
Palvelujen järjestämissopimus 

OYS erva 



järjestämissopimus 

 Valtuustot käsittelevät marras-joulukuussa 2013 

 Voimassa vuoden 2016 loppuun saakka 

 Päivitetään tarvittaessa, vastuu johtajaylilääkäreillä 

 Luottamushenkilöitä valitaan arviointityöryhmään 

viranhaltijoiden ohella 

 Koskee erityisesti erikoissairaanhoidon yhteistyötä 



Tarkoitus 

 Edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja 
toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta 

 Kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja 

 Toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista 
saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta 

 Vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä 

 Vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä ja 
parantaa terveydenhuollon toimijoiden, kunnan eri toimialojen 
välisiä sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisessä 



Väestön palvelutarpeen arviointi 

 Pth-yksiköt osallistuvat tietopohjan 

kokoamiseen – yhtenäiset mittarit 

 Huomioidaan järjestämissuunnitelmaan 

kirjatut asiat sekä kuntien 

hyvinvointikertomukset 

 

 



Keinot ja toimenpiteet vastata esh:n 
tarpeeseen 

 OYS-erva strategian mukaisesti toiminnan 

perustana on oma palvelutuotanto, jossa 

OYS-ervalla on myös yhteisiä 

palveluorganisaatioita (vrt NordLab) 

 Yhteinen tietotuotanto ja tiedon analysointi 

 Työvoiman kysynnän ja alueellisen 

koulutuksen yhteensovittaminen 



Alueellisesti keskitettävä erityistason 
sairaanhoito 

 Keskittämisen ja työnjaon perusteena ovat 
yhtenäiset hoidon perusteet, potilasturvallisuus ja 
hoidon laatu sekä henkilöstön saatavuus ja riittävä 
osaaminen 

 Tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot, jotka on 
tarkoituksenmukaista keskittää sairauden 
harvinaisuuden, hoidon vaativuuden tai sen 
järjestämisen asettamien erityisten vaatimusten 
perusteella 

 Erillinen luettelo keskitettävistä hoidoista (9 sivua) 



Valtakunnallisesti keskitetty hoito/ OYS 

 Valtioneuvoston asetuksella 336/2011 

säädetty 

 Myöhemmin aikuisten nivelreuman 

kyynärtekonivelten uusintaleikkaukset, 

rannetekonivelleikkaukset, PIP-

tekonivelleikkaukset sekä aikuistuneen 

juveniilireumapotilaan erityisen vaikeat 

lonkan ja polven tekonivelleikkaukset 



Yhteistyössä toteutettavat palvelut 

 Hankintapalvelut 

 Lääkehuolto 

 Välinehuoltokuljetus- ja varastointipalvelut 

 Tietojärjestelmäratkaisut ja niiden 
kehittäminen, jossa alueellinen tr 
kokonaisarkkitehtuuria varten, yhteinen 
tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka, sähköisen 
asioinnin kehittäminen 



Taudinmääritykseen liittyvät palvelut 

 Laboratoriotoiminta, ml patologia ja KNF, 

joiden osalta selvitystyö meneillään 

 Kuvantaminen – selvitystyö meneillään 

 Biopankin perustaminen 2014 



Muut palvelut 

 Potilasasiamiestoiminta 

 Mediecon toiminta 

 Päivystys, huomioiden kiireellisen hoidon 
asetus 

 Ensihoitokeskus – erva-ensihoitolääkäri 
konsultoi ympäri vuorokauden ensihoidon 
kenttää 

 valmiussuunnittelu 



Voimavarojen ja osaamisen 
varmistaminen päivystäviin yksiköihin 

 Vuoden 2014 aikana valmistellaan erikoisaloittain 

päivystyspisteisiin varattavan henkilökunnan 

koulutusvaatimukset, osaamistaso ja määrä 

 Valmistellaan varajärjestelyt tilanteisiin, jos jossakin 

yksikössä on huomattava potilasturvallisuutta 

vaarantava henkilöstövaje tai muu erityistilanne 

 Sovitaan diagnostisista menetelmistä, jotka eri 

päivystysyksiköillä tulee olla käytettävissään 



henkilöstö 

 Tehty kartoitus henkilöstömääristä ja ennakoitavista 
muutoksista lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan osalta vuoteen 
2025– tilanne tulee olemaan haasteellinen 

 Ennakointi henkilöstötarpeesta tehdään neljän vuoden välein 

 Evl:n koulutuspaikkamäärät ja koulutuspaikkojen sijainti 
sovitetaan siten, että palvelujärjestelmän tarpeisiin pystytään 
vastaamaan, erityishuomio vaje-aloille 

 Koulutettavien rekrytointi jo peruskoulutusvaiheen aikana 



Yhteys pth:n ja kuntien 
peruspalveluihin 

 Järjestämissuunnitelmat keskeisessä 
asemassa 

 Pth yksiköt kartoittavat kuntien tarpeita saada 
erikoislääkäreiden ja muiden 
ammattihenkilöiden konsultaatiopalveluja 

 Koulutus- ja hoitoketjutyö 

 Etäpoliklinikkatoiminta, videoavusteisuus, 
verkostoyhteistyö… 



Tutkimus ja kehittäminen 

 OYS:n tutkimuspalveluyksikkö 

 Alueellinen eettinen toimikunta ja alueellinen 
tutkimustoimikunta 

 PPSHP:n ja Oulun yliopiston yhteinen organisaatio 
Medical Research Center, tehtävänä 
kansainvälisesti kilpailukykyisen tutkimusympäristön 
rakentaminen, kansainvälisen tieteellisen 
julkaisutoiminnan lisääminen ja laadun 
parantaminen, tutkijakoulutuksen edistäminen sekä 
rahoituksen lisääminen 



Menetelmien arviointi ja uusien 
menetelmien käyttöönotto 

 Yhtenäistetään hoito-ohjeita ja 

potilasohjausta 

 Uusien menetelmien käyttöönottoprosessi 

sovittu: teho, turvallisuus ja kustannusten 

arviointi mini-HTA-menetelmällä 

 Arviointiylilääkäri 2014 OYS-ervalle 

 Arvioinnin ohjausryhmän perustaminen 



Sanktiot 

 Kirjattu sanktiot sopimuksen noudattamatta 

jättämisestä – tätä ei ole tehty kaikilla 

erityisvastuualueilla 


