
teiden vähimmäismäärien saavuttamisen 
alueen keskussairaaloissa hyvin haasta-
vaksi. 

Kansallisesti sairaanhoitopiirien rajat 
ylittävä yhteistyö on lisääntynyt nope-
asti, ja se on entistä tiiviimpää. Pohjois-
Suomessa tämän yhteistyön alustaksi 
on valittu sairaanhoitopiirien yhdessä 
omistama osuuskunta, jonka päätehtä-
vänä on tuottaa palveluja omistajilleen, 
käytännössä siis pohjoissuomalaisille po-
tilaille. Osuuskuntaemon alle perustetaan 
tytäryhtiöitä, jotka vastaavat erilaisista 
toiminnallisista kokonaisuuksista. 

Ensimmäinen tytäryhtiö on osaamisen 
jakamisen yhtiö, joka kokoaa erikois-
alakohtaisia osaajapooleja ja toimittaa 
erikoislääkäripalveluita sinne missä niitä 
kulloinkin tarvitaan. Toimenpidealoilla, ku-
ten urologian erikoisalalla, tämä tarkoittaa 
yleensä paikan päällä oloa, mutta monissa 
muissa tapauksissa osaamista voidaan 
jakaa ilman osaajan liikkumista (teleradio-
logia, patologian näytteiden lähettäminen, 
psykiatrian videokonsultaatiot jne.).

Lääkäreille osallistuminen osuuskun-
nan tai osaajapoolien toimintaan on 
vapaaehtoista. Osaajapooliin kuulumisen 
edellytyksenä on kuitenkin virka tai toimi 
jossakin pohjoisen viidestä sairaanhoito-
piiristä.

Tällaisen laajemmin kokonaisuuksia 
huomioivan toimintatavan edut ovat 
ilmeiset. Pohjois-Suomeen kyetään 
luomaan selkeä kokonaiskuva alueen 
erikoislääkäritarpeesta, ja koordinoitujen 
osaajapoolien avulla pystytään hallitse-

maan tätä kokonaisuutta. Samalla voidaan 
hillitä kustannuskehitystä. Nykyisen mo-
nenkirjavan konsulttiviidakon ominaispiir-
teitä ovat olleet laadun voimakas vaihtelu 
ja jatkuvasti nousevat hinnat.

Malli antaa julkisen sektorin toimijoille 
mahdollisuuden hankkia lisäansioita, sa-
malla tarjotaan joustavampia tapoja tehdä 
työtä. Yhtenä tarkoituksena onkin saada 
työntekijöitä sitoutumaan työskentelyyn 
Pohjois-Suomessa. 

Kun konsultit tulevat yhdestä poolista, 
saadaan alueelle luotua yhtenäisiä erikois-
sairaanhoidon hoitokäytäntöjä. Yliopis-
tosairaala pystyy tällä tavoin auttamaan 
alueen keskussairaaloita entistä parem-
min ja tarjoamaan eri alojen syväosaamis-
ta. Järjestelmässä mahdollistetaan myös 
keskussairaaloiden omien lääkäreiden 
työjaksot yliopistosairaalassa, opetus ja 
tutkimuskin integroidaan mukaan. Näin 
lisätään yhteistyötä laajalla rintamalla. 

Osaajapoolin kautta keskussairaalalle 
avautuu mahdollisuus rekrytoida pysyviä 
työntekijöitä siellä käyvistä lääkäreistä. 
Hyvin järjestetyt työolot ovat sairaalan 
toiminnan näyteikkuna. 

Osuuskunnan toiminnan laajentuessa 
pohjoisessa päästään hiljalleen eroon 
sairaala- ja klinikkakohtaisesta ajattelusta 
ja asioita aletaan tehdä ottaen kokonai-
suus huomioon. Tämä on paitsi yksit-
täisten potilaiden, myös veronmaksajien 
yhteinen etu.

Pienten on ajateltava – ja myös toimit-
tava – isosti.

Pienten on ajateltava isosti – 
osaajapoolit sairaalaverkon  
tukena

KOLUMNI

Heikki Wiik
Lääketieteellinen johtaja
OYS-Erityisvastuualueen osuuskunta

Julkisen erikoissairaanhoidon toimin-
taympäristö on ollut viime vuosina 
kiihtyvässä muutoksessa. Syinä tähän 

ovat olleet muun muassa muutokset 
lainsäädännössä ja kiristynyt kilpailu niin 
potilaista kuin terveydenhuollon ammatti-
henkilöistäkin. 

Osaaminen keskittyy entistä suurempiin 
ja harvempiin keskuksiin, ja samaan aikaan 
kasvava joukko erikoislääkäreitä siirtyy 
eläkkeelle. Eläköityminen ja osaamisen 
keskittyminen vaikeuttavat toiminnan jat-
kuvuuden turvaamista erityisesti pienem-
missä sairaaloissa. 

Vuonna 2017 päivystysasetuksessa 
määriteltiin eri erikoisalojen päivystys-
ten laatu- ja osaamisvaatimuskriteerit, 
ja työnjako- ja keskittämisasetuksessa 
puolestaan valtakunnallisesti keskitettävä 
erikoissairaanhoito. Keskittämisasetuksen 
5 §:ssä säädetään vähempään kuin viiteen 
yliopistolliseen sairaalaan keskitettävästä 
erikoissairaanhoidosta, 6 §:ssä viiteen 
yliopistolliseen sairaalaan tai vastaavaan 
yksikköön keskitettävästä erikoissairaan-
hoidosta ja 7 §:ssä muusta keskitettävästä 
erikoissairaanhoidosta.

Oulun yliopistollisen sairaalan erityis-
vastuualue kattaa maantietieteellisesti 
puolet (51 %) Suomen pinta-alasta, mutta 
väestöpohjiltaan alueen sairaanhoitopiirit 
ovat valtakunnan pienimmät. Väestöä alu-
eella on yhteensä 738 690. Tämä yhdistel-
mä tekee sekä päivystysvaatimusten että 
erityisesti 7 §:ssä määrättyjen toimenpi-
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