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Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa voidaan täsmentää ERVA-alueen työnjakoa (THL 43§ ja TJA 4§).

Asetuksissa, erityisesti TJA 3§ (valtakunnallinen suunnittelu ja yhteensovittaminen), 4§ (alueellinen suunnittelu
ja yhteensovittaminen), 5§ (<50 vuosittaista tapausta valtakunnan tasolla) ja 6§ (<200 vuosittain) on määräyksiä,

jotka on luettava rinnakkain tämän dokumentin kanssa. Ristiriitatilanteessa asetus on ensisijainen.
TJA 7§:n mukaisesti jaettavaksi sovitut leikkaukset on kirjattu varsinaiseen järjestämissopimukseen.

Tekstit käydään läpi vuosittain erikoisalatapaamisissa
Päivitykset tiedoksi ERVA-koordinaattorille
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Anestesiologia ja tehohoito  (päivitetty 1/2022)

x vaikea hengitysvajauspotilas, joka mahdollinen ECMO-hoitopotilas
x vaikea pankreatiitti
x sydänkirurgista hoitoa vaativat potilaat
x vaikeimmat intra-abdominaalisepsikset
x selkäydinvamma
x vaativa neurotehohoito
x MARS-hoitoa tarvitsevat potilaat
x ECMO-hoitoa tarvitsevat potilaat
x vaativat verisuonikanyloinnit, jotka tarvitsevat erityisosaamista (mm. angio-

logia, verisuonikirurgia)
x hoidonporrastuksessa noudatetaan kriittisesti sairaan potilaan hoitoketjua
x monivammapotilaat (usean eri kehonosan vammat, joista ainakin yksi
potentiaalisesti henkeä uhkaava)
x vaikea kallonsisäinen vamma
x    neurokirurgista hoitoa tarvitsevat potilaat

TJA 5§/3: HUS pa-
lovammakeskus

TYKS: Vaikea hä-
kämyrkytys ja kaa-
sukuolio
HUS: pitkittynyt
VA-ECMO-hoito

Foniatria  (tarkistettu 1/2022)

x alle kouluikäisten ja huonosti ko-operoivien/vaikeasti tutkittavien kou-
luikäisten (esim. kehitysvammaiset) kuulovikaepäilyt

x peruskoulun alkuopetus-/alakouluikäisten ja sitä nuorempien sekä kehitys-
vammaisten nuorten kuulokojesovitukset ja kuntoutus

x sisäkorvaistutelasten ja -nuorten kuntoutus
x vaikeat kielihäiriöt
x suulakihalkion jälkitilat (OYS:ssa leikatut)
x vaativa oraalimotorinen laitehoito
x monimutkaisten ja teknisesti vaativien kommunikaatioapuvälineiden sovi-

tukset
x foniatrisen työryhmän erityisasiantuntemusta edellyttävät  ongelmat

Fysiatria  (päivitetty 1/2022)

x yläraajaproteesiarviot (kosmeettiset proteesit myös LSHP)
x rTMS  hoitoarviot
x takajuostesimulaattorihoidon soveltuvuuden arviot (LSHP hankkii KYS:stä)

Hammas- ja suusairaudet  (tarkistettu 1/2022)

x suun ja leukojen alueen pahanlaatuisten kasvainten hoitoon kuuluva pro-
teettinen kuntoutus (TJA 6§/10)

x avoin leukanivelkirurgia

TJA 5§/4: Vaativa
kasvojen ja leuko-
jen kudosrakentei-
den korjaaminen
(HUS, TYKS)

Ihotaudit  (päivitetty 1/2022)

x virka-ajan ulkopuolinen päivystys
x erikoislaitteistoa vaativat tutkimukset ja hoidot
x vastasyntyneiden vaikea-asteiset perinnölliset ihosairaudet
x vaikea-asteiset harvinaiset ihosairaudet
x vaativat ihotautien allergiaselvitykset
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Keuhkosairaudet  (tarkistettu 1/2022)

 x multiresistentit tuberkuloosi-infektiot alipaineistetuissa hoitoyksiköissä
(myös LSHP)
x pulmonaalihypertensio, diagnostiikka ja hoitolinjaus
x keuhkonsiirtopotilaat, hoitovalinta, alkuselvittelyt (myös LSHP)
x harvinaisten keuhkosairauksien diagnostiikan ja hoidon arviointi

HUS: Kroonisen
tromboembolisen
pulmonaalihyper-
tension kirurginen
hoito

KIRURGISET ALAT  (päivitetty 9/2022)

Gastrokirurgia TJA
5§/3: HIPEK (OYS)

x ruokatorven puhkeaman leikkaushoito 6§/2: maksa, 4:
x mini-invasiiviset mahalaukun muutosten poistot sydän, 5: syöpä
x obesiteettikirurgia: OYS ja LKS

TJA 7§: paksusuolisyöpä (OYS,
LSHP, LPSHP, Soite,
Kainuu)

Käsikirurgia TJA 5§/9: Vaativa
käsikirurgia

x vaativa käsikirurgia

Plastiikkakirurgia TJA 5§/4: Huuli- ja
suulakihalkiopoti-

x vaativa plastiikkakirurgia laiden kokonaishoi-
x trombolyysiä vaativat paleltumat don suunnittelu

sekä varhaisvai-
TJA 7§: Rintasyöpä (OYS,
LSHP,LPSHP,Soite; Kainuu )

heen leikkaushoito

(OYS, HUS)
TJA 6§/9: Huuli- ja
suulakihalkiopoti-
laiden myöhäisvai-
heen leikkaushoi-
dot (YOS)

Sydän- ja rintaelinkirurgia TJA 6§/15: TAVI
yms. (YOS)

x sydänkirurgia ja thorakaaliaortan kirurgia
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Urologia TJA 5§
x Levinneen ki-

x virtsarakon poistoleikkaus (TJA 6§/5) vessyövän leik-
x siittimen syöpä kaushoito (6,
x virtsakivien kehonulkoinen murskaus (ESWL) HUS, TYKS)
x neuromodulaatio x Alaonttolaski-
x inkontinenssi- ja impotenssiproteesit (myös LSHP) moon palleata-
x sterilisaation purku son yläpuolelle

kasvava munu-
TJA 7§: Munuaissyöpä (OYS), Radikaali prostatektomia
(OYS)

aissyöpä (HUS)

x Virtsaputken
ahtauman avo-
kirurgia ja vai-
keat penisano-
maliat (HUS)

x Vaativa naisen
virtsaputken ki-
rurgia (HUS)

Verisuonikirurgia TJA 6§/13: Aortan
aneurysmien endo-

x juxta- ja suprarenaaliset sekä thorakoabdominaaliset aneurysmat vaskulaarinen hoito
x karotisstenttaukset (YOS)
x AV-malformatiot
x vaativat endovaskulaariset hoidot
x aorttaproteesi-infektiot

Kilpirauhas- ja lisäkilpirauhaskirurgia

x retrosternaalinen struuma, jossa sternotomia todennäköinen
x paratyreoideakirurgia

Neurokirurgia

x kaikki varsinainen neurokirurgia

TJA 6§/8: Neuroki-
rurgia
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Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

x sisäkorva-välikorvaistutehoito
x lasten ja aikuisten kolesteatoomien hoito
x lasten kuulonkuntoutus
x kuulonparannusleikkaukset
x korvakäytäväatresian hoito
x luuankkuroidun kuulokojeen asennus
x sisäkorvaan ja/tai kuulohermoon kohdistuvat leikkaukset
x aivolisäkekasvainten leikkaukset
x vaativa sivuontelotulehdusten kirurgia
x vaativa ulkonenän virheasentojen kirurgia (rinoplastiat)
x sivuonteloiden laajat tai uusiutuneet benignit kasvaimet
x nenän likvorifistelit
x työperäisen nuhan diagnostiikka nenäaltistustestillä
x silmäkuopan dekompressioleikkaus
x silmäkuopan ja kallonpohjan kasvaimet
x pään ja kaulan muut laajaa poistoa vaativat hyvänlaatuis
x trakean ja  bronkusten tuumoreiden endoskooppinen hoit
x mediastinoskopiat
x pienten lasten laryngo- ja bronkoskopiat
x hygroomien hoito
x äänihuulipareesien kirurginen hoito
x totaaliparotidektomiat tai sen harkintaa edellyttävät leik
x vaativat kasvovammojen hoidot

et  kasvaimet
o

kaukset

)

TJA 5§/4: Vaativa
kasvojen ja leuko-
jen kudosrakentei-
den korjaaminen
(HUS, TYKS)

TJA 6§/10: Pään ja
kaulan sekä leuko-
jen ja suun alueen
syövän hoito mu-
kaan lukien mela-
nooma, pois lukien
muut ihosyövät
(YOS)

TJA 6§/11: Kasvo-
jen ja leukojen
monimurtuma- ja
monikudoskorjaus-
hoito (YOS)

TJA 7§: Papillaarinen ja follikulaarinen kilpirauhassyöpä (OYS

Kuntoutus

x aivovamma- ja selkäydinvammapotilaiden erityisseuranta
x vaativat erityistason apuvälinepalvelut
x  ERVA-alueen apuvälineiden kilpailutus (hankintarengas)
x vaativa erityistason työkyvyn arviointi

TJA 5§/1: Sel-
käydinvammat
(HUS, TAYS, OYS)
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LASTENTAUTIALAT  (tarkistettu 1/2022)

Neonatologia

x pienten keskosten (alle 32 raskausviikolla syntyneet) alkuhoito
x Vastasyntyneen peruselintoimintojen häiriö, joka edellyttää ympärivuoro-

kautisen neonatologisen asiantuntemuksen (esim. HIE viilennyshoito, pul-
monaalihypertensio)

Tehohoito HUS: lasten ECMO-
hoito

x lasten tehohoito

Hematologia ja onkologia

x pahanlaatuisten tautien diagnostiikka ja hoito
x vaikeiden vuotossairauksien (esim. hemofilia) diagnostiikka ja hoidon suun-

nittelu

Nefrologia

x elinsiirto- ja dialyysipotilaiden hoidon suunnittelu ja koordinointi
x vaikeiden munuaissairauksien (esim. HUS) diagnostiikka ja hoidon suunnitte-

lu

Endokrinologia

x lastenendokrinologian vaativa diagnostiikka ja hoidon suunnitte-
lu/koordinointi (esim. APECED, aivolisäkkeen toimintahäiriöt, endokriiniset
kasvaimet, synnynnäinen lisämunuaishyperplasia)

x sukupuolisen kehityksen häiriöt

Infektiotaudit

x HIV
x harvinaisten infektioiden (esim. B ja C-hepatiitti, aktiivinen tuberkuloosi,

HIV) diagnostiikka ja hoito
x immunovajavuustilojen diagnostiikka ja hoidon suunnittelu
x tehovalvontaa, tehohoitoa tai kirurgista erityisosaamista vaativat äkilliset

infektiot
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Keuhkosairaudet

x vaativa  keuhkosairauksien (esim. kystinen fibroosi) diagnostiikka ja hoidon
suunnittelu

Gastroenterologia

x vaikeiden tulehduksellisten suolistosairauksien diagnostiikka ja hoidon suun-
nittelu ja koordinointi

x endoskooppiset tutkimukset < 1 vuotiaille

Reumatologia

x systeemisten sidekudosatutien diagnostiikka ja hoidon suunnittelu  (esim.
SLE)

x yleisoirein alkavan reuman diagnostiikka ja hoidon suunnittelu

Kardiologia HUS: Sydän- ja
keuhkosiirtopoti-

x Komplisoidut sydänviat ja operatiivista hoitoa vaativat sydänviat laiden hoidon
x Lastenkardiologi-yhteistyö HUS-OYS-keskussairaalat suunnittelu

TJA 5§: Valtakun-
nallinen vastuu
lasten sydänkirur-
giasta (HUS)

Lastenkirurgia TJA 5§ HUS: Sydän-
kirurgia, Sappitie-

x neonataalikirurgia atresia, luudyspla-
x vaativa ortopedia (mm. selkäkirurgia, skolioosin hoito, raajojen pidennyk- sian vaativa leikka-

set, käsianomaliat, vaikeat traumat, operatiivista hoitoa vaativat synnyn- ushoito, malignit
näiset lonkkaluksaatiot) luutuumorit, erit-

x lasten neurokirurgia (mukaan lukien anomaliat, hydrokefalia, meningomy- täin vaativat palo-
eloseele, craniosynostoosit) vammat

x vaativa gastroenterologinen kirurgia (atresiat, Hirschprungin tauti, inflam-
matoristen suolisairauksien leikkaushoito ym.)

x vaativa lasten urologia (anomaliat, rakon augmentaatio ja diversio, urody-
namia jne.)

x onkologinen kirurgia – paitsi luumaligniteetit
x skolioosikirurgia
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Lastenneurologia HUS: invasiivinen
epilepsian diagnos-

x videotelemetriatutkimusta ja/tai 3 teslan MRI tutkimusta edellyttävä koh- tiikka ja kirurginen
tausoireiden diagnostiikka sekä vaikeaoireisen epilepsian diagnostiikka ja hoito
hoito

x vaativa lihastautien diagnostiikka TJA 3§: Vaikean
x vaativa metabolisten aivosairauksien diagnostiikka epilepsian diagnos-
x aivokasvainten hoito ja (alku)seuranta tiikan ja hoidon
x selkäydinvammapotilaiden diagnostiikka ja hoito koordinaatio (KYS)
x trakeostomia- ja hengityshalavuspotiladen diagnostiikka ja hoidon suunnit-

telu
x aivoverenkiertohäiriöiden diagnostiikka ja hoito PäivAs 16§: Lasten-

x lastenneurologisten harvinaissairauksien diagnostiikka ja hoidon suunnittelu neurologian 24/7
telekonsultaatiox vaikean spastisiteetin hoito (baklofeeni-pumppuhoidot) ja vaikeiden liike-
käytössä (HUS)häiriöiden diagnostiikka ja hoito

x meningomyelocele ja hydrokefaluspotilaat
x vaativa lääkinnällinen kuntoutus ja vaativa kuntoutustutkimus

NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET  (tarkistettu 1/2022)

Obstetriikka

x vaativa sikiödiagnostiikka ja sikiöhoito
x pienipainoisten keskosten synnytykset (alle 32 rvk OYS)
x kolmossynnytykset
x veriryhmäimmunisaatioiden diagnostiikka ja raskaudenaikainen hoito
x HIV-positiivisten äitien raskauden aikainen hoito ja synnytys

TJA 6§/17: Uhkaa-
va ennenaikainen
synnytys (YOS)

Gynekologia

x vaativa endokriininen diagnostiikka/hoito
x lapsettomuushoidon laboratoriotoiminta
x gynekologisen syövän sädehoito
x hankalan ja/tai uusiutuvan
virtsankarkailun ja laskeuman diagnostiikka ja

leikkaushoito
x vaikean endometrioosin hoito
x gynekologisten elinten synnynnäisten
epämuodostumien korjausleikkaukset

TJA 6§/5: Gyneko-
logiset syövät
(OYS)

TJA 7§: Matalan riskin endometriumsyöpä
(OYS )
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Neurologia

x neurologiset harvinaissairaudet diagnoosiryhmistä aivoverenkiertohäiriöt,
epilepsiat, neuromuskulaaritaudit, liikehäiriöt, enkefalopatiat ja muistihäi-
riöt

x iskeemisten aivoverenkiertohäiriöiden invasiivisten hoitojen  harkinta

TJA 3§/5: Epilep-
siakirurgia

ORTOPEDIA JA TRAUMATOLOGIA  (päivitetty 9/2022)

Selkäortopedia TJA 5§/1: SYV
(HUS, TAYS, OYS)

TJA 6§/8 OYS: Vaativat selkäleikkaukset kuten
x selän laajat luudutusleikkaukset TJA 5§/10: Hemofi-
x skolioosikirurgia liapotilaat (Orton)
x tuumorikirurgia
x vaativat dekompressiot TJA 6§/8: Vaativat

selkäleikkaukset
TJA 7§: Elektiiviset selkäleikkaukset (OYS, LSHP, Kainuu, Soite,
LPSHP)

(OYS)

Tekonivelkirurgia Korkeat  luksaatiot
ja vaativat

x erityisen vaativa primaariprotetiikka dysplasialonkat
x vaativat uusintaleikkaukset (Orton tai Coxa)
x vaikeat periproteettiset murtumat
x vaikeat tekonivelinfektiot TJA 5§/10: Hemofi-
x yläraajan tekonivelkirurgia liapotilaat (Orton)
x nilkan ja jalkaterän tekonivelkirurgia
x lonkan FAI-kirurgia

TJA 7§: Lonkan ja polven primaari-TEP (OYS, LSHP, Soite, LPSHP, Kainuu)

Tekonivelrevisio (OYS,LSHP) Olkanivel-TEP
(OYS)

Reumaortopedia

x tekonivelet kuten yllä
x kaularankakirurgia
x reuman käsikirurgia
x vaativat reumajalkadeformiteetit
x isojen nivelten jäykistykset
x jännerekonstruktiot
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Jalkaortopedia

x vaativa jalkakirurgia (pes planovalgus- ja pes cavuskirurgia)
x postoperatiiviset isot komplikaatiot
x syvät infektiot

Traumatologia
x lantio ja lonkka: lantiorenkaan instabiilit murtumat, acetabulumvammat,

traumaattiset lonkkanivelen luksaatiot
x reisi, polvi ja sääri: niveleen ulottuvat pirstalemurtumat (myös LSHP), polven

luksaatiot, multiligamenttivammat, murtumaluksaatiot, avomurtumat (myös
LSHP)
x nilkka ja jalkaterä: pilon tibiale-murtumat (myös LSHP), avomurtumat,
taluksen murtumat, kantaluun leikkausta vaativat murtumat,

Chopartin niveltason murtumat, murtumaluksaatiot,
Lisfrancin niveltason murtumat, murtumaluksaatiot,
laajat pehmytosavammat, murskavammat

x kaula-, rinta- ja lanneranka: instabiilit murtumat (lannerangan instabiilit
murtumat myös LSHP), selkäydinvammat

Luutuumorit
TJA 5§
x Primaarimalig-

noomien leik-
kaukset (HUS,
PSHP)

x diagnostiikka, benignien muutosten hoito, palliaatio

Perinnöllisyyslääketiede

x vaativaa diagnostiikkaa edellyttävät harvinaiset perinnölliset sairaudet ja
oireyhtymät

x perinnöllisyysneuvonta, erityisesti silloin, kun perhesuunnittelun lisäksi käsi-
tellään sikiödiagnostiikkaa, kantajatutkimuksia tai sairastumista ennakoivia
(prediktiivisiä) geenitestejä

x perinnöllistä syöpää tai kasvainalttiutta sairastavat potilaat ja perheet
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PSYKIATRIAN ALAT  (päivitetty 11/2021)

Aikuispsykiatria Niuvanniemi ja
Vanha Vaasa

x terveydenhuollon ammattihenkilöiden psykiatriset työkykyisyyden arvioinnit Tutkimukseen
ja muut erityisen vaativat työkykyisyyden arvioinnit ja hoitoon

määrättyjen
oikeuspsykiatrinen
tutkimus ja hoito
x ?Erityisen vaa-

tivien ja vaaral-
listen potilai-
den tutkimus ja
hoito.

Nuorisopsykiatria EVA yksiköt TAYS
ja Niuvanniemi:

x alaikäisten tahdosta riippumaton hoito OYS, paitsi Soite ja Kainuu erityisen  vaativien
x oikeuspsykiatriset tutkimukset ja vaarallisten
x vaativa neuropsykiatrinen diagnostiikka nuorten ja lasten
x erittäin vaativat syömishäiriöt tutkimus ja hoito

Lastenpsykiatria
vuodeosastohoito (TJA 6§/20)

x vaativa neuropsykiatrinen, kehityshäiriöiden ja psykoosien diagnostiikka
x erittäin vaativat syömishäiriöt
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Radiologia  (tarkistettu 1/2022)

x vaativan onkologisen toimenpideradiologian toimenpiteet
o SIRT (selective internal radiation therapy)
o aivolymfooman BBBD-hoidot
o kemoembolisaatiot
o lämpöablaatiohoidot

x sarkoomatyöryhmän toimialaan kuuluva kuvantaminen ja näytteenotot
x selkäortopediaan kuuluva vaativa kuvantaminen ja kuvantaohjatut hoidot ja

biopsiat
x magneettikuvantaohjatut toimenpiteet ja näytteenotot
x verisuonimalformaatioiden endovaskulaariset hoidot
x vaativat embolisaatiohoidot
x TIPS (transjugulaarinen intrahepaattinen portosysteeminen shuntti)
x neurointerventiot

Silmätaudit  (tarkistettu 1/2022) HUS: chorioidea- ja
corpus  ciliare-

x lasiais- ja verkkokalvokirurgia melanoomien  hoi-
x sarveiskalvonsiirrot to
x lasten glaukoomakirurgia, implanttikirurgia ja syklofotokoagulaatiot
x lasten kaihileikkaukset HUS: retinoblasto-
x keskosuuteen liittyvä retinopatia man hoito
x herätevastetutkimuksia (ERG, VEP) vaativa diagnostiikka
x silmätautien virka-ajan ulkopuolinen päivystys HUS: päivystyksel-

x silmämelanoomien diagnostiikka ja hoito linen   retina-
ablaatiokirurgia
viikonloppuisin

Patologia (tarkistettu 1/2022)

x vaativaan syöpäkirurgiaan liittyvä patologian alan diagnostiikka
x molekyylipatologia yksilöllistetyn syövänhoidon tarpeisiin (myös
LSHP)
x digitaalisen patologian kehitystyö
x neuropatologian diagnostiikka
x vaativa erityisosaaminen useita erikoisaloja tukien
x konsultaatiotoiminta (ERVA ja jkv laajemminkin)
x elektronimikroskopialliset tutkimukset

HUSLAB, KSKS-
patologia, Charite-
Berlin: Joitakin
harvemmin tarvit-
tavia molekyylipa-
tologisia tutkimuk-
sia
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SISÄTAUTIALAT

Endokriiniset ja metaboliset sairaudet  (tarkistettu 1/2022)

x videoneuvotteluyhteyksien ja ongelmameeting-toiminnan sekä sähköisten
konsultaatioiden tehostaminen

x Cushingin oireyhtymän hoitosuunnitelma
x Sellameeting

· akromegalian hoitosuunnitelma
· makroprolaktinooman hoitosuunnitelma
· kraniofaryngeooman hoitosuunnitelma
· toimimattomien aivolisäkekasvaimien hoitosuunnitelma

x vaikean Basedowin taudin silmäsairauden diagnostiikka ja hoito (mm. de-
kompressioleikkauksen arvio)

x lisämunuaisten kasvainten (feokromosytooma, kuorikerroksen toimivat kas-
vaimet) diagnostiikka ja hoito (mm. sähköinen konsultaatio ennen leikkaus-
arvioon lähettämistä)

x suolikanavan, haiman ja kateenkorvan neuroendokriinisten kasvainten diag-
nostiikka ja primaarihoidon suunnittelu (mm. sähköinen konsultaatio) sekä
metastaattisten kasvainten hoidon suunnittelu

x metastasoineen kilpirauhasen medullaarisen karsinooman diagnostiikka ja
hoito

x perinnöllisten endokriinisten kasvainten diagnostiikka ja hoito (MEN1, MEN2,
von Hippel-Lindau, familiaariset paraganglioomat, hyperkalsiurinen hyper-
kalsemia, CaSR-mutaatiot, kilpirauhashormoniresistenssi)

x perinnöllisten kertymäsairauksien (Fabry, Gaucher) diagnostiikka ja hoidon
suunnittelu

Gastroenterologia  (tarkistettu 1/2022)

x kapseliendoskopia
x ruokatorven vaativat manometriat
x endoskooppiset uä-tutkimukset
x vaikeiden motiliteettihäiriöpotilaiden hoitoarvio ja suoliston stimulaattori-

hoidon arviot ja mahdollinen asennus yhteistyössä GE-kirurgien kanssa

Hematologia   (tarkistettu 1/2022) HYKS ja TYKS: allo-
geeniset kantasolu-

x akuuttia leukemiaa ja MDS:ää sairastavien intensiivihoidot siirrot
x aplastisen anemian antilymfosyyttiglobuliinihoidot
x autologiset kantasolukeräykset ja niiden tuella annettavat intensiivihoidot
x hemofiliapotilaiden hoidon ja seurannan järjestäminen
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Kardiologia  (tarkistettu 1/2022) TJA 6§/15: Vaati-
vat transkatetriset

x sepelvaltimotoimenpiteet, kun välitön kirurginen valmius on välttämätön toimenpiteet, edel-
x rytmihäiriöiden elektrofysiologiset tutkimukset ja katetriablaatiot lyttää avosydänki-
x harvinaisten perinnöllisten sairauksien diagnostiikka ja hoidon suunnittelu rurgian sairaalassa
x monimutkaista synnynnäistä sydänvikaa sairastavien seuranta (YOS)
x sydämensiirtoon menevien potilaiden valinta ja alkuvaiheen seuranta
x ASD:n ja PFO:n katetrisulut
x invasiiviset katetriläppätoimenpiteet (TAVI, Mitra-Clip)

Infektiosairaudet   (tarkistettu 1/2022)

x vaativa HIV-infektion hoito
x vaativa immuunivajavuuden/häiriön diagnostiikka ja hoidon suunnittelu
x epäselvien infektiotilanteiden diagnostiikka ja hoidon suunnittelu
x infektiot, jotka vaativat CT/MRI-ohjattua näytteiden ottoa ja ko. toimenpi-

de ei ole toteutettavissa keskussairaalassa
x infektiot, jotka vaativat neurokirurgista näytteiden ottoa
x ongelmalliset vierasesineinfektiot
x infektiivinen endokardiitti, jossa tarvitaan tai harkitaan leikkaushoitoa

Syöpätaudit  (päivitetty 1/2022)

x sädehoito
x autologiset kansasolusiirrot ja niitä edeltävät intensiivihoidot
x allogeenisia kantasolusiirtoja edeltävät intensiivihoidot ja hoitojen jälkei-

nen seuranta (siirrot TYKS/ HYKS)
x vaativien lymfoomien hoidon suunnittelu ja toteutus, osastohoitoa vaativien
lymfoomien hoito, lymfoomien erityishoidot
x osastohoitoa vaativat syöpälääkehoidot (mm. kemosädehoidot, sarkoomat)
x vaativat immunologiset hoidot ja niiden aiheuttamien haittavaikutusten

hoito
x vaativat maksametastaasien hoidot (mm. radioembolisaatiot)
x harvinaisten syöpäsairauksien hoito
x tutkimukselliset hoidot
x erityistason palliatiivisen ja saattohoidon konsultaatiotuki ja tapauskohtai-

nen hoidon toteutus (TJA 4§: suunnittelu)
 x CART-t-soluhoidot
 x    metastaattiset kivessyövän hoidot


