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Tavoitteena terveyttä
ja toimintakykyä
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
muuttuu voimakkaasti. Palvelujen kysyntä lisääntyy, koska ikääntyvä väestö sairastaa enemmän.
Ihmiset vaativat palvelujärjestelmältä paljon ja
haluavat laadukkaita palveluja nopeasti. Myös
lääketieteen kehitys kasvattaa kysyntää, jolloin
sairaalat ruuhkautuvat.
Nykyistä palveluverkkoa ja -tuotantoa haastaa
myös väestön keskittyminen maakuntakeskuksiin
ja suurimpiin asukaskeskittymiin. Samaan aikaan
osaava henkilökunta siirtyy suuriin kaupunkeihin
tai jää eläkkeelle.
Nykyisten palvelujen sijainnin ja kysynnän sekä
henkilöstön osaamisen ja saatavuuden välillä
on ristiriita. Osaajia ei välttämättä riitä kaikille
aloille tarvetta vastaavasti. Myös julkiset toimijat
kilpailevat entistä enemmän sekä asiakkaista
että työvoimasta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP)
uusi, jatkuvasti päivittyvä strategia korostaa voimakkaasti:

Asiakaslähtöisyyttä

Uuden teknologian
tuomien mahdollisuuksien
hyödyntämistä

Toiminnan turvaamista
yhteiskunnan sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon lainsäädännön
muuttuessa

Henkilökunnan osaamisesta
ja riittävästä osaamispääomasta huolehtimista

Integraatiokehityksen
vahvistamista
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O

YS 2030 -uudistamisohjelma on
strategiassa keskeinen osa-alue.
Elämme aikaa, jossa parhaiten

selviytyvät ne toimijat, jotka kykenevät
ennakoimaan lähestyviä muutoksia, uudistumaan ja näkemään muutoksissa enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Rakenteita
ja toimintatapoja on välttämätöntä uudistaa kansallisesti ja alueellisesti.
Oulun yliopistollinen sairaala (OYS) on
pohjoisen Suomen vaativimman erikoissairaanhoidon keskus. Yhdessä Oulun yliopiston ja alueen keskussairaaloiden kanssa
se kouluttaa suuren osan lääketieteen
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ammattilaisista Pohjois-Suomen tarpeisiin.
On tärkeää, että pystymme sitouttamaan
koulutetut lääketieteen ammattilaiset työskentelemään omalla erityisvastuualueellamme. Tarvitsemme Pohjois-Suomen kaikki
kuusi päivystävää sairaalaa tuottamaan
erikoissairaanhoidon palvelut alueemme
väestölle.

OYS on pohjoisen
Suomen vaativimman
erikoissairaanhoidon keskus.

Vuonna 2019 Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit ovat perustaneet osuuskunnan, josta
tulee alusta ja keino entistä tiiviimmälle
yhteistyölle. Samalla siirrymme entistä
enemmän kaikkia osapuolia hyödyttävään
kumppanuuteen. Yhdessä kykenemme
paremmin voittamaan tulevaisuuden
haasteet ja asemamme valtakunnallisessa kontekstissa vahvistuu. Samaan
kokonaisuuteen liittyy myös yksityisen
ja kolmannen sektorin kanssa tehtävä
strateginen yhteistyö.
Oman sairaanhoitopiirimme alueella
kiinnitämme erityistä huomiota työnjaon
toimivuuteen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen integroimiseen saumattomaksi
kokonaisuudeksi. Työtä tehdään yhdessä
kaikkien sairaanhoitopiirin jäsenkuntien
kanssa. Sairaanhoitopiirin toiminnan
strategiseen uudistamiseen liittyvät myös
toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi. Näillä tuemme kilpailukykymme ja
kustannustehokkuutemme säilyttämistä
myös tulevaisuudessa.
Tavoitteeseen päästään muun muassa
edistämällä digitaalisia palveluja eli digihoitopolkuja sekä uudistamalla tietojärjestelmiä vastaamaan muuttuvia tarpeita.
Johtamista kehitämme niin, että se perustuu oikeaan, ajantasaiseen ja luotettavaan
tietoon.
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ja palveluketjuksi peruspalveluista erityispalveluihin. Tavoitteet ovat yhteneviä

Oleellista on johtaa
sosiaali- ja terveyspalveluja
yhtenä kokonaisuutena.

uuden strategiamme kanssa. Alueemme
asukkaat saavat kaikissa tilanteissa myös
jatkossa vaativimmat terveyspalvelunsa Oulun yliopistollisesta sairaalasta ja
Oulaskankaan sairaalasta. Tämän varmistamme kehittämällä organisaatiotamme,
uudistamalla toimitilojamme ja palvelu-
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Oulaskankaan sairaalan synnytystoi-

prosessejamme sekä tekemällä yhteistyötä

minta päättyi vuonna 2018. Sairaala on

omistajiemme, yliopiston ja muiden yhteis-

muutoksesta huolimatta olennainen osa

työkumppaniemme kanssa.

sairaanhoitopiiriämme, ja Oulaskankaan

Terveyden edistämistyöllä vaikutamme

kapasiteettia ja osaamista tarvitaan nyt ja

ihmisten elintapoihin ja kannustamme heitä

tulevaisuudessa. Määrätietoinen sairaalan

ottamaan enemmän vastuuta terveydes-

toimintojen uudistaminen ja kehittäminen

tään. Strategia 2020– ohjaa toimintamme

on osa strategiaa ja OYS 2030 -uudistamis-

ja taloutemme suunnittelua, kehittämistä ja

ohjelmaa.

johtamista. Sen päämääränä on varmistaa,

Hallituksen hanke uudistaa sosiaali- ja

että alueemme ja koko Pohjois-Suomen

terveydenhuolto on välttämätön. Oleellista

väestö saa tasavertaiset ja korkeatasoiset

on johtaa sosiaali- ja terveyspalveluja yh-

palvelut. Palveluja voidaan kehittää sekä

tenä kokonaisuutena ja yhdistää palveluja

kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta

asiakkaan näkökulmasta sujuvaksi hoito-

parantaa.
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Arvot strategian kivijalkana
Olemme potilaita varten. Tämä lähtökohta ohjaa toimintaamme,
joka perustuu arvoihin ja eettisiin periaatteisiin. Näitä ovat:

Ihmisarvo

Kohtelemme ihmisiä tasa-arvoisesti
ja yhdenvertaisesti, huomaavaisesti
ja heidän yksityisyyttään ja henkilökohtaista vakaumustaan kunnioittaen

Vastuullisuus

Jokaisella on vastuu omasta tehtävästään
ja työyhteisön toimivuudesta
Vastuullisuudessa lähtökohtamme on jatkuvasti
kehittää osaamista sekä huolehtia työssä jaksamisesta
Vastuun ottaminen korostuu toimintamme
ja taloutemme suunnittelussa ja yhteensovittamisessa
Julkisen palvelun ensisijaisuus ohjaa toimintaamme

Oikeudenmukaisuus

Sovimme periaatteet yhteisesti
Arvostamme jokaisen osaamista
Jokaisella on oikeus osallistua itseään
koskevaan päätöksentekoon ja
toiminnan kehittämiseen

Uusiutumiskyky
ja avoimuus

Arvostamme innovatiivisuutta
toiminnan kehittämisessä
Meitä koskeva tieto on kaikkien
saatavilla verkkosivustoltamme
Sisäinen ja ulkoinen
viestintämme on avointa
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Visio –
tällainen
haluamme olla
Olemme innovatiivinen, uudistuva ja
tuloksellinen palvelujen tuottaja sekä
arvostetuin ja vetovoimaisin työnantaja.

A

rvostamme toimivia peruspalve-

alueemme vahva keskus. Rakennamme

luita ja tuemme niiden vahvistu-

uuden yliopistollisen sairaalan moderni-

mista. Olemme Pohjois-Suomen

lon asiakas- ja potilastietojärjestelmää.
Kehitämme aktiivisesti Oulaskankaan

soimalla palvelutuotannon sekä asiakas-

sairaalaa. Huolehdimme sen säilymisestä

verkottuneen julkisen erikoissairaanhoidon

ja potilaslähtöisen toimintatavan. Sitou-

sairaanhoitopiirin alueen toisena yhteis-

kivijalka ja tuemme erityisvastuualueemme

dumme lisäämään tuottavuutta.

päivystävänä sairaalana ja merkittävänä

muita päivystäviä sairaaloita.

Modernisointia edustavat virtuaali-

elektiivisten erikoissairaanhoidon palvelui-

sairaala/Terveyskylä ja sähköiset sekä

den tuottajana muun muassa vaativissa

koissairaanhoidon, perusterveydenhuollon

jalkautuvat palvelut, ja potilaslähtöisyyttä

yleisanestesiassa tehtävissä leikkauksissa.

ja kehitysvammahuollon palvelut oikea-

osaamiskeskukset.

Potilaamme saavat korkeatasoiset eri-

Tuemme aktiivisesti myös Raahen

aikaisesti ja asiakaslähtöisesti. Potilailla on

aluesairaalan uudistuvaa roolia polikliini-

valinnanmahdollisuuksia ja he osallistuvat

sen erikoissairaanhoidon yksikkönä. OYS:n

omaan hoitoonsa aktiivisesti yhdessä

ja Oulaskankaan yhteispäivystysten lisäksi

läheistensä kanssa. Terveyden edistämi-

pidämme myös Raahen ja Kuusamon pe-

sessä olemme edelläkävijä.
Alueen palveluverkko on maan toimivin.
Lähivuosina palvelutuotantomme perustuu

Alueen palveluverkko
on maan toimivin.

rusterveydenhuollon ympärivuorokautisia
päivystyksiä tärkeinä maakuntamme
toimivalle palvelujärjestelmälle.
Kansainvälisen tason tutkimuksella

strategiseen kumppanuuteen. Koko palveluTunnistamme sosiaali- ja terveyden-

sekä yhteistyöllä eri sidosryhmien kanssa

tannusrakenne sekä niiden kehittäminen

huollon kokonaisuuden. Tuemme perus-

varmistamme huipputason palvelut koko

varmistetaan eri toimijoiden välisellä

palveluiden vahvistumista muun muassa

Pohjois-Suomen asukkaille. Tiivistämme

yhteistyöllä.

integraatiohankkeella ja tuomalla erikois-

kehitys- ja innovaatioyhteistyötä muiden

sairaanhoidon toimintoja lähemmäs perus-

yliopistollisten sairaanhoitopiirien, erityi-

lana, parannamme valtakunnallista kilpai-

palveluita. Kehitämme aktiivisesti yhteistä

sesti Helsingin ja Uudenmaan sairaan-

luasemaamme ja olemme erityisvastuu-

maakunnallista sosiaali- ja terveydenhuol-

hoitopiirin kanssa.

järjestelmän optimaalinen toiminta ja kus-

Vahvistumme yliopistollisena sairaa-
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Tehtävämme
ja toimintaajatuksemme
Tuotamme alueellamme sairaanhoitopiirin
järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon sekä muita
palveluja. Huolehdimme yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetyistä muista tehtävistä.

E

distämme väestön terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia saumattomassa
yhteistyössä muiden sosiaali- ja

terveyspalvelujen tuottajien kanssa. Oulun
yliopistollinen sairaala vastaa erityistason

Kehitämme sosiaali- ja terveyspalveluja
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

palveluista valtakunnallisen tehtäväjaon
ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen mukaisesti.
Järjestämme palvelut lähipalveluna,
alueellisena, seudullisena tai keskitettynä
palvelutuotantona kaikille mahdollisimman

Järjestämme palvelut kaikille tasavertaisesti,
asuinpaikkakunnasta riippumatta

tasavertaisesti, asuinpaikkakunnasta
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riippumatta.
Huolehdimme osaltamme lääkärikoulutuksesta sekä muusta sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta. Tuotamme tieteellisen
tutkimuksen ja kehitystoiminnan avulla

Huolehdimme osaltamme lääkäri- ja
sosiaalialan koulutuksesta alueellamme

uutta tietoa ja osaamista, joiden avulla
varmistamme palvelujen vaikuttavuuden
ja ajanmukaisuuden.
Osallistumme aktiivisesti sosiaali- ja
terveyspalvelujen kehittämiseen ja palvelujen integraation toteuttamiseen yhteistyössä jäsenkuntiemme kanssa ja koko PohjoisSuomessa. Annamme asiantuntijatukea
lainsäädäntötyöhön, joka liittyy palvelujen
tuottamiseen ja järjestämiseen.

Tieteellisen tutkimuksen ja kehitystoiminnan
avulla tuotamme uutta tietoa ja osaamista
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Omistajat
luovat puitteet
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveyspalveluja tarkastelemme yhtenä
kokonaisuutena ottaen huomioon ihmisten
tarpeet, tarvittavat resurssit ja käytettävissä
olevat voimavarat.

K

otikunnan on huolehdittava asuk-

Erikoissairaanhoidon palvelut ovat

Organisaatiorajat ylittävään ja koko

kaidensa erikoissairaanhoidosta

kunnille merkittävä menoerä. Omistajien

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan katta-

terveydenhuoltolain mukaisesti.

luomilla puitteilla ja omistajastrategia-

vaan sote-tietohallintoyhteistyöhön, tieto-

Erikoissairaanhoidon järjestämiseksi

linjauksilla on toiminnalle suuri merkitys.

johtamiseen sekä sosiaali- ja terveyden-

kunnan on kuuluttava johonkin sairaan-

Toimintaympäristö muuttuu, kuntatalous

huollon palveluketjujen kehittämiseen

hoitopiirin kuntayhtymään.

kiristyy edelleen ja yliopistollisen sairaa-

tähtäävä hanke on käynnistynyt syksyllä

lan uudistamisohjelma on käynnistynyt.

2019. Sairaanhoitopiiri vastaa hankkeen

Näköpiirissä on sairaanhoitopiirin nopea

koordinoinnista. Hankkeessa hyödynne-

lainakannan kasvu, mikä heijastuu käyttö-

tään aiemmin tehdyn työn tuloksia sekä

talousmenoihin kasvavina poistoina

alueen kuntien ja sote-organisaatioiden

ja lainanhoitokuluina.

osaamista.

(Erikoissairaanhoitolaki 1.12.1989/1062 3§,
kotikuntalaki 201/1994.)

PPSHP:n alueen
erikoissairaanhoidon
tarvevakioidut menot
olivat vuonna 2017 THL:n
tilaston mukaan:
2489 euroa/asukas
alueen tarvekerroin 1,03
tarvevakioitujen menojen indeksi 99

Omistajaohjauksen toteuttamiseksi

Sote-ICT -kokonaisuuden koordinoin-

sairaanhoitopiirissä toimii säännöllisesti

tiin liittyy koko maakunnan tarpeet kattava

kokoontuva omistajaohjauksen koordinaa-

asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Tämä

tioryhmä. Järjestämme säännönmukaisia

rakennetaan sairaanhoitopiirin oman

kokouksia ja tapaamisia omistajakuntien

Esko-potilastietojärjestelmän pohjalle.

kuntajohtajien sekä taloudesta ja toimin-

Ensi vaiheessa sen ominaisuudet laa-

nasta vastaavien johtavien viranhalti-

jennetaan kattamaan myös peruster-

joiden kanssa.

veydenhuollon tarpeet. Kehitystyö jatkuu

Valtakunnalliseen sote-uudistukseen

yhteisessä in house -yhtiössä.

valmistauduttaessa meille on tullut ja
tulee lisää merkittäviä koordinaatiotehtäviä, jotka korostavat omistajaohjauksen tarvetta ja merkitystä.

Sairaanhoitopiirin omaa
Esko-potilastietojärjestelmää
laajennetaan vastaamaan myös
perusterveydenhuollon tarpeita.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta-

erityisen merkittävä omistajaohjauk-

hoitopiiriä monipuolistamaan palvelutuo-

sen, hankkeen kokonaiskustannusten ja

tannon muotojaan. Muun muassa sähköisiä

rakentamisen toiminnallisen laajuuden

sekä lähelle peruspalveluita jalkautuvia

kannalta. Tavoitteena on rakentaa uusi

erikoissairaanhoidon palveluita kehitetään.

sairaala mahdollisimman avohoitopai-

Erikoissairaanhoidon palvelutuotannon

notteiseksi ja vain sellaiselle erikoissai-

monipuolistaminen sekä siihen liittyvä

raanhoidolle, jota ei ole mahdollista

mahdollinen yhteistyö ja kumppanuudet

tuottaa sähköisinä palveluina tai perus-

yksityisten toimijoiden kanssa saattavat

tason sote-palveluiden yhteydessä.

aiheuttaa omistajakunnille tarpeen

Jotta uudistamisohjelman mitoitta-

arvioida uudelleen strategisia linjauksia

misessa onnistutaan optimaalisesti,

sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito-

vaaditaan jatkuvaa omistajaohjausta

piirin perussopimusta.

ja tiivistä vuorovaikutusta alueen muiden

Sairaanhoitopiirin perussopimusta voi
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OYS 2030 -uudistamisohjelma on

ympäristön muutokset haastavat sairaan-

sote-organisaatioiden kanssa. Näin voima-

olla syytä arvioida uudestaan ja muuttaa,

varoja jää riittävästi alueen perustason

jos hoito- ja palveluketjujen toiminnalli-

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.

nen selvityshanke johtaisi vapaaehtoiseen

Resurssien käyttöä, kustannuksia ja

kuntayhtymäpohjaiseen sosiaali- ja tervey-

tuottavuutta sekä vaikuttavuutta tulee

denhuollon palveluiden uudelleen organi-

tarkastella entistä enemmän koko palve-

sointiin. Tämä voisi olla maakunnallista tai

lujärjestelmän näkökulmasta. Tämä on

koskea osaa kunnista.

tarpeen, kun palvelurakenne tiivistyy ja

Nykyisen yliopistollisen sairaalan infra-

hoitoketjujen osat eli sosiaalipalvelut,

struktuurin kunto on heikko ja peruskorjaus-

perusterveydenhuolto ja erikoissairaan-

tarve akuutti. Sairaalakiinteistö ei toimin-

hoito integroituvat saumattomiksi koko-

nallisesti vastaa nykyisen erikoissairaan-

naisuuksiksi. Osaoptimoinnista tulee siirtyä

hoidon tarpeita. Lastentautien klinikan

kokonaisuuksien hallintaan. Muun muassa

aiemmin toteutettu yhden kaaren perus-

tuottavuuden mittaamista ja resurssien

korjaus osoitti, että on edullisempaa ra-

kulutusta varten laaditaan suorituskykyä

kentaa uutta kuin korjata vanhaa. Yliopis-

kuvaavat mittarit, jotka ottavat huomioon

tosairaalan uudistaminen onkin päätetty

koko palvelutuotannon.

tehdä rakentamalla uusi sairaala nykyisen sairaalan paikalle.
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/06
Organisaatio
ja johtaminen
20

Toimintaympäristön muutosten myötä
on syytä arvioida sairaanhoitopiirin
organisoitumismallia ja johtamisjärjestelmää uudelleen.

T

oimintaympäristöömme vaikuttavat

ne on huomioitava OYS 2030 hankkeen

lainsäädännölliset ja vapaaehtoiset

suunnittelussa, uuden yliopistollisen

muutokset, osaamisen keskittymi-

sairaalan toimintojen sijoittelussa ja

nen, eläkepoistuma sekä kiristynyt kilpailu
potilaista ja ammattihenkilöistä. OYS 2030
-uudistamisohjelma vaikuttaa merkittävästi fyysiseen ja toiminnalliseen ympäristöömme. Haasteena ja mahdollisuutena

Siirrymme toimimaan
osaamiskeskusten
pohjalta.

on lisääntyvä sairaanhoitopiirirajat ylittävä
erikoissairaanhoidon organisatorinen

Lääketieteen kehitys sekä asiakas-

yhteistyö sekä julkisten ja yksityisten

ja potilaslähtöinen toiminta puoltavat

palveluntuottajien yhteistyö.

erikoissairaanhoidon organisoimista

Sairaanhoitopiirin konsernirakenne

osaamiskeskuspohjaisesti nykyisen

on muuttumassa muun muassa OYS:n

erikoisalakohtaisen organisoitumisen

erityisvastuualueen perustettavan yhtei-

sijaan. Osaamiskeskuksissa potilaan

sen osuuskuntakonsernin myötä. Toimin-

hoitoon tarvittavat eri erikoisalojen

tamme organisoituminen ja palveluiden

ammattilaiset ja muut resurssit kootaan

tuottaminen tulevat arvioitaviksi myös

yhteen hoidon laadun, vaikuttavuuden

nykyistä laajempien yhteisten konsorti-

ja tuottavuuden parantamiseksi. Uuteen

oiden ja rakenteiden kautta. Näistä esi-

organisaatiorakenteeseen siirrymme

merkkeinä ovat Esko-potilastietojärjes-

vähitellen muodostamalla uusia osaa-

telmän yhtiöittäminen, biopankki ja lää-

miskeskuksia nykyisen organisaation

kärihelikopteritoiminta. Alueellamme

sisälle ja osin toimimaan koko erityis-

käynnissä olevat ja suunnitellut toimet

vastuualueella.

edellyttävät johtamiselta entistä laa-

Osaamiskeskusajattelu poikkeaa suu-

jempaa tilannekuvaa ja yhteistyötä

resti nykysairaalan toimintamallista. Jotta

muiden terveys- ja sosiaalipalvelujen

uuteen yliopistolliseen sairaalaan olisi

tuottajien kanssa.

mahdollista perustaa osaamiskeskuksia,

kiinteistöjen rakentamisessa.
Osaamiskeskuspohjaisessa toiminnassa on tunnistettu useita tavoitetasoja.
Tavoitetasomme on 3–4.

1

Toiminnallinen integraatio

2

Toiminnallinen ja
rakenteellinen integraatio

Luodaan yhteiset toimintamallit
ja –prosessit

Luodaan yhteiset toimintamallit
ja –prosessit yhteisiin tiloihin

3

Toiminnallinen,
rakenteellinen ja
hallinnollinen integraatio

Yhteiset toimintamallit,
-prosessit, tilat ja hallinto

4

Erityisvastuualueen
tasoinen osaamiskeskus

Tasot 1-3 ulotetaan kaikkiin
OYS-ervan sairaaloihin
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Myös yhtymähallintoa on tarve uudis-

Johtamisen merkitys ja vuorovaikutus

taa palvelemaan paremmin kuntayhtymää

sairaanhoitopiirin johdon, eri yksiköiden ja

ja koko konsernia. Yhtymähallinnon sijaan

henkilökunnan välillä korostuu. Sitoutamme

puhutaan jatkossa konsernipalveluista. Niitä

esimiehet uuteen strategiaan. He varmista-

kehitetään organisoimalla yhtymähallintoa

vat strategian toteuttamisen vaatimien

uudelleen sekä kokoamalla vaiheittain koko

toimenpiteiden merkityksen jokaiselle

konsernia ja organisaatioita palvelevat toi-

organisaatiossa työskentelevälle. Henkilö-

minnot konsernipalveluihin toisiaan tukeviin

kunnan osallistaminen, innostaminen sekä

kokonaisuuksiin. Muun muassa OYS 2030

kaksisuuntainen, monikanavainen, selkeä

-uudistamisohjelma ja tekniikan palvelut

ja ymmärrettävä viestintä ovat johtami-

yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Myös

sessa keskeisiä, kun alamme toteuttaa

koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja inno-

uutta strategiaa käytännössä. Otamme

vaatiotoimintojen (TKI) kokoaminen yhteen

koko henkilöstön mukaan miettimään

mahdollistaa nykyistä tehokkaamman

uuden strategian merkitystä ja vaikutusta

tiedontuotannon ja tiedolla johtamisen.

heidän omaan työhönsä.
Sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä
markkinointi saavat aikaisempaa vahvemman roolin muuttuvassa toimintaympäristössä, strategian jalkauttamisessa ja
uudessa organisaatiorakenteessa. Nykyai-

TKI-toimintojen kokoaminen
yhteen mahdollistaa
nykyistä tehokkaamman
tiedontuotannon ja
tiedolla johtamisen.

kaiset viestinnän kanavat kuten sosiaalinen
media tulevat käyttöön entistä tehokkaammin. Keskeinen tavoite on määrätietoisesti
vahvistaa yliopistollisen sairaalan imagoa.
Uuden yliopistollisen sairaalan rakentamishanke on erittäin merkittävä toiminnallisesti ja taloudellisesti, mutta myös huomioarvoltaan. OYS 2030 -uudistamisohjelman
otamme vahvasti huomioon viestinnän ja
markkinoinnin kokonaisuudessa.
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Potilaslähtöistä
ja vaikuttavaa hoitoa
24

Potilaamme saavat tarpeelliseksi arvioitua,
korkeatasoista ja vaikuttavaa, tutkittuun tietoon
perustuvaa hoitoa. Hoidamme potilaat viiveettä ja
viimeistään valtakunnallisten ohjeaikojen puitteissa.
Potilaan rooli on aktiivinen ja hän voi vaikuttaa
hoitopaikan ja hoidon ajankohdan valintaan.

S

airaanhoitopiirimme yksiköissä

Sähköisten ja terveyskeskuksiin jalkau-

potilaan hoidon tarve ja tahdon

tuvien palveluiden avulla erikoissairaan-

kunnioittaminen ohjaavat hoitoa.

hoitoa voidaan viedä lähelle potilaita myös

tävän lyhentämisen ja lainsäädännön
asettamien aikarajojen alittamisen.
Laaturekisterit luovat pohjan arvioida

Terveydenhuoltolain mukaan henkilö voi

Pohjois-Suomen harvaan asutuilla alueilla.

hoidon laatua ja vaikuttavuutta sekä

valita erikoissairaanhoidon hoitopaikan

Samalla hoitomuotoja voidaan räätälöidä

hoitoketjujen toimivuutta. Kehitämme

sen jälkeen, kun lääkäri tai hammaslääkäri

eri potilasryhmien tarpeita vastaaviksi. Po-

laaturekistereitä yhteistyössä muiden

on arvioinut hoidon tarpeelliseksi. Hoito-

tilaalle on tärkeää saada laadukas palvelu

sairaanhoitopiirien ja THL:n kanssa ja

paikka on valittava yhteisymmärryksessä

mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti

osallistamme hoitotuloksen arviointiin

lähetteen antavan lääkärin tai hammas-

periaatteella, jonka mukaan ensisijaisesti

myös potilaat. Toimintaperiaatteemme

lääkärin kanssa. Tämä lain kohta lisää

liikkuu tieto ja asiantuntemus ja vasta

on tarjota vaikuttavaa hoitoa oikeaan

kilpailua sairaaloiden välillä.

tarpeen mukaan potilas.

aikaan ja oikeassa paikassa.

Palveluiden sisällöllisen laadun ja

Digitaalisia palveluita kehitetään

nopean saatavuuden lisäksi myös palve-

yhteistyössä muiden sairaanhoitopiirien

tukevat potilaslähtöisyyttä. Olemme

lukokemuksen on oltava myönteinen, jotta

ja kuntien kanssa Terveyskylä-konseptin

avoimia ja ilmaisemme selkeästi halun

potilaat tulevaisuudessakin haluavat

alla, osana oman Esko-potilastietojärjes-

ottaa vastaan rakentavaa palautetta

tulla hoidetuksi sairaanhoitopiirimme sai-

telmän kehittämistyötä ja kansallista UNA-

toiminnan kehittämisen pohjaksi. Moni-

raaloissa asuinkunnastaan riippumatta.

yhteistyötä.

puolistamme palautekanavia ja lisääm-

Aktiivinen viestintä ja markkinointi

Organisaatiolähtöisestä ajattelusta ja

Palveluiden laatu ja saatavuus ovat

toiminnan kehittämisestä on kyettävä

keskeisimmät kilpailukykytekijämme palve-

Jonotietojen, asiakaskokemuksen ja pal-

siirtymään aidosti potilaslähtöiseen toi-

lutapahtumaan liittyvän kokemuksen ohella.

veluiden laatua kuvaavien indikaattorien

mintatapaan. Toimintakulttuurin muutos

Havaintojen perusteella erityisesti hoidon

säännöllinen julkaisu tulee osaksi joka-

tarkoittaa potilaan osallisuuden tunnus-

odotusajat koetaan ongelmaksi. Riittävät

päiväistä toimintaa. Potilaslähtöisen

tamista läpi kaikkien palveluiden.

resurssit, palvelutuotannon modernisointi

toiminnan edistämiseksi modernisoimme

ja oman toiminnan aktiivinen kehittäminen

sairaanhoitopiirin verkkosivuston, hyödyn-

ovat luonnollisesti ratkaisuja, joilla hoito-

nämme nykyistä paremmin sähköisiä

jonoja ja odotusaikoja lyhennetään. Tavoit-

palvelukanavia ja kehitämme aktiivisesti

teeksi asetamme nykyisten jonojen merkit-

chat-palveluita.

Kohti aidosti
potilaslähtöistä toimintaa.

me asiakaskokemuksen mittaamista.
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Sairaalan infrastruktuuri vaikuttaa
merkittävästi potilaskokemukseen. Uuden
sairaalan suunnittelu eli OYS 2030 -uudistamisohjelma kiinnittää erityistä huomiota
tilojen viihtyisyyteen ja selkeyteen, opastuksiin sekä toimintojen optimaaliseen
sijoitteluun toisiinsa nähden. Yhden hengen huoneita rakentamalla vähennämme
infektioriskiä sekä parannamme potilaan
yksityisyyden suojaa ja viihtyisyyttä merkittävällä tavalla. Sairaalan suunnittelussa

Maakunnallinen
hoito- ja palveluketjujen
kehittämishanke
parantaa toiminnan
laatua ja vaikuttavuutta.

hyödynnämme laajasti palvelumuotoilua
ja kokemusasiantuntijoita.

26

Syksyllä 2019 käynnistynyt hoito- ja
palveluketjujen kehittämishanke on erin-

Uuden sairaalan toimintamalli edellyttää

omainen keino parantaa toiminnan laatua

potilashotellin rakentamista OYS:n välittö-

ja vaikuttavuutta. Hankkeen yksi kulmakivi

mään läheisyyteen. Väestön ikääntyessä

on maakunnallisen yhteisen asiakas- ja

ja hoitokeinojen kehittyessä esimerkiksi

potilastietojärjestelmän kehittäminen. Se

syöpäpotilaiden määrä lisääntyy. Useissa

edistää tiedon liikkuvuutta ja vähentää

tapauksissa juuri nämä potilaat voisivat

tarpeettomien päällekkäisten tutkimusten

hyödyntää oikein sijoitettua potilashotellia,

riskiä. Hankkeessa selvitetään myös mah-

mikä parantaisi potilaiden viihtymistä ja

dollisuutta kytkeä yhteen Oulun kaupungin-

hoitokokemusta ja samalla syöpähoitoihin

sairaalan ja OYS:n toiminnot joko sulautta-

liittyvä kohonnut infektioriski olisi helpompi

malla ne toisiinsa kokonaan tai osittain.

minimoida. Myös monet muut potilasryh-

Kehittämishanke pyrkii parantamaan hoito-

mät kuten synnyttäjät ja heidän omaisensa

ketjujen sujuvuutta ja hoidon saatavuutta

voivat hyödyntää potilashotellia. Vakavasti

myös yksityisen ja kolmannen sektorin

sairaan potilaan omaisten läsnäolon

toimijoiden kanssa solmimalla erilaisia

lisääminen olisi merkittävä parannus

kumppanuussopimuksia.

nykytilanteeseen verrattuna.
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Toiminta ja talous
tasapainossa
28

Suunnittelemme sairaanhoitopiirin
toimintaa ja taloutta tiiviissä yhteistyössä
jäsenkuntien kanssa. On strategisesti
tärkeää, etteivät erikoissairaanhoidon
toimintakustannukset ylitä jäsenkuntiemme
taloudellista kantokykyä. Erikoissairaanhoidon menokasvu on koko kuntatalouden
kannalta mitoitettava oikein.

O

tamme huomioon toiminnan suun-

Talousarvio ja taloussuunnitelma poh-

Investointisuunnitelman ja ylläpito-

nittelussa paitsi jäsenkuntien, myös

jautuvat realistiseen arvioon tuotettavien

ohjelman avulla turvaamme toimivan ja

koko erityisvastuualueen tarpeet

palveluiden määrästä, laskutuksesta ja

tarkoituksenmukaisen kiinteistö- ja laite-

ja siihen liittyvän yliopistollisen sairaalan

kustannuksista. Arvioimme toimintakulu-

kannan. Investointien, erityisesti OYS 2030

koordinointivastuun. Selvitämme vaihto-

jen kasvua muun muassa alueen väestön-

-uudistamisohjelman kautta on mahdollista

ehtoisia tapoja tuottaa erikoissairaanhoi-

kasvun, ikääntymisen ja sairastavuuden

uudistaa toimintatapoja, lisätä tuottavuutta

don palveluja yhteistyössä jäsenkuntiemme

perusteella. Lisäksi otamme huomioon

ja tehostaa toimintaa.

ja terveyspalveluja tuottavien yritysten

sekä yleisen että toimialan kustannusta-

kanssa (ns. jalkautuva erikoissairaanhoito).

son kehityksen. Talouden johtamisen

tointeja selvitämme mahdollisia yhteis-

Tuotamme erikoissairaanhoidon palveluja

tavoitteena on tasapainoinen talous ja

omistuksia. Investoinnit rahoitamme

tiiviissä yhteistyössä erityisvastuualueen

tehokkaat ennakoivat toimet, jotka

pääosin lainalla. Kasvavan lainasalkun

muiden sairaanhoitopiirien kanssa yhteisen

rajoittavat kustannusten kasvua.

korkoriskiä hallitsemme suojaamalla

osuuskunnan kautta.

Osana tulevia rakennus- ja laiteinves-

Talouden suunnittelun lähtökohtana

osan velkasalkusta korkotason nousulta

on, ettei sairaanhoitopiirin taloudellinen

erikseen päätettävän suojausstrategian

namme on väestön palvelutarve ja siihen

tulos muodostu alijäämäiseksi. Arvioimme

mukaisesti. Laitehankinnat arvioimme

liittyvä hoitoon pääsyä koskeva lainsää-

toiminnastamme syntyviä kustannuksia

niiden taloudellisen kannattavuuden,

däntö. Mitoitamme sairaanhoitopiirin

vertailemalla niitä muihin yliopistosairaa-

tuottavuuden ja vaikuttavuuden näkö-

henkilöstön, koneet, laitteet sekä toimitilat

loihin. Talouden johtamisen onnistumista

kulmasta. Laitehankinnoissa hyödyn-

vastaamaan odotettua palvelukysyntää

mittaamme taloudellisella tuloksella ja

nämme myös leasing-rahoitusta.

ja palvelutuotannolle asetettuja määrä-

valtakunnallisella kustannusvertailulla.

Toiminnan suunnittelussa lähtökohta-

aikoja.

Yliopistollisen sairaalan uudisrakennusten valmistuttua poistamme käytöstä
ja puramme tarpeettomat kiinteistöt.
Uudisrakennuksen vaiheittain valmistuessa suunnittelemme vanhan sairaala-

OYS 2030 -uudistamisohjelman
kautta on mahdollista uudistaa toimintatapoja,
lisätä tuottavuutta ja tehostaa toimintaa.

rakennuksen optimaalisen käytön.

29

Organisaation eri tasoille tulee omat

30

ja synergiaedut otetaan huomioon.

tuottavuus-, tehokkuus- ja tuloksellisuusta-

Päivittäisessä johtamisessa toiminta

voitteet. Arvioimme oman tuotannon kilpai-

ja talous liittyvät kiinteästi yhteen. Henki-

lukykyä suhteessa markkinoiden kykyyn ja

löstömenot ovat merkittävin yksittäinen

varmuuteen tuottaa erityisesti tukipalveluja

menoerä, joten hyvä ja suunnitelmallinen

sairaanhoitopiirille.

henkilöstöjohtaminen sekä resurssien

Toimimme aktiivisesti yhteistyössä

ohjaus nousevat keskeiseksi menestys-

jäsenkuntiemme kanssa ja pyrimme mah-

tekijäksi. Kannustamme työntekijöitämme

dollistamaan yhteistuotannon ja sitä kautta

kustannusajatteluun ja toimimaan vas-

saavutettavat mittakaavaedut palvelutuo-

tuullisesti yhteisten tavoitteiden saavut-

tantoon. Selvitämme tukipalvelujen ulkois-

tamiseksi.

tamisesta saavutettavia hyötyjä suhtees-

Sairaanhoitopiirin riskienhallinta pe-

sa omaan tuotantoon. Arvioimme myös

rustuu toimintaympäristön kuvaukseen

ulkopuolelta ostettavien ydintoimintojen

ja toimintaympäristössä tapahtuvien

kotiuttamista omaksi tuotannoksi. Toimin-

muutosten jatkuvaan arviointiin. Toimin-

nan uudelleenjärjestelyt eivät saa kasvat-

taamme liittyviä riskejä, niiden merkittä-

taa kokonaiskustannuksia.

vyyttä ja vaikuttavuutta arvioimme jatku-

Kehitämme potilas- ja henkilöstölogis-

vasti. Luomme riskienhallintaan etukäteen

tiikkaa ja otamme huomioon tarkoituksen-

ratkaisukeinoja. Miellämme riskienhallinnan

mukaisen työnjaon ja teknologian tarjoa-

osaksi jokapäiväistä johtamista ja sisäistä

mat mahdollisuudet. Tarvikehankinnoissa

valvontaa. Varmistamme riittävällä sisäi-

ja -jakelussa arvioimme kokonaisuuden

sellä valvonnalla toiminnan laillisuuden

kannalta logistisesti tehokkaimman toi-

ja tuloksellisuuden. Toimimme sisäisten

mintamallin. Myös erityisvastuualueen

menettely-ja toimintatapaohjeiden

ja kuntien perusterveydenhuollon tarpeet

mukaisesti.
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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.

Y

hteistyössä Oulun kaupungin kanssa

Tiedolla johtaminen, yhteiseen tietoaltaa-

aloitimme toiminnallisen integraa-

seen perustuva hoito- ja palveluketjujen

tiohankkeen vuonna 2018. Laajen-

analysointi sekä tiedon pohjalta tehtävät

namme sen koskemaan kaikkia jäsen-

kehittämistoimenpiteet antavat mahdol-

kuntia. Kokonaisuus koostuu kolmesta

lisuuden parantaa yhteyttä perus- ja

osa-alueesta:

erikoistason palveluiden välillä.
Syvennämme yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ulkopuolelle.

sosiaali- ja terveydenhuollon
tietohallintoyhteistyö

On tärkeää lisätä OYS:n erityisvastuualu-

tietojohtaminen

Terveydenhuoltolain (43§) mukainen eri-

sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluketjujen kehittäminen

toimii yhteistyön pohjana, mutta sopimus-

een viiden sairaanhoitopiirin yhteistyötä.
koissairaanhoidon järjestämissopimus
pohjaista yhteistyötä pyritään portaittain
laajentamaan ja syventämään yhdessä
perustetun osuuskunnan kautta. Ensimmäi-

Tiedon on liikuttava mahdollisimman

senä yhteisenä tavoitteenamme on tur-

sujuvasti perus- ja erikoistason sosiaali-

vata kaikkien päivystävien sairaaloiden

ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden

toiminnan edellyttämä osaamispääoma

välillä. Tämä on olennaista luotaessa

rakentamalla osaajapoolit.

sujuvampia hoito- ja palveluketjuja.
Esko-potilastietojärjestelmä yhtiöitettiin

Tiivistämme yhteistyötä myös muiden
yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa.

vuoden 2020 alussa. Esko tulee olemaan

Selvitämme ja mahdollisesti myös käynnis-

keskeinen osa Pohjois-Pohjanmaan tule-

tämme uusia yhteistyömuotoja. Kerääm-

vaa modulaarista asiakas- ja potilastieto-

me ja raportoimme yhdessä sovittuja

järjestelmäkokonaisuutta.

vertailutietoja.
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Vetovoimainen
työpaikka ja
osaava henkilöstö
– ”elämäsi työpaikka”
34

Olemme korkean osaamistason asiantuntijaorganisaatio. 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.

H

allinnan tunne sekä mahdollisuus

Osallistava johtaminen, luottamuksel-

Suunnitelmallinen osaamisen kehittä-

vaikuttaa omaan työhön lisäävät

linen yhteistoiminta sekä tulevaisuuden

minen, mahdollisuus täydennyskoulu-

työn vetovoimaa. Oikea henkilöstö-

sairaalan toiminnallinen suunnittelu luovat

tukseen ja työkiertoon sekä ammatti-

mitoitus, selkeät toimintaprosessit, tehtä-

henkilöstölle mahdollisuuksia vaikuttaa

uralla kehittyminen ovat valtteja ammatti-

väkuvat ja tavoitteet vaikuttavat hallinnan

oman työn ja toiminnan kehittämiseen.

taitoisista osaajista kilpailtaessa. Näillä

tunteeseen. Olemme siirtymässä vakans-

Toiminnan jatkuva arviointi ja kehittä-

sipohjaiseen johtamisjärjestelmään, johon

minen otetaan osaksi arjen toimintaa ja

veto- ja pitovoimaa. Etenemismahdolli-

liittyen tarkistamme yksiköiden henkilös-

kehittämistyö saa foorumit. Organisaation

suudet ammattiuralla voivat olla esi-

tömitoitusta.

johdon ja henkilöstön välille tulee uusia

merkiksi akateeminen pätevöityminen

vahvistetaan myös sairaanhoitopiirin

viestintämuotoja ja kanavia laadukkaan,

ja mahdollisuus tieteen tekemiseen,

organisointia. Luomme järjestelmän, jossa

koko organisaation kattavan viestinnän

yhteistyö terveysteknologia yritysten

keskitetty osaajayksikkö hoitaa sijaisuudet.

varmistamiseksi.

kanssa, kliinisen osaamisen kehittämi-

Selkeytämme sijaisten käytön kokonais-

Pyrkimys on turvata ja vahvistaa toimin-

Osa organisaation vetovoimaa on sen

nan edellyttämää osaamista yksiköissä.

imago ja brändi. Niillä voidaan parantaa

Vakanssien päivityksen sekä keskitetyn

kilpailukykyä ja ylläpitää riittävää osaa-

osaajayksikön tavoitteena on tarjota mah-

mista. Vahvistamme määrätietoisesti Oulun

lista ja tavoitteiden mukaista toimintaa.

dollisimman monelle terveydenhuollon

yliopistollisen sairaalan julkisuuskuvaa

Tehtäväkohtainen palkka on oikeuden-

ammattilaiselle vakiintunut palvelussuhde.

tuomalla sairaanhoitopiirin kaikki yksiköt

mukainen ja perustuu tehtävän vaativuu-

OYS-brändin alle ja luomalle niille tarvit-

teen. Kehitämme uusia suoriteperusteisia,

tavat alabrändit. Strategisia painopisteitä

kannustavia ja lisäansioita mahdollistavia

maineen ja imagon vahvistamisen kan-

palkkausmalleja.

Tavoitteena on
tarjota mahdollisimman
monelle terveydenhuollon
ammattilaiselle vakituinen
palvelusuhde.

nen sekä esimiehenä tai johtajana
toimiminen.
Palkkausjärjestelmät tukevat tuloksel-

nalta ovat esimerkiksi erityisvastuualueen

Henkilöstöjohtaminen ottaa huomioon

sairaanhoitopiirien osuuskunta, uudistuva

työntekijöiden ikärakenteen ja yksilölliset,

osaamiskeskuspohjainen organisaatio ja

joustavat palvelussuhteet. Työterveys-

oikeat strategiset kumppanuudet. Organi-

yhteistyö tarvitsee riittävän tehokkaita

saation kaikista strategisista valinnoista

ja monipuolisia keinoja pitää yllä työ-

on kyettävä aina viestimään oikein ja

kykyä. Tämä on osa vetovoimaista

ymmärrettävästi.

työnantajapolitiikkaa.
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Korkeatasoista
koulutusta,
tutkimusta, kehitystä
ja innovaatiotoimintaa
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
sekä sovitamme yhteen palvelutuotannon, tutkimuksen, yritystoiminnan ja koulutuksen tarpeita.

K

oulutus-, tutkimus-, kehitys- ja inno-

Valtakunnallisen terveydenhuollon me-

vaatiotoiminta eli TKI-toiminta sekä

netelmien arviointikeskuksen – FinCCHTA,

osaaminen ovat sairaanhoitopiirin

Finnish Coordinating Center for Health

olennaisia kilpailuvaltteja. Yhteistyötä

Technology Assessment – tavoitteena on

teemme kaikkien alueen koulutusorgani-

edistää näyttöön perustuvien menetelmien

saatioiden kanssa. Kehitämme yhdessä

käyttöä Suomessa. Siten se lisää terveyden-

Oulun yliopiston lääketieteellisen tiede-

huollon kustannusvaikuttavuutta. Yksikkö

kunnan kanssa lääkäreiden perus- ja
erikoistumiskoulutusta. Erikoislääkäreiden
koulutusmääristä laaditaan OYS:n erityisvastuualueen kattava suunnitelma.

Nostamme tutkimusryhmiä
tieteellisen tutkimuksen
kansainväliselle huipulle.

toimii Oulun yliopistollisessa sairaalassa.
Pohjoinen syöpäkeskus FICAN North on
syövän tutkimustoiminnan, hoidon ja koulutuksen kehittämistä koordinoiva yksikkö.

Hoitohenkilöstön perus- ja jatkokoulutusta

Se toimii yhdessä muiden viiden alueellisen

kehitetään yhteistyössä alan oppilaitosten

syöpäkeskuksen kanssa verkostona. Kansal-

kanssa.

linen neurokeskus on valmisteilla ja muiden

Yhteistyö yliopiston kanssa varmistaa
pysymisemme lääketieteen ja terveys-

keskusten perustamisedellytyksiä selviteStrateginen tavoitteemme on parantaa

tään. Tutkimuksen strategisten tavoitteiden

tieteiden kehityksen kärjessä ja sitouttaa

tutkimustyön tuloksellisuutta ja nostaa tutki-

saavuttaminen edellyttää myös jatkossa

alueelle tutkimuksesta kiinnostuneita

musryhmiä tieteellisen tutkimuksen kan-

resurssien lisäämistä ja organisaation

lääketieteen ja hoitoalan ammattilaisia.

sainväliselle huipulle. Tavoitteiden saavut-

jatkuvaa kehittämistä.

Kehitys- ja innovaatioyhteistyö muiden

tamista tukevat Medical Research Centerin

OYS TestLab on terveysteknologian ja

yliopistollisten sairaaloiden, muun

(MRC Oulu), sairaanhoitopiirin ja lääketie-

hyvinvointipalvelujen innovaatio-, testaus-

muassa Helsingin ja Uudenmaan

teellisen tiedekunnan yhteistyöryhmä sekä

ja kehitysympäristö. Testlab tarjoaa toden-

sairaanhoitopiirin sekä terveystekno-

sairaanhoitopiirin tutkimuspalveluyksikkö.

mukaisen ympäristön tuotekehityksen

logia-alan yritysten kanssa lisää veto

Pohjois-Suomen biopankki Borealiksesta

erivaiheisiin ja mahdollistaa sosiaali-

voimaa ja vahvistaa valtakunnallista

kehitetään kliinisten näytteiden ja niihin

ja terveysalan ammattilaisten ideoiden

kilpailuasemaamme. Osallistuminen

liitettyjen terveystietojen hyödyntämisen

käytäntöön viemisen. OYS TestLab toimii

kansainvälisiin tutkimus- ja kehittämis-

huippuyksikkö ja alan verkostojen

osana alueellista OuluHealth Labs

hankkeisiin on osa toimintaamme.

aktiivinen toimija.

-testialusta kokonaisuutta.
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OYS TestLabissa on 5G-testiverkko sekä

ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävää

terveydenhuollon tiedonsiirto- ja tietojär-

yhteistyötä. Luomme aktiivisesti keinoja,

jestelmäkokeilut mahdollistava integraa-

jotka edistävät jatkuvan parantamisen

tioalusta. Merkittävä osa OYS TestLabin

kulttuuria organisaatiossa. Kannustamme

toimintaa ovat OYS 2030 uudistamisoh-

henkilökuntaa ja asiakkaitamme kehittä-

jelman suunnitteluun liittyvät teknologia-

mään toimintaa ja palkitsemme hyvistä

kokeilut sekä työpajatilaisuudet.

ideoista, jotka parantavat toimintaa ja

PPSHP:n sähköisellä innovaatioalustalla
voidaan dokumentoida ja esittää innovaa-
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pienentävät kustannuksia.
Sisällöllinen TKI-toiminnan kehittäminen

tioaihioita ja arvioida niiden vaikuttavuutta.

on kriittinen menestystekijä. Lisäksi Kontin-

Alusta tuo myös henkilöstön, asiakkaat ja

kankaan kampuksen jatkokehittäminen

muut sidosryhmät aktiivisesti osallisiksi

TKI-toiminnan tarpeet huomioivalla tavalla

toimintaan.

voi antaa merkittävää etua tulevaisuu-

Tavoitteemme on ottaa käyttöön

dessa. Kontinkankaan innovaatiokeskitty-

soveltuvin osin jo lähitulevaisuudessa

män loppuraportin toimenpidesuosituk-

kaikkien OuluHealth -ekosysteemin toimi-

set ehdottavat OYS 2030 -uudistamisohjel-

joiden yhteinen innovaatioprosessi ja

man valjastamista innovaatioalustaksi ja

ideanhallinnan malli. Tämä tukee tulevai-

sairaalahankkeen 3. vaiheen yhteissuun-

suuden sairaalan rakentamista, Pohjois-

nitelmaa Kontinkankaan toiminnallisen

Pohjanmaan ja koko Pohjois-Suomen pal-

ytimen luomiseksi. Tätä työtä viedään

velurakenteen kehittämistä sekä yritysten

määrätietoisesti eteenpäin.
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Tietojärjestelmät
ja teknologia
tukevat toimintaa
Tieto- ja viestintätekniset palvelut ja
tietojärjestelmät turvaavat toimintamme
häiriöttömyyden ja jatkuvuuden kaikissa
tilanteissa. Tietohallinnon palveluita
kehitämme vastaamaan toiminnan
tarpeita ja tuottamaan arvoa käyttäjille.

A

siakastarpeiden ymmärtäminen

käyttöön vaiheittaisesti ja hallitusti. Huo-

ja käyttäjien osallistuminen tieto-

mioon otetaan koko maakunnan julkisen

järjestelmien kehittämiseen varmis-

terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tarpeet.

tavat, että palvelut pysyvät ajan tasalla

Vaikutamme sosiaali- ja terveyden-

ja kehittyvät tulevaisuuden tarpeita vas-

huollon toimialan kehitykseen ja teemme

taaviksi. Kehitämme palveluita joustavasti,

yhteistyötä kansallisesti, yliopistosairaan-

avoimesti ja läpinäkyvästi. Monikanavainen

hoitopiirien välillä, erityisvastuualueella ja

sähköinen asiointi tarjoaa asiakkaille

alueemme kuntien kanssa. Osallistumme

helppoja, sujuvia ja ajantasaiseen tietoon

aktiivisesti valtakunnalliseen UNA-yhteis-

perustuvia palveluita.

työhön ja muihin kehittämisfoorumeihin.

Sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien

Alueellisen ja kansallisen asiakas-ja

yhteinen tavoite on maakunnallinen

potilastiedon liikkuvuudella ja integraa-

kansallisiin palveluihin integroitu sosiaali-

tiolla varmistamme tietojen saatavuu-

ja terveydenhuollon asiakas- ja potilas-

den ja tilannekuvan niitä tarvitseville.

tietojärjestelmäkokonaisuus. Tämä toteu-

OYS 2030 -uudistamisohjelma tähtää

tetaan sairaanhoitopiirin Esko-potilastie-

asiakas- ja potilaslähtöiseen toiminta-

tojärjestelmän pohjalle. Esko-ohjelmisto-

tapaan ja palvelutuotantoon. ”Maailman

kehityksen yhtiöittäminen yhteiseksi in

älykkäin sairaala” -tavoitteen saavutta-

house -yhtiöksi mahdollistaa järjestelmän

minen edellyttää merkittävää ICT-pal-

käytön maakunnan kaikissa kunnissa ja

veluiden ja tietojärjestelmien kehittämistä

laajemminkin.

ja uusien teknologioiden hyödyntämistä.

Maakunnallisen järjestelmän avulla

Uuden toiminnan teknologiaohjelma jat-

luodaan tehokkaampia hoitoprosesseja,

kaa kehitystyötä näiden tavoitteiden saa-

lisätään asiakkaiden omahoidon mahdol-

vuttamiseksi. Kehittämisen painopiste on

lisuuksia ja parannetaan potilaille suun-

kohteissa, jotka vaikuttavat merkittävästi

nattujen sähköisten palvelujen laatua.

ja mitattavasti asiakkaiden hyvinvointiin

Esko-järjestelmäkokonaisuuden uudet

ja uuden sairaalan tehokkaaseen

ominaisuudet kehitetään ja otetaan

toimintaan.
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Tulevaisuuden
sairaala – meitä
kaikkia varten
42

OYS 2030 -uudistamisohjelma on käynnistynyt.
Uudisrakentamisen kustannusarvio on noin
900 miljoonaa euroa, kokonaiskustannukset
ilman asiakas- ja potilastietojärjestelmiä ovat
arviolta 1,6 miljardia euroa. Investointien osuus
on merkittävä, mutta kokonaisuuden kannalta
kohtuullinen satsaus vaativien erikoissairaanhoidon palvelujen turvaamiseksi PohjoisSuomessa. Mukana kehittämisessä ja
prosessien uudistamisessa ovat alueen
yritykset ja kampusalueen muut toimijat.

K

orkeatasoisen hoidon ja potilas-

Rakentaminen nykyisten, toiminnassa

ja uudistamalla rakenteita. Sairaalan

turvallisuuden parantamisen lisäksi

olevien sairaalakiinteistöjen viereen mini-

ydintoiminnot keskittyvät laajemmiksi

kiinnitämme OYS 2030 -uudistamis-

moi muun muassa väistötilojen tarpeen ja

kokonaisuuksiksi. Resurssit kohdistamme

hankkeessa erityistä huomiota tuottavuu-

turvaa potilaiden keskeytyksettömän hoi-

niihin toimintoihin, joiden vaikuttavuus on

teen ja vaikuttavuuteen, jotta erikoissai-

don. Toinen keskeinen tavoite on rakentaa

suurin suhteessa käytettyyn panokseen.

raanhoidon jatkuvasti kasvavia kustan-

uusi sairaala mahdollisimman lähelle

nuksia voitaisiin hillitä. Nämä saavutetaan

Oulun kaupungin Kontinkankaan hyvin-

tehostamalla palveluprosesseja, kehittä-

vointipalvelukeskusta. Tällä taataan yh-

mällä työnjakoa ja osaamista sekä hyödyn-

teistyö ja mahdollisimman saumattomat

tämällä uutta teknologiaa selvästi nykyistä

hoito- ja palveluketjut perusterveyden-

laajemmin. Sairauksien hoidosta paino-

huollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

piste siirtyy yhä enemmän terveyden ja

Uudistamisessa tavoitteenamme on

hyvinvoinnin edistämiseen sekä kansa-

maailman älykkäin ja mahdollisimman

laisten vastuunoton lisäämiseen omasta

pitkälle muun palvelujärjestelmän kanssa

hyvinvoinnistaan.

integroitu kokonaisuus. Se toteutuu, kun

Eri alojen asiantuntemus
keskitetään osaamiskeskuksiin
potilaslähtöisesti.

käytämme resursseja joustavasti, uudistamme ammatillista työnjakoa, vakioimme

Avohoidossa toteutetaan
yhä vaativampia
toimenpiteitä.

Suunnittelemme ja rakennamme

tiloja ja toimintoja sekä hyödynnämme

tulevaisuuden sairaalaan osaamiskes-

tietojärjestelmiä ja teknologiaa. Viihtyisät,

kuksia, joihin keskittyy eri potilasryhmien

monikäyttöiset ja muuntojoustavat tilat

hoitoon ja diagnostiikkaan tarvittavaa

sekä elinkaarikustannuksiltaan energia-

asiantuntemusta eri aloilta. Tällaisia

tehokas toteutus tukevat tavoitetta.

keskuksia ovat esimerkiksi sydän-, neuro-,

Avohoidossa toteutetaan yhä vaati-

syöpä- ja kuvantamiskeskus ja lastensai-

vampia toimenpiteitä. Sairaansijojen ja

rauksien osaamiskeskus. Keskitetty osaa-

vuodeosastojen lukumäärä vähenee, mutta

minen parantaa tutkitusti potilaiden

vastaavasti vuodeosastoilla hoidetaan yhä

hoidon laatua ja potilasturvallisuutta,

vaikeahoitoisempia potilaita. Tavoitteena

vaikuttaa myönteisesti asiakaskokemuk-

on parantaa toiminnan tuottavuutta 10–15

seen ja edistää myös alan tutkimusta

prosenttia kehittämällä toimintamalleja

ja koulutusta koko Pohjois-Suomessa.
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Sairaalasta tulee potilaan näkökulmasta helposti hahmotettava, nykyistä
kompaktimpi ja selkeämpi kokonaisuus,

hyödyntää automaatiota täysimittaisesti.
Välinehuollon välittömään yhteyteen

Rakentamisen toinen vaihe 2023–2028
täydentää yliopistollisen sairaalan kokonaisuuden. Uudisrakentamisen toiseen

jossa keskeiset toiminnot ryhmittyvät

rakennettavaan tukipalvelu- ja logistiikka-

vaiheeseen sijoittuvat loput sairaalan

loogisiin, helposti saavutettaviin koko-

keskukseen sijoittuvat hankintatoimisto,

toiminnoista ja tiloista kuten hallinto,

naisuuksiin. Päivystystoiminnan yksiköt

materiaali- ja instrumenttivarasto, apuvä-

kuvantaminen, tukipalvelut ja avohoito-

keskittyvät samalle alueelle. Myös teho-

linekeskus, tekniikan aputilat, ravintokeskus

toiminnot, noin 150 sairaansijaa sekä

hoitoa ja tehovalvontaa tarvitsevat poti-

sekä tukipalvelutoimintojen hallinnon tilat.

opetuksen ja tutkimuksen tilat. Sairaalan

laat hoidetaan yhdessä yksikössä. Keskit-

Toimintojen keskittäminen avaa

täminen tehostaa leikkausyksiköiden toi-

mahdollisuuden automaatio-, kuljetus-

vaiheen valmistuttua tontille jää vielä

mintaa. Myös tukipalvelut kuten väline-

ja varastointijärjestelmien, tilojen sekä

rakennusoikeutta, mikä mahdollistaa

huolto ja materiaalilogistiikka sijoitetaan

henkilöresurssien yhteiskäyttöön. Yhdistä-

tulevaisuudessa jatkorakentamisen.

tukemaan leikkaustoimintaa.

minen tuo säästöjä käyttökustannuksiin.

uudisrakennuksen ensimmäisen ja toisen

Toisen vaiheen toiminnallista konsepti-

Hankinta- ja logistiikkapalveluiden toimin-

suunnittelua on tehty parin vuoden ajan

ja kotona tapahtuva hoito lisääntyvät.

nassa voidaan siirtyä yhteen varastoon,

ja esitys tulevista toiminnoista, erilaisista

Päiväsairaala ja potilashotelli palvelevat

joka voi huolehtia myös alueen muiden

toteutusvaihtoehdoista, rakentamisen

osana polikliinisen potilaan hoitoa. Etä-

sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden

vaiheistuksesta, järjestyksestä ja aikatau-

palveluita kuten virtuaalisairaalaa kehit-

tarviketoimituksista.

lusta valmistui syksyn 2019 aikana. Toisen

Polikliinisessa toiminnassa avohoito
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ja varastointijärjestelmä on sujuva ja

vaiheen toteuttamisesta ei ole tehty pää-

täen poliklinikkakäynnit vähenevät.
Vuodeosastoilla siirrytään erikoisala-

töksiä. Toteuttaminen vaatii poikkeamis-

keskeisestä ajattelusta potilaslähtöiseen

luvan sosiaali- ja terveysministeriöltä. Alus-

toimintamalliin. Vuodeosastoista muodos-

tavasti on suunniteltu uudisrakentamisen

tuu selkeitä osaamiskeskittymiä, jonne

alkavan purettavan keskuspesulan tontilta.

potilaat sijoitetaan hoidon tarpeen arvion

Pesulatoiminnot siirtyvät uusiin toimitiloihin

mukaisesti. Potilashuoneet ovat pääsääntöisesti yhden hengen huoneita.
Sairaanhoidolliset ja muut tukipalvelut
sijoittuvat tiiviimmin potilaiden hoitoon
keskittyneiden ydintoimintojen ympärille.

Etäpalveluita kehittäen
sairaalassa tapahtuvat
poliklinikkakäynnit
vähenevät.

vuoden 2020 loppuun mennessä.
Uuden sairaalan rakentamistapa sopii
siihen, että jatkossa sairaalan toimintaa
tukevia, välillisiä toimintoja voi sijoittua
sairaalan läheisyyteen. Kiinteistöllemme

Tukipalvelu- ja logistiikkakeskus sijaitsevat

jäävää rakennusoikeutta voidaan tulevai-

liikenteellisesti helposti tavoitettavassa

suudessa käyttää muun muassa rakenta-

paikassa sairaala-alueen reunalla. Keskus

malla tilat tutkimuksen, kehityksen, innovaa-

suunnitellaan siten, että sisäinen kuljetus-

tioiden, opetuksen ja koulutuksen tarpeisiin.
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Strategiset mittarit
Seuraamme strategian toteutumista erilaisin
mittarein, joilla on vertailu- ja tavoitearvot.
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S

trategian pääkohtia eli potilaslähtöisyyttä,
yhteistyötä ja kumppanuuksia, toiminnan ja
talouden tasapainoa, työpaikan vetovoimaisuutta,

tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä yhteistyön toteutumista seurataan erilaisin mittarein. Niitä ovat:

Potilaslähtöisyyden seuranta
Palvelukokemus eli tyytyväisten asiakkaiden
määrä, fyysisiä käyntejä korvaavien etäasiointien

Yhteistyön ja
kumppanuuksien seuranta
Palveluketjuhankkeen laajeneminen

määrä, hoitoa odottavien potilaiden hoitoon

maakunnalliseksi, osuuskunnan

pääsyaika, hoitoon liittyvien infektioiden määrä

osaajapoolien määrä

ja vuodeosastohoidosta poistumisen jälkeisten
suunnittelemattomien paluiden osuus
hoitojaksoista laskee
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Toiminta ja talous tasapainossa
Kustannukset hoidettua potilasta kohti
euroina, avohoito-käyntien 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

twitter @OYS 2030

facebook.com/oys2030

Linkedin OYS - Oulun yliopistollinen sairaala

Youtube OYS - Oulun yliopistollinen sairaala

