta 

toteutetaan) 
• Tilaajien keskinäinen hallintamalli 

• Miten eri organisaatioiden tarpeet kohtaavat?  
• Ketkä sitoutuvat hankintaan hankintailmoituksen julkaisun yhteydessä? 



Deloitten ESKO-selvitys 



Yleistä 

• Osana POP-maakunnan valmistelua teimme 
selvityksen ESKOn nykytilasta, kyvykkyyksistä ja 
tulevaisuuden näkymistä 
 

• Selvityksen teki Deloitte ja sitä ohjasi POP-
maakunnan ICT-työryhmän puheenjohtajisto 
 

• Selvitykseen haastateltiin useita eri tahoja: 
asiakkaita, johtajia, tietohallintojohtajia jne. 



DIAt 29, 31-36 poistettu 

• Deloitten selvitys ESKO-potilastieto-

järjestelmästä ei ole julkinen 

• Diat toimitetaan PPSHP:n valtuutetuille 

pyydettäessä: 

– Tarja Kalaoja, hallintosihteeri 

– Sari Haataja, valtuuston sihteeri 

– Juha Korpelainen, johtajaylilääkäri 

– Veijo Romppainen, tietohallintojohtaja 





PPSHP:n ja Oulun 

kaupungin hallitusten 
päätökset 



PPSHP:n ja Oulun kaupungin 

hallitusten päätökset 

• 18.2.2019 sekä PPSHP:n että Oulun kaupungin 
hallitukset päättivät käynnistää yhteisen ESKO-
yhtiöittämisselvityksen 

• Selvityksessä tavoitteena: 
– Inhouse-yhtiö, joka mahdollistaa Esko-

potilastietojärjestelmäperheen ja sen moduulien 
laajentamisen uusille asiakkaille 

– Omistajapohjan selvittäminen (mm. ERVA-alueen kunnat 
ja kuntayhtymät, UNA Oy, …) 

– Yhtiön perusteiden ja perustamisasiakirjojen yms. 
selvittäminen ja määrittely; ml. arvonmääritys 



Seuraavat askeleet 



Seuraavat askeleet 

• Yhtiöittämisselvitys Deloitten kanssa etenee (Oulu 
& PPSHP) 
– Omistajuutta suunnataan alueelle (ERVA alueen -

kunnat ja kuntayhtymät) ja mm. UNA Oy:lle 
– Valmistelutyöryhmä perustettu 

• Eskoon PTH-laajennuksia varten on aloitettu 
projekteja 
– Resurssia tarvitaan ja haetaan 

• Tarvittavien käyttöönottojen suunnittelut aloitetaan 



Seuraavat askeleet 

• ESKOsta tehdään modulaarisen UNA-arkkitehtuurin 
mukainen järjestelmäkokonaisuus, joka palvelee 
perusterveydenhuoltoa sekä erikoissairaanhoitoa 

• Oberon uudistetaan osana UNA Kaari-hanketta 
modulaarisesti 
– Sosiaalitoimen järjestelmät ja hammashuolto yms. myös 

• OYS ERVA –alueen toimijoilla on mahdollisuus tulla 
tähän mukaan 
– Omistamalla UNA Oy:tä ja tulemalla ”ESKO Oy:n” 

omistajaksi, ja 
– Liittymällä mukaan UNA Kaari -hankkeeseen 



Seuraavat askeleet 

• Perusterveydenhuollossa on tehtävä 
konsolidaatiota nykyjärjestelmien pohjalta 

• Suunnitelma B (jos UNA ei tuota haluttuja tuloksia) 
– Otetaan ESKO pohja-arkkitehtuuriksi 
– Kilpailutetaan tuotannonohjaus ja muut tarvittavat moduulit itse 
– Rakennetaan oma pohjois-suomalainen järjestelmäkokonaisuus 
– EI TOIVOTTU LOPPUTULOS, UNAan kannattaa ensisijaisesti nojata 



LISÄTIETOJA 
 
www.ppshp.fi 
www.oys2030.fi 
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Juha Korpelainen 
Johtajaylilääkäri, LT, dosentti, eMBA 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
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90 029  OYS 
Puh. 0400 – 834 541 
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