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Tavoitteena terveyttä
ja toimintakykyä
Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta-

ympäristö muuttuu voimakkaasti. Palvelujen
kysyntä lisääntyy, koska ikääntyvä väestö

sairastaa enemmän. Ihmiset vaativat palvelujärjestelmältä paljon ja haluavat laaduk-

kaita palveluja nopeasti. Myös lääketieteen
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kehitys kasvattaa kysyntää, jolloin sairaalat
ruuhkautuvat.

Nykyistä palveluverkkoa ja -tuotantoa

haastaa myös väestön keskittyminen maa-

kuntakeskuksiin ja suurimpiin asukaskeskit-

tymiin. Samaan aikaan osaava henkilökunta
siirtyy suuriin kaupunkeihin tai jää eläkkeelle.

Terveydenhuollon lainsäädäntöä muute-

taan ja kentällä tapahtuu myös vapaaehtoista
liikehdintää. Valinnanvapaus mahdollistaa
potilaalle hoitopaikan valinnan jo nyt, joten

kilpailu lisääntyy niin potilaista kuin ammattihenkilöistäkin.

Sairaanhoitopiirin uusi, jatkuvasti päivittyvä
strategia korostaa voimakkaasti:

Asiakaslähtöisyyttä
Toiminnan turvaamista yhteiskunnan
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
lainsäädännön muuttuessa
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Integraatiokehityksen
vahvistamista
Henkilökunnan osaamisesta ja
riittävästä osaamispääomasta
huolehtimista
Uuden teknologian tuomien
mahdollisuuksien hyödyntämistä
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taloutemme suunnittelua, kehittämistä ja

Visio ja strategiset tavoitteet

että alueemme ja koko Pohjois-Suomen väestö

tuottaja sekä arvostetuin ja vetovoimaisin työnantaja.

Tarvitsemme esimerkiksi Pohjois-Suomen kaikki

uudistamalla toimitilojamme ja palveluprosessejamme sekä

osattava viestiä organisaation strategisista

yhteistyökumppaniemme kanssa.

Arvot

Toteutamme palvelut
saumattomassa
yhteistyössä alueen
kuntien ja muiden
sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien
organisaatioiden
kanssa

Strategia 2020

ohjaa toimintamme ja

johtamista. Sen päämääränä on varmistaa,

saa tasavertaiset ja korkeatasoiset palvelut.

kuusi päivystävää sairaalaa. Näiden lisäksi on

Olemme innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen palvelujen
Tämän varmistamme kehittämällä organisaatiotamme,

tekemällä yhteistyötä omistajiemme, yliopiston ja muiden

valinnoista oikein ja ymmärrettävästi.
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Olemme potilaita varten. Tämä lähtökohta

ohjaa toimintaamme, joka perustuu arvoihin
ja eettisiin periaatteisiin. Näitä ovat:

Ihmisarvo

Toimintamme
on tehokasta ja
tuottavaa ja meillä on
tasapainoinen talous

Kohtelemme ihmisiä tasa-arvoisesti
ja yhdenvertaisesti

Vastuullisuus		

		
Kehitämme kaikilla organisaatiomme
tasoilla vastuullisesti toimivaa julkista
palvelua yhteiskuntamme tarpeisiin.

Oikeudenmukaisuus

Toimimme yhdessä toisiamme arvostaen

Uusiutumiskyky, avoimuus

Toimimme innovatiivisesti ja läpinäkyvästi

Tarjoamme
vaikuttavia,
oikea-aikaisia ja
potilaslähtöisiä
palveluja

Olemme
merkittävä pohjoinen
yhteiskunnallinen
toimija

Tehtävämme ja
toiminta-ajatuksemme
Tuotamme alueellamme sairaanhoitopiirin

järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon sekä muita

Vaikuttava
toiminta

Asiakaslähtöisyys

palveluja. Huolehdimme yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetyistä muista tehtävistä.

Yhdessä Oulun yliopiston ja alueen keskus-

sairaaloiden kanssa OYS kouluttaa suuren osan
lääketieteen ammattilaisista Pohjois-Suomen
tarpeisiin. Huolehdimme osaltamme lääkäri-

koulutuksesta sekä muusta sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta. On tärkeää, että pystymme

sitouttamaan koulutetut lääketieteen ammattilaiset työskentelemään omalla erityisvastuu-

Tehokkaat
toimintaprosessit

Kriittiset
menestystekijämme
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Tasapainoinen
talous

alueellamme.

Tekemämme tieteellinen tutkimus ja kehitys-

toiminta tuottavat uutta tietoa ja osaamista,

joiden avulla varmistamme palvelujen vaikuttavuuden ja ajanmukaisuuden. Osallistumme
aktiivisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen

kehittämiseen ja palvelujen integraation

Uudistuva
toiminta

toteuttamiseen.
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Omistajat
luovat puitteet

Potilaslähtöistä ja
vaikuttavaa hoitoa

Tarkastelemme Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja

Potilaamme saavat tarpeelliseksi arvioitua, korkea-

huomioon ihmisten tarpeet, tarvittavat resurssit

hoitoa. Hoidamme potilaat viiveettä ja viimeistään

terveyspalveluja yhtenä kokonaisuutena ottaen

ja käytettävissä olevat voimavarat. Erikoissairaanhoidon palvelut ovat kunnille merkittävä menoerä.
Omistajien luomilla puitteilla ja omistajastrategialinjauksilla on toiminnalle suuri merkitys.
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Organisaatio
ja johtaminen
Sairaanhoitopiirin konsernirakenne on muuttumassa

tasoista ja vaikuttavaa, tutkittuun tietoon perustuvaa
valtakunnallisten ohjeaikojen puitteissa. Potilaan

rooli on aktiivinen, ja hän voi vaikuttaa hoitopaikan
ja hoidon ajankohdan valintaan.

Palveluiden sisällöllisen laadun ja nopean saata-

vuuden lisäksi myös palvelukokemuksen on oltava

myönteinen. On kyettävä siirtymään aidosti potilaslähtöiseen toimintatapaan. Uuden sairaalan suunnittelu
eli OYS 2030 -uudistamisohjelma kiinnittää erityistä

huomiota tilojen viihtyisyyteen ja selkeyteen, opastuksiin sekä toimintojen optimaaliseen sijoitteluun

muun muassa OYS:n erityisvastuualueelle perustetta-

toisiinsa nähden.

tamme organisoituminen ja palveluiden tuottaminen

erikoissairaanhoitoa voidaan viedä lähelle potilaita

ten konsortioiden ja rakenteiden kautta. Näitä ovat

Digitaalisia palveluita kehitetään yhteistyössä muiden

täminen, biopankki ja lääkärihelikopteritoiminta.

konseptin alla, osana oman Esko-potilastietojärjes-

lähtöinen toiminta puoltavat erikoissairaanhoidon

Kehitämme laaturekistereitä yhteistyössä muiden

erikoisalakohtaisen organisoitumisen sijaan. Myös

hoitotuloksen arviointiin myös potilaat.

van yhteisen osuuskuntakonsernin myötä. Toimin-

Sähköisten ja jalkautuvien palveluiden avulla

tulevat arvioitaviksi myös nykyistä laajempien yhteis-

myös Pohjois-Suomen harvaan asutuilla alueilla.

muun muassa Esko-potilastietojärjestelmän yhtiöit-

sairaanhoitopiirien ja kuntien kanssa Terveyskylä-

Lääketieteen kehitys sekä asiakas- ja potilas-

organisoimista osaamiskeskuspohjaisesti nykyisen

hallintoa on tarve uudistaa palvelemaan paremmin
kuntayhtymää ja koko konsernia.

telmän kehittämistyötä ja kansallista UNA-yhteistyötä.
sairaanhoitopiirien ja THL:n kanssa ja osallistamme

Toiminta ja talous
tasapainossa
Suunnittelemme sairaanhoitopiirin toimintaa ja

taloutta tiiviissä yhteistyössä jäsenkuntien kanssa.

On strategisesti tärkeää, etteivät erikoissairaanhoidon
toimintakustannukset ylitä jäsenkuntiemme taloudellista kantokykyä. Erikoissairaanhoidon menokasvu
on mitoitettava koko kuntatalouden kannalta oikein.
Henkilöstön sekä koneet, laitteet ja toimitilat

mitoitamme vastaamaan odotettua palvelukysyn-

tää ja palvelutuotannolle asetettuja määräaikoja.

OYS 2030 -uudistamisohjelman kautta on mahdollista

uudistaa toimintatapoja, lisätä tuottavuutta ja tehostaa
toimintaa. Kannustamme työntekijöitämme kustannusajatteluun ja toimimaan vastuullisesti yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.
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Yhteistyöllä ja
kumppanuuksilla
laadukkaat ja
vaikuttavat palvelut
Haluamme osaltamme huolehtia sosiaali- ja

terveydenhuollon palveluiden integraatiosta niin,

että potilas hoidetaan tulevaisuudessa oikeaan

aikaan, oikeassa paikassa ja oikealla tavalla. Yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa aloitimme toiminnallisen integraatiohankkeen vuonna 2018 ja nyt
laajennamme sen koskemaan kaikkia jäsenkuntia.

OYS:n erityisvastuualueen yhteistyötä syvennetään
osuuskunnan kautta. Esko-potilastietojärjestelmän
yhtiöitimme vuoden 2020 alussa.
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Vetovoimainen työpaikka
ja osaava henkilöstö –
“elämäsi työpaikka”
Olemme korkean osaamistason asiantuntijaorgani-

saatio. Ammattitaitoinen, työhönsä sitoutunut ja oikein
mitoitettu henkilöstö on meille tärkein voimavara ja

kriittinen menestystekijä. Eläkepoistuma, ikäluokkien
pieneneminen sekä kilpailu osaajista haastavat meitä

voimakkaasti. Tähän on osattava reagoida ennakoiden
ja riittävän monin keinoin. Osallistava johtaminen,

luottamuksellinen yhteistoiminta sekä tulevaisuuden

sairaalan toiminnallinen suunnittelu luovat henkilös-
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tölle mahdollisuuksia vaikuttaa oman työn ja toiminnan
kehittämiseen. Organisaation kaikista strategisista
valinnoista on kyettävä aina viestimään oikein ja
ymmärrettävästi.

Korkeatasoista
koulutusta, tutkimusta,
kehitystä ja innovaatioita
Oulun yliopiston, ammattikorkeakoulun ja alueen
muiden tutkimusyhteisöjen kanssa tarvitaan tiivistä

yhteistyötä. Kehitämme yhdessä uusia toimintatapoja,
teknologioita ja prosesseja, edistämme potilaiden

turvallista ja korkeatasoista hoitoa, tuotamme alueen

väestölle terveyttä ja toimintakykyä sekä sovitamme

yhteen palvelutuotannon, tutkimuksen, yritystoiminnan

ja koulutuksen tarpeita. Koulutus-, tutkimus-, kehitys-

ja innovaatiotoiminta ja osaaminen ovat olennaisia
kilpailuvalttejamme.

Yhteistyö muiden yliopistollisten sairaaloiden,

muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä terveysteknologia-alan yritysten kanssa

lisää vetovoimaa ja vahvistaa valtakunnallista kilpailuasemaamme. Osallistuminen kansainvälisiin tutki-

mus- ja kehittämishankkeisiin on osa toimintaamme.
Strateginen tavoitteemme on parantaa tutkimustyön

tuloksellisuutta ja nostaa tutkimusryhmiä tieteellisen
tutkimuksen kansainväliselle huipulle.

Tietojärjestelmät
ja teknologia
tukevat toimintaa

Tulevaisuuden sairaala meitä kaikkia varten
OYS 2030 -hankkeessa uudisrakentamisen

kustannusarvio on noin 900 miljoonaa euroa,

kokonaiskustannukset ilman asiakas- ja potilas

tietojärjestelmiä arviolta 1,6 miljardia euroa. Inves-

tointien osuus on merkittävä, mutta kokonaisuuden
kannalta kohtuullinen satsaus vaativien erikois-

sairaanhoidon palvelujen turvaamiseksi PohjoisSuomessa. Mukana kehittämisessä ja prosessien

uudistamisessa ovat alueen yritykset ja kampusalueen muut toimijat.

Korkeatasoisen hoidon ja potilasturvallisuuden

parantamisen lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota
tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen: tehostamme
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palveluprosesseja, kehitämme työnjakoa ja osaa-

mista sekä hyödynnämme uutta teknologiaa selvästi

Kehitämme tietohallinnon palveluita vastaamaan

nykyistä laajemmin. Toimintojen keskittäminen avaa

Asiakastarpeiden ymmärtäminen ja käyttäjien osallista-

siirtyy vuodeosastoilta avohoitoon ja sairauksien

den tarpeita vastaaviksi. Esko-ohjelmistokehityksen

hyvinvoinnin edistämiseen sekä kansalaisten vas-

järjestelmän käytön maakunnan kaikissa kunnissa ja

Suunnittelemme ja rakennamme tulevaisuuden

opistosairaanhoitopiirien välillä, erityisvastuualueella

eri potilasryhmien hoitoon ja diagnostiikkaan

toiminnan tarpeita ja tuottamaan arvoa käyttäjille.

mahdollisuuden resurssien yhteiskäyttöön. Hoitoa

minen varmistavat, että palvelut kehittyvät tulevaisuu-

hoidosta siirrymme yhä enemmän terveyden ja

yhtiöittäminen yhteiseksi in house -yhtiöksi mahdollistaa

tuunoton lisäämiseen omasta hyvinvoinnistaan.

laajemminkin. Teemme yhteistyötä kansallisesti, yli-

sairaalaan osaamiskeskuksia, joihin keskittyy

ja alueemme kuntien kanssa. OYS 2030 ”Maailman älykkäin

tarvittavaa asiantuntemusta eri aloilta.

sairaala” -tavoitteen saavuttaminen edellyttää merkittävää ICT-palveluiden ja tietojärjestelmien kehittämistä
ja uusien teknologioiden hyödyntämistä.
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Strategiset mittarit
Seuraamme strategian toteutumista erilaisin
mittarein, joilla on vertailu- ja tavoitearvot.
Strategian pääkohtia mittaamme seuraavilla
mittareilla:
Potilaslähtöisyyden seuranta

Palvelukokemus eli tyytyväisten asiakkaiden määrä, fyysisiä

käyntejä korvaavien etäasiointien määrä, hoitoa odottavien
potilaiden hoitoon pääsyaika, hoitoon liittyvien infektioiden
määrä ja vuodeosastohoidosta poistumisen jälkeisten

suunnittelemattomien paluiden osuus hoitojaksoista laskee
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Yhteistyön ja kumppanuuksien seuranta
Palveluketjuhankkeen laajeneminen maakunnalliseksi,
osuuskunnan osaajapoolien määrä

Toiminta ja talous tasapainossa

Kustannukset hoidettua potilasta kohti euroina, avohoitokäyntien ja hoitopäivien määrä suhteessa työpanokseen

Vetovoimainen työpaikka ja osaava henkilöstö

Työnimu työhyvinvointikyselyn perusteella, sairauspoissaolojen
kustannukset, vaihtuvuus ja erosyyt sekä koulutuspäivien määrä

Tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminta
Opiskelijaohjauksen laatu, opiskelijatyytyväisyys
ja tutkimusten laatu mittaripistein
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twitter @OYS 2030

facebook.com/oys2030

Linkedin OYS - Oulun yliopistollinen sairaala

Youtube OYS - Oulun yliopistollinen sairaala

