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Pää-
kirjoitus

Pitääkö kaikki
keskittää?

Juha Korpelainen
johtajaylilääkäri

POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö 
on nyt Terttu. Terttu-säätiön lahjoittajana tuet  
erityisesti Pohjois-Suomen alueella tehtävää  

tutkimusta ja kehitystyötä. 

www.terttusaatio.fi

LAHJOITA JA TUE POHJOISSUOMALAISTA
TERVEYDENHUOLTOA JA TUTKIMUSTA Monidrop®- 

infuusiomonitori 

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo. Puh. 020 112 1510, www.mediq.fi

Täsmällinen nestehoito vähentää hoitokomplikaatioita, 
jolloin hoitoajat lyhenevät ja kustannuksia säästyy. 

Kysy lisää: Pirjo Österlund, puh. 020 112 1774, 
pirjo.osterlund@mediq.com

Tuoteuutuus 
parempaan 

nestehoitoon!

FYSIOS KEMPELE Zeppeliinintie 1, 2 kerros, puh. 010 237 7035
FYSIOS KONTINKANGAS Kiviharjunlenkki 7, puh. 010 237 7038
FYSIOS KASTELLI Ranta-kastellin tie 4 B 1, puh. 010 237 7035
FYSIOS KESKUSTA Kansankatu 46, puh. 010 237 7036

Fysios on myös
Kempeleessä!

www.fysios.fi

Synnytykset, syövän hoito, anestesiaa vaativat leikkaukset, akuutti psy-
kiatria ja monet muut kansalaisille tärkeät erityispalvelut keskitetään suu-
riin kaupunkeihin ja maakuntakeskuksiin. Osana sosiaali- ja terveydenhuol-
lon rakennemuutosta toteutettavat päätökset ovat karuja pienille sairaaloil-
le, joka eivät täytä lainsäädännön asettamia kriteereitä, ja tulevat johtamaan 
lähivuosina useissa sairaaloissa toiminnan supistuksiin tai toimintamalli-
en muutoksiin.

Kyseessä on kaupungistumiseen liittyvä kansainvälinen ilmiö, mutta 
myös merkittävä kansallinen linjaus, jolla pyritään parantamaan hoidon 
laatua, varmistamaan tasavertainen hoidon saatavuus ja ennen kaikkea 
hillitsemään sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua.

Tässä kehityksessä Pohjois-Suomi on sijaiskärsijä. Sairaalaverkoston tii-
vistäminen ja ylikapasiteetin purkaminen on perusteltua tiiviisti asutetus-
sa Etelä-Suomessa, mutta pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen alueel-
la päätökset saattavat johtaa kansalaisten kokeman perusturvallisuuden 
heikkenemiseen. Vaakakupissa ovat lisäksi työpaikat ja alueiden elinvoi-
ma. Viime kädessä tästä on kysymys myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin 
alueen palveluiden ulkoistamisessa yksityiselle palveluntuottajalle.

Sairaaloiden välisestä työjaosta tulee sopia terveydenhuollon järjestä-
missopimuksessa, jonka sisältöä määrittelevät terveydenhuoltolaki ja si-
tä täydentävät asetukset. Näiden mukaan myös OYS:n erityisvastuualueel-
la tulee päästä sopimukseen siitä, miten järjestämme esimerkiksi teko-
nivel- ja selkäleikkaukset, rinta-, eturauhas- ja suolistosyöpien diagnostii-
kan ja hoidon sekä tietysti synnytykset, vain muutamia keskeisiä kysymyk-
siä mainitakseni.

Kysymyksiin työnjaon muutoksista ei löydy helppoja vastauksia. Väestö-
pohjamme ovat niin pieniä, että asetuksen mukaisiin leikkausmääriin pääs-
täksemme hoitoja tulisi keskittää viiden sijasta neljään, kolmeen, kahteen 
tai vain yhteen sairaalaan. Sopimukseen voimme päästä vain, jos kaik-

ki osapuolet kokevat hyötyvänsä sopimisesta jollakin tavalla. Nyt kaiva-
taankin luovia, joustavia ratkaisuja, jotta voisimme välttää umpikujan.

Yhteinen tavoitteemme on, että potilaiden tarvitsemat hoidot voi-
daan toteuttaa laadukkaasti Pohjois-Suomessa omissa sairaaloissam-
me. Tavoitteeseen pääseminen saattaa edellyttää kipeitä ratkaisuja niin 
Pohjois-Pohjanmaalla kuin muissakin maakunnissa.

Kaikesta huolimatta katse on käännettävä tulevaisuu-
teen. Vaikka harvoin tarvittavat erityispalvelut saatta-

vat kaikota hiukan kauemmas, avohoito- ja muut lä-
hipalvelut saattavat jopa parantua rakennemuutok-

sen myötä. Tämä edellyttää ammattilaisten nykyis-
tä joustavampaa liikkumista eri alueiden sisällä 
ja niiden välillä ja ennen kaikkea uusien digitaa-
listen palveluiden käyttöönottoa.
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Mihin asiakkaan 
kysymyksiin 
sivusto vastaa?

Se vastaa kysymykseen, pitääkö ol-

la huolissaan ja milloin ja minne pi-

tää mennä. Tulevaisuudessa palvelus-

ta löytyvät myös digitaaliset työka-

lut, joiden avulla asiakas saa nopeas-

ti ja helposti tiedon siitä, pitääkö hä-

nen hakeutua päivystykseen tai muu-

hun hoitopaikkaan ja missä oikea hoi-

topaikka sijaitsee. Jos päivystykselli-

seen hoitoon ei tarvitse hakeutua, pal-

velu antaa itsehoito-ohjeita oireiden 

helpottamiseksi ja voinnin seuraami-

seksi. Palvelun toivotaan vähentävän 

puhelimessa jonottamista ja helpotta-

van potilaan omaa päätöksentekoa.

Mitä muita 
sisältöjä 
palvelussa on? 

Sivustolle tuotetaan yhdessä Oulun am-

mattikorkeakoulun ensihoitajaopiske-

lijoiden kanssa verkkokurssit maallik-

koelvytyksestä ja defibrillaattorin käy-

töstä, onnettomuustilanteessa toimi-

misesta ja tajuttoman ihmisen kohtaa-

misesta. Kurssien toivotaan rohkaise-

van kansalaisia auttamaan toisiaan, 

sillä onnettomuuden tai sairauskoh-

tauksen sattuessa apua tarvitaan no-

peasti.

 Tuleeko 
lisää osia 
tulevaisuudessa?

Myöhemmin palveluun on suunnit-

teilla asiakkaalle päivystyskäynnin ai-

kaista tiedonsaantia ja toiminnan oh-

jausta helpottava mobiilisovellus. En-

simmäisen vaiheen sovelluksella py-

ritään välittämään asiakkaalle päivys-

tyksen reaaliaikaista tilannetietoa. 

Myöhemmässä vaiheessa sovelluksen 

avulla on mahdollista seurata oman 

hoidon etenemistä ja lähettää omia esi-

tietoja sekä viestiä hoitohenkilökun-

nan kanssa.

Onko mukana 
palveluja 
ammattilaisille?

Ammattilaiset voivat hyödyntää nyt 

avautuvan Päivystystalon sisältöjä po-

tilasohjauksessa itsehoito-ohjeiden 

osalta. Sivuston avulla voi valistaa ih-

misiä päivystysten toiminnasta. Tu-

levaisuuden visioihin lukeutuu myös 

muita palveluita ammattilaisille, mut-

ta alkuvaiheessa kehittämistyön kes-

kiössä on nimenomaan potilaspro-

sessi.

Päivystystalon avaustilaisuus OYS:n 

henkilöstölle on 28. helmikuuta 

luentosalissa 10. Tilaisuudessa 

esitellään myös Palliatiivinen talo, 

Vatsatalo ja Diabetestalo.

Mikä on 
Päivystystalo
ja keitä se palvelee?

Päivystystalo auttaa ihmisiä akuuteis-

sa terveysongelmissa. Se tukee itse-

hoitoa ja neuvoo ja ohjaa ajasta ja pai-

kasta riippumatta, miten toimia äkilli-

sen sairauden tai tapaturman sattues-

sa. Päivystystalo on osa yliopistosai-

raaloiden yhteistä kansallista Terveys-

kylä.fi palvelua, johon yliopistosairaa-

loiden ammattilaiset tuottavat tietoa. 

Netissä on paljon tietoa ennestäänkin, 

mutta se on laadultaan vaihtelevaa ja 

hajallaan. Teron ammattilaisten tuotta-

ma sisältö on luotettavaa.

Keitä on ollut 
tuottamassa Päivys-
tystalon sisältöä?

Yliopistosairaaloiden asiantuntijoita, 

jotka ovat tehneet yhteistyötä. Oulun 

yliopistollinen sairaala vastaa talon si-

sällön koordinoinnista kansallisella 

tasolla. Päivystystalon projektipäällik-

kö, Oulun seudun yhteispäivystyksen 

apulaislääkäri Iita Daavittila ja pro-

jektikoordinaattori, Oulun seudun yh-

teispäivystyksen sairaanhoitaja,  Mar-

ja Ylilehto ovat koordinoinnin lisäksi 

olleet vahvasti mukana talon sisällön 

tuottamisessa.
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Heini Peltomäki teki tämän kuvan silmien liikkeitä tottelevan katsehiiren avulla. 

s.18

Mitä
& miksiLuotettavaa 

tietoa verkosta
Neuvontapalvelu nimeltä Päivystystalo.fi avataan netissä 28.
helmikuuta. Apulaisylilääkäri Iita Daavittila ja projektikoordi-
naattori Marja Ylilehto kertovat, mitä Päivystystalo tekee.

TEKSTI PIRKKO KOIVU

100%
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Työ
& tekijä
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Timo Koivisto
kohde-esimies, sairaalavartija, Poko Oy
noin 7 vuotta turvallisuusalalla
reilun vuoden OYS:ssa
metallitekniikan insinööri (AMK) 
turvallisuusvalvojan EAT

kuka8?

Vartija auttaa
ja neuvoo

Timo Koivisto toimii sairaanhoi-

topiirin vartiointipalvelusta vas-

taavan Poko Oy:n kohde-esimiehenä. 

Hän vastaa siitä, että yhteistyö var-

tiointipalvelun, PPSHP:n turvallisuus-

toimiston ja henkilöstön kanssa su-

juu hyvin. Poko on huolehtinut OYS:n, 

Oulaskankaan, Tahkokankaan ja Pel-

tolan toimipisteiden vartioinnista rei-

lun vuoden.

Sairaalavartijan työ on huomatta-

vasti monipuolisempaa ja mielenkiin-

toisempaa kuin muut vartiointitehtä-

vät. ”Kun aamulla töihin tulee, ei kos-

kaan tiedä, millaiseksi vuoro muodos-

tuu. Meillä on motivoitunut työntekijä-

joukko, joka tykkää olla täällä töissä”, 

Timo Koivisto toteaa.

OYS:ssa työskentelee yhteensä 20 

vartijaa, joista vähintään kolme on vuo-

rossa läpi vuorokauden. Yksi vartijois-

ta on aina yhteispäivystyksen käytössä 

ja kaksi muualla sairaalassa. Erityisestä 

syystä heitä voi olla enemmänkin. Esi-

merkiksi osastolle voi tulla ”oma varti-

ja”, jos sellaiselle on tarvetta.

Potilaan tietosuoja-asiat ovat vahvas-

ti esillä arjen työssä. ”Jos esimerkiksi

takavarikoimme huumausaineita, ne 

toimitetaan nimettömänä laitoslöytö-

nä poliisille. ”

Kohde-esimies puntaroi myös lail-

lisuuskysymyksiä. Asioita käsitellään 

yhdessä sairaanhoitopiirin uuden tur-

vallisuussuunnittelija Kati Romakka-

niemen tai turvallisuuspäällikkö Jor-

ma Korhosen kanssa.

Äskettäin pohdittiin, onko kahvio jul-

kinen alue ja onko vartijalla oikeus pois-

taa sieltä häiritsevä henkilö. Järjestys-

lain mukaan julkisella paikalla vain 

poliisilla on toimivaltaa.

”Tulkitsimme, ettei järjestyslaki pä-

de sairaalassa. Järjestyslain asianomai-

nen pykälä koskee vain tietä, katua, 

jalkakäytävää, toria, puistoa, uimaran-

taa, urheilukenttää, vesialuetta, hau-

tausmaata tai muuta vastaavaa ylei-

sön käytettävissä olevaa aluetta. Sen si-

jaan laissa yksityisistä turvallisuuspal-

veluista todetaan, että vartija voi pois-

taa henkilön vartiointikohteestaan eli 

myös sairaalan kahviosta. Tämän mu-

kaan mennään.”

Järjestyksenvalvojien hankkimista 

sairaalaan on myös harkittu, koska heil-

lä on enemmän toimivaltuuksia kuin 

vartijalla. ”Ratkaisu helpottaisi meidän 

työtämme ja lisäisi yleistä turvallisuut-

ta.”

Opastaja ja rauhoittaja

Henkilökunnalla pitää olla turvallista 

tehdä töitä, eikä yhdenkään sairaalaan 

tulevan pidä kokea pelkoa tiloissa ol-

lessaan. ”Pyrimme olemaan paljon nä-

kyvillä. Kiertelemme pitkin käytäviä, 

koska mustapukuisten läsnäolo koe-

taan rauhoittavana. Tämä on ongelmia 

ehkäisevää toimintaa. ”

Vartijat käyvät auttamassa hoitohen-

kilöstöä esimerkiksi leikkauksen jäl-

keen lääketokkurassa olevan potilaan 

rauhoittamisessa tai vaikkapa nostoa-

puna. ”Kun hoitajat turvautuvat hätä-

nappiin tai kutsuvat mobiilisovelluk-

sella, me lähdemme heti.”

Häiriöasiakkaat keskittyvät enim-

mäkseen päivystykseen. ”Siellähän ne 

juopuneet tai muita päihdyttäviä ai-

neita nauttineet ovat. Sellaista ruuhka-

piikkiä ei ole sattunut, ettemme olisi 

kolmella miehellä pärjänneet.”

Kiinteistötekniset asiat kuuluvat osin 

vartijoille. ”Jos tulee vikailmoituksia, 

käymme tarkistamassa tilanteen pai-

kan päällä ja ilmoitamme asiasta eteen-

päin.  Eikä sellaista kierrosta taida olla-

kaan, jossa emme opastaisi asiakkaita 

sairaalassa liikkumisessa.”

Timo Koivistolla on yksi toive sairaalan väelle. ”Kun soitatte vartijalle, älkää sulkeko puhelinta 
heti, jos vastausta ei meinaa kuulua. Malttakaa odottaa, että puhelu siirtyy seuraavalle vartijalle.”

Sairaalavartijan tehtävät ovat monipuolisia ja 
poikkeavat monella tapaa muista vartiointikohteista. 
Timo Koivisto painiskelee arjen työn keskellä myös
lakitulkintojen viidakossa.
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Sairaalarakentamisessa on päästy vauhtiin ja parhaillaan 
1970-luvun betoni jauhautuu muruksi uudisrakentamisen tieltä.
Samaan aikaan sairaalakompleksin sisällä muokataan vanhaa uudeksi.

Tammikuussa koneet panivat ma-

talaksi entisen pääkytkinlaitoksen 

ja kuljetuskeskuksen tiloja OYS:n poh-

joispäässä. Purkutyöt jatkuvat niin, et-

tä kesään mennessä vanha on väistynyt 

ja lasten ja naisten sairaalan sekä vatsa-

keskuksen uudisrakentaminen alkaa.  

Uudisrakennus on seitsenkerroksi-

nen, näistä kaksi kerrosta on maan al-

la. Jokaisen kerroksen laajuus on noin 

jalkapallokentän kokoinen. Rakennus-

työt kestävät noin neljä vuotta.

Huhtikuussa aletaan rakentaa ke-

hitysvammahuollon vaativien erityis-

palvelujen osaamiskeskusta Peltolaan, 

kunhan kuntayhtymän hallitus hyväk-

syy kohteen toteutussuunnitelman. Ke-

hitysvammahuollon kaikki toiminta 

ja yli sadan työntekijän joukko siirtyy 

noin 4200 bruttoneliömetrin uudisra-

kennukseen kesällä 2019. 

Tilat muodostuvat poliklinikan vas-

taanottotiloista ja noin 30 laitospaikas-

ta sekä palveluja tukevista toiminnalli-

sista ja logistiikan tiloista. Osaamiskes-

kuksen kustannusarvio on noin 12 mil-

joonaa euroa. 

Kuten tulevaisuuden sairaalan muu-

kin rakentaminen, osaamiskeskuk-

sen tilat tukevat toiminnallista uudis-

tusta. Muun muassa moniammatilliset 

kuntoutustiimit tukevat asiakasta ar-

jen järjestämisessä, asiakasta palvel-

laan myös tämän kotiympäristössä se-

kä palveluja räätälöidään yksilöllisistä 

tarpeista lähtien yhdessä perheen ja lä-

hiympäristön kanssa.

Fysiatriaa on alettu remontoida yh-

teispäivystyksen käyttöön. Alkukesäs-

tä päivystyksen toiminta laajenee näi-

hin tiloihin ja samalla alkaa uusi, vii-

den linjan tiimitoimintamalli. 

Uusi heräämö ja 
leikkaussalit

Silmähallinnon entisiin tiloihin on val-

mistunut väliaikaistilat teho 1:lle re-

montin ajaksi. Toukokuussa tilat ote-

taan heräämökäyttöön. Täysin perus-

korjatuissa ja uudistetuissa tiloissa on 

10 tehohoitopaikkaa ja 15 heräämö-

paikkaa. 

Keskuspesulan ja keskusleikkaus-

osaston väliseen ”kuiluun” on valmis-

tunut neljä uutta moduulileikkaussa-

lia, joilla korvataan keskusleikkaus-

osaston pohjoispään purkutyön al-

le keväällä jäävät salit. Laptin rakenta-

mat tilat luovutetaan käyttäjälle maa-
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liskuun lopussa. Leikkaustoiminta al-

kaa huhtikuussa.

Väliaikaissalit ovat käytössä ainakin 

10–15 vuotta. Tilat on rakennettu niin, 

että ne voidaan purkaa ja uudelleen ra-

kentaa toiseen paikkaan.

Kakkosvaiheen siirrot 
valmistelussa

Kuntayhtymän valtuusto antoi joulu-

kuussa siunauksensa ydinsairaalan 

kakkosvaiheen toteutussuunnittelul-

le. 350 miljoonan euron hankkeen val-

mistelu on jo aloitettu.

Kakkosvaiheen yhtenä suunnitte-

lun kohteena ovat luonnollisesti jatko-

rakentamisen alle jäävien toimintojen 

siirrot. Ratkaistavana ovat ainakin Ra-

vintola Kotkan ja keittiön siirrot sekä 

kirurgian tornin väistötilat.  

Tavoitteena on, että uudelle ravin-

tolalle ja jakelukeittiölle löydetään 

uusi sijainti ja pysyvät tilat viimeis-

tään vuoteen 2021 loppuun mennes-

sä. Näin kakkosvaiheen purkutyöt voi-

daan aloittaa heti ensimmäisen vai-

heen käyttöönoton jälkeen.

Lähteinä Kari-Pekka Tampio, 
Kari Ukkola, Arto Ollikainen, 
Hannu Eskola ja Veikko Lehtonen 
(Lapti).

Vanha 
väistyy

Arkkitehtitoimisto Lukkaroisen näkemys 
Kehitysvammahuollon vaativien erityis-
palvelujen osaamiskeskuksesta.
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Puku-
huoneet S3, S2, N4

Lisäparkki-
paikat

etelään

Mikro-
biologia
Medipo-
liksesta

S7

K6, R-,
1-,2-krs.

Lääkärien 
työtilat 
K5-K6

Kipupoli

OSYP Fysiatrian
tilat

Mistä siirrytään

Keslen, 
hyllytyksen,
ja välinhuol-
lon tiloja

maaliskuussa

huhtikuu 2018

kevät 2018

kesä 2018

kevät 2018

kesä 2018

Silmäavo-
hoito Medipolis

Kuulokeskus, 
foniatria Medipolis

kesä 2018

kesä 2018

syöpä- ja 
hematologian 
poliklinikat

S4, S6

helmikuu 2018

valokuva-
laboratorio N4

huhtikuu 2018

Tammikuun
tallenteet

1.-2. Keskusleikkausosaston ja moduulileikkaussalien 
lähelle viimeisteltiin tammikuussa uutta tehotoiminnan 
mahdollistavaa heräämöä.

3. Neljä uutta moduulileikkaussalia ovat pian valmiit
käyttöönottoon. Tammikuussa vaativin rakentamisvaihe
oli ohi, ja tiloissa aloiteltiin viimeistelytöitä.

4. Kaivinkoneet tekevät sairaalan pohjoispäässä tietä uudelle.

1 2 3

Minne siirrytään Siirron arvioitu aikataulu

Seuraavat siirrot

4

Parkkitalon taakse muodostuu iso monttu, jonka paikalla 
nousee lasten ja naisten sairaala sekä vatsakeskus.
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Poikkeuksellisia
aikoja

epävarmuuden sietokykyä ja näkemys-

tä muutosten jälkeiseen aikaan.

Maakuntamallissa erikoissairaanhoi-

to, perusterveydenhuolto ja hyvinvoin-

nin edistäminen ovat saman hallinnon 

alla. Se tarkoittaa täysin uudenlaisten 

prosessien luomista niiden välille. Eri-

koissairaanhoidon vastuu ei lopu sii-

hen, kun potilas pistää sairaalan oven 

kiinni, vaan hoitoketjujen saumatto-

muus on uudistuksen kivijalka. Yhä 

enemmän kotiin annettavat hoidot li-

säävät myös erikoissairaanhoidon kon-

sultoivaa roolia lähipalveluihin. Silloin 

tietojärjestelmät eivät saa olla esteenä 

tiedon kululle.

Eikä tässä vielä kaikki. Tulevaisuu-

den sairaalan rakentaminen tarkoittaa 

väistötiloissa työskentelemistä, uusien 

toimintojen suunnittelua ja samalla us-

koa siihen, että uusien, toimivampien 

tilojen myötä työhyvinvointi ja myös 

tuottavuus lisääntyvät. Arkityön pyö-

rittäminen kaiken tämän keskellä vaa-

tii joustavuutta ja hyvää vuoropuhe-

lua johdon ja henkilöstön välillä talon 

sisällä. Siihen on kyettävä, sillä julki-

nen välien selvittely vähentää ihmisten 

luottamusta erikoissairaanhoitoon. 

Luottamushenkilöiden rooli muutok-

sen tuulissa on huolehtia siitä, että toi-

minta on strategian ja ohjeistusten mu-

kaista ja veronmaksajien rahoja käy-

tetään viisaasti. Tarvittaessa pitää pys-

tyä tekemään nopeita päätöksiä. Lisäk-

si luottamushenkilöt ovat linkki kunta-

laisten ja toimivan johdon välillä. 

Anne Huotari

PPSHP:n valtuuston puheenjohtaja

Muutoksen tuulet

Päättäjän
paikalta

L uottamus on avainsana erikois-

sairaanhoidon toiminnassa. Ihmis-

ten pitää pystyä luottamaan, että sai-

rastuessaan he saavat oikea-aikaista ja 

turvallista palvelua. Erikoissairaanhoi-

don on toimittava ripeästi myös suu-

ronnettomuuksissa ja muissa varautu-

misen tilanteissa. Julkinen erikoissai-

raanhoito on Suomessa aina vastuussa 

siitä, että toiminta pyörii kaikissa tilan-

teissa. Siksi sillä on merkitystä, miten 

julkisen erikoissairaanhoidon palvelut 

on organisoitu. 

Yliopistollinen sairaala on lisäksi vas-

tuussa koko erityisvastuualueen eri-

koissairaanhoidon toimivuudesta, mi-

kä meillä tarkoittaa koko Pohjois-Suo-

mea aina Keski-Pohjanmaata myöten. 

Kyse on siis ison laivan ohjaamisesta 

milloin laitatuulessa, milloin myrskys-

sä, sillä puolen Suomen tarpeet vaih-

televat paljon jo pitkien välimatkojen 

vuoksi.

Luottamus täytyy ansaita myös muu-

tostilanteissa ja niitähän riittää. Uusi 

kapteeni on tarttunut ruoriin muutos-

ten ristiaallokossa. Maakunta-sote-uu-

distus on mullistamassa koko tervey-

denhuoltoa, kilpailuasetelma julkisen 

ja yksityisen välillä kiristyy, päivys-

tys-, työnjako- ja keskittämisasetukset 

muuttavat toimintavastuuta ervan si-

sällä ja muita hiljaisia signaaleja on ha-

vaittavissa erikoissairaanhoidon ken-

tällä. Kaiken tämän muutoksen keskellä 

arjen toimintojen pitää toimia keskey-

tyksettä. Se vaatii kaikilta toimijoilta 

P oikkeukselliset ajat leimaavat tun-

nelmia Ilkka Luoman aloittaessa 

työnsä PPSHP:ssä. Eduskunnan kevä-

tistuntokauden aikana nähdään, tulee-

ko maakuntalainsäädäntö aiotusti voi-

maan.

Kun samanaikaisesti toteutetaan ny-

kyisestä laajeneva potilaan valinnanva-

paus, maakuntauudistus ja muutetaan 

sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus-

järjestelmä osana maakuntauudistusta, 

Luoma kantaa huolta erikoissairaanhoi-

don kilpailukyvystä ja toimivuudesta. 

Yksityiset palveluntarjoajat vahvista-

vat erikoissairaanhoidon kapasiteetti-

aan ja ne ovat varautuneet muutoksiin 

aktiivisesti ja varhain. Myös julkisten 

erikoissairaanhoidon toimijoiden välil-

lä on merkkejä kilpailun kiristymisestä. 

”Ei riitä, että osaamme tehdä oikeat 

analyysit lainsäädännön valmistelusta, 

vaan meidän on myös seurattava, mi-

ten kilpailijat reagoivat.”

Meneillään olevaa muutosta Luoma 

haluaisi osaltaan johtaa niin, että jul-

kinen erikoissairaanhoito olisi jatkos-

sakin houkutteleva työnantaja, johon 

henkilöstö haluaa sitoutua. 

Ilkka Luoma on toiminut Keski-Poh-

janmaan sosiaali- ja terveyspalvelu-

kuntayhtymä Soiten toimitusjohtajana 

ja maakuntauudistuksen muutosjohta-

jana. Soitessa on jo yhdistetty sosiaa-

li- ja terveydenhuolto ja uudistettu toi-

mintatapoja.

”Samoilla askelmerkeillä palvelu-

tuotantoa ei voi rakentaa täällä. Joita-

kin malleja sieltä voi soveltaa, mutta ei 

yksi yhteen.”

Keskeneräiset asiat esille

Luoma kannattaa johtamisessa avoi-

muutta, rehellisyyttä ja tiedottamis-

ta. Keskeneräisistä ja kiistanalaisista 

asioista voi ja pitää puhua – ei ole hei-

kon johtamisen merkki, jos myönne-

tään, että jotakin ei vielä tiedetä. Päin-

vastoin, sekin on itsessään tieto, ja 

kasvattaa luottamusta.

”Viestinnässä on tehtävä selväksi, mi-

kä on jo päätettyä ja mikä kesken. Jos 

henkilöstö ei tiedä missä mennään, tie-

toaukot täytetään mielikuvilla ja uhka-

kuvilla.”

Haastattelua tehtäessä Luoma on 

viettänyt yhtymähallinnossa muuta-

man päivän. Hän on myönteisesti yllät-

tynyt vahvasta asiantuntijaorganisaa-

tiosta ja osaamisesta. 

”Itselleni on oppimisen paikka osata 

hyödyntää se suuri asiantuntemus, mi-

tä täällä on.”

Terveydenhuollon hallinnon ekspert-

tiä Ilkka Luomasta ei alun perin pitänyt 

tulla, mutta näissä tehtävissä hän on 

toiminut vuodesta 2003.

”Lääkärinä uran kovimpia päätök-

siä oli päätös luopua kliinisestä työs-

tä. Vuonna 2012 tulin kuitenkin pistee-

seen, jossa hallinto ja johtaminen oli-

vat niin vaativia, että niitä ei voinut yh-

distää potilastyöhön.”

Erikoistumisalaansa yleislääketie-

dettä Luoma pitää tähän tilanteeseen 

hyödyllisenä: erikoistumisvaiheessa 

hän toimi perusterveydenhuollon ohel-

la sairaalassa viidellä eri erikoisalalla. 

”Työhistoria on tuonut kenttätun-

temusta lähes kaikista elementeistä, 

joita nyt palvelujärjestelmässä yhteen 

integroidaan. Siinä mielessä se on ol-

lut hyödyllinen polku ja taustakoulu-

tus.” 

Ilkka Luoma
PPSHP:n johtaja 1.4. alkaen
LL Oulun yliopistosta 1997
yleislääketieteen erikoislääkäri 2004
Toiminut Soiten toimitusjohtajana ja    
Keski-Pohjanmaan maakuntauudis-
tuksen muutosjohtajana sekä mm. 
Kokkolan terveyspalvelujohtajana

kuka8?
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Avointa, rehellistä ja tiedottavaa linjaa kannattaa Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaksi valittu Ilkka Luoma. 
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Periytyvä 
infektioalttius 
esiin
Geneettisestä infektioalttiudesta tiedetään koko ajan enemmän. 
Pohjoissuomalaisilla on omia periytyviä immuunipuolustuksen 
heikkouksia, jotka lisäävät vaarallisten infektioiden riskiä.

P eriytyvä infektioalttius saattaa ol-

la syynä, jos aikuinen sairastaa 

toistuvasti esimerkiksi vakavia hengi-

tysteiden infektioita ilman ulkoista tai 

elintavoista johtuvaa altistavaa tekijää. 

Nämä potilaat kannattaa tunnistaa, sa-

noo sisätautien ja infektiosairauksien 

erikoislääkäri Timo Hautala. 

”Infektiot voivat olla vaikeita, jopa 

tehohoitoa vaativia, ja ne saattavat ai-

heuttaa elinvaurioita.”

Timo Hautala sai keväällä 2017 Poh-

jois-Suomen terveydenhuollon tuki-

säätiön apurahan tutkimukselle, joka 

selvittää pohjoissuomalaisen väestön 

geneettistä infektioalttiutta. Tapaukset 

ovat harvinaisia, koko väestössä niitä 

esiintyy suhteessa 1:5000–1:10 000.

”On olemassa perinnöllisiä tiloja, jot-

ka altistavat infektioille. Tieto näistä 

taudeista on lisääntymässä tutkimus-

menetelmien kehittymisen myötä. Mo-

nimuotoinen oireisto vaikeuttaa näiden 

tautien tunnistamista.” 

Puolustuksessa 
periytyvä heikkous

Periytyvässä immuunipuutoksessa eli-

mistön vasta-aineiden määrä voi olla 

alentunut tai ne eivät pysty toimimaan 

infektiopuolustuksessa. On hyvin mah-

dollista, että periytyvät immuunipuu-

toksen heikkoudet ilmenevät tai ne 

tunnistetaan vasta aikuisena. Samal-

la potilaalla saattaa olla myös autoim-

muunisairauksia, jotka nekin liittyvät 

elimistön puolustusjärjestelmään. 

Sairauksissa on kyse puolustusjärjes-

telmän toiminnan häiriöistä, jotka voi-

vat ilmetä sekä infektioalttiutena että 

elimistön virheellisenä reaktiona omia 

kudoksia vastaan. 

Hautala muistuttaa, että pohjoissuo-

malainen väestö on geneettiseltä taus-

taltaan valikoitunutta ja alueella esiin-

tyy muutenkin eri tauteja kuin muulla 

eurooppalaisella väestöllä. Puolustus-

kykyä heikentävät geenivirheet ovat 

osa pohjoista tautiperimää.

Timo Hautala vastaa tutkimukses-

ta OYS:ssa ja mukana ovat harvinaisten 

sairauksien yksikkö ja lastenklinikka. 

Tauteja tutkitaan myös muissa labora-

torioissa ja yliopistosairaaloissa. 

Viisi geenivirhettä 
löytynyt

Hautala sanoo, että ammattilaiset mis-

sä tahansa Pohjois-Suomen terveyden-

huollon toimipisteessä voivat tunnis-

taa ja lähettää poikkeuksellisia potilai-

ta tutkittaviksi. 

”On löytynyt jo viisi uutta aikaisem-

min julkaisematonta geenivirhettä ja 

työn alla on lisää. Uusien geenivirhei-

den ja niiden merkityksen ymmärrys 

lisää tietoa sairauksien syntymekanis-

meista.”

Puolustuskykyä heikentäviä geeni-

virheitä on löytynyt esimerkiksi NFKB1- 

sekä AICDA-geeneistä. NFKB1 säätelee 

elimistön tulehdusreaktiota ja AICDA 

on mukana normaalissa immuunipuo-

lustuksessa. 

Tunnetumpi periytyvä immuuniva-

jaustila on CVI-tauti eli common va-

riable immunodeficiency, jossa B-solut 

eivät pysty tuottamaan vasta-aineita ja 

potilaalla on toistuvia hengitysteiden 

bakteeri-infektioita. Tätä esiintyy väes-

tössä noin yhdellä henkilöllä 5000:sta. 

Kun taudin aiheuttaja tunnetaan, löy-

tyy myös hoito – esimerkiksi CVI-poti-

laita hoidetaan immunoglobuliinival-

misteilla. Geneettisen tiedon ja sairau-

den biologisen mekanismin tarkentu-

misen myötä on mahdollista päästä 

vielä täsmällisempiin hoitoihin.

 ”Hoitomenetelmät ovat kehittymäs-

sä monimuotoiseksi, niitä tullaan lai-

naamaan esimerkiksi reuma- ja veri-

tautien hoitoon suunnitelluista lääk-

keistä.”

Normaalin rajoissa on aikuisilla 
2-4 tai altistuksesta johtuen 
jopa 5-8 ylähengitysteiden
infektiota vuodessa

Vasta aikuisiässä ilmenevät 
toistuvat keuhkokuumeet, 
sepsikset tai märkivät hengitys-
tieinfektiot viittaavat vasta-
ainepuutokseen

Infektioalttius voi periytyä sekä 
vallitsevasti että peittyvästi, mutta 
kaikilla potilailla ei ole ilmeistä 
sairaustaustaa suvussaan.

TEKSTI PIRKKO KOIVU

Vahvistus 
uravalinnalle

V ihreät lakanapinot nousevat riva-

kasti rullakosta varastoon, mutta 

sitten alkaa tarkka työ. Julius Makko-

nen nostaa yhden lakanan kerrallaan 

hyllyyn niin, että lakanapinot ja -rivis-

töt ovat likipitäen viivasuorassa. 

”Tiptop niiden olla pitää. Tämä on 

ihan mukavaa puuhaa. Huolellisuus on 

noussut aivan uuteen merkitykseen. 

Nyt pysyy kotonakin kaapit järjestyk-

sessä”, Julius nauraa.

20-vuotias Julius aloitti siviilipalve-

luksensa heinäkuun lopulla OYS:n päi-

vystysröntgenissä. Kokemus on vah-

vistanut hänen ammatinvalintapäätös-

tään. ”Palvelus on ollut tosi positiivinen 

kokemus. Hoitoala on minun juttuni, 

haluan joko sairaanhoitajaksi tai ensi-

hoitajaksi.”

Julius toivoo pääsevänsä palveluk-

sen jälkeen potilaskuljettajan keikka-

tehtäviin. Kevään urakkana on saada 

opiskelupaikka. ”Olen hakenut ammat-

tikorkeakouluun sairaanhoitajalinjal-

le kaksi kertaa, mutta vielä en ole pääs-

syt. Haen taas uudelleen, mutta nyt 

haen myös ammattikouluun lähihoi-

tajalinjalle. Voisin tehdä lähihoitajan 

duuneja pari, kolme vuotta ja jatkaa sit-

ten opintoja”, rento ja alati hymyilevä 

nuori mies pohtii.

Sivarin tehtäviin päivystysröntgenissä 

kuuluu monenlaista: potilaskuljetuk-

sia, henkilöstön avustamista esimer-

kiksi nostamisessa ja siirroissa, potilai-

den saattamista, neuvontaa ja opasta-

mista, varastojen järjestämistä, pyyk-

kien tilaamista, yleistä siisteyden yllä-

pitämistä jne.

Hyvä vastaanotto 

Julius kehuu, että sivari otettiin hie-

nosti vastaan, ja lääkintävahtimesta-

ri Matti Utriaisen perehdytys tehtä-

viin oli loistavaa.

 ”Työtä ei ole niin paljon, että pitäi-

si repiä itsestään enemmän kuin sata 

prosenttia. On rauhallisia päiviä ja kii-

repäiviä, mutta aina vaihtelevaa ja mo-

nipuolista tehtävää. Muutaman kerran 

olen kohdannut vähättelevää suhtautu-

mista sivariin, mutta se on niin vähäis-

tä, ettei se kaiken hyvän keskellä mer-

kitse mitään.”

Julius suoritti varusmiespalvelusta 

reilun kuukauden. Päätös vaihtaa ase-

palvelus siviilipalvelukseen oli monen 

tekijän summa, mutta terveyspulmat 

armeijassa olivat yksi iso syy. 

”En päässyt asepalvelukseen kiin-

ni, koska olin koko ajan sairaana. En 

tiedä, mistä sairastelu johtui, mutta 

minulla oli oksennustautia ja entise-

nä astmaatikkona hengitysvaikeuksia 

sisäilmaongelmien takia, jaloissa oli 

hirveä ihottuma ja selässä lukko. Ase-

palvelus ei myöskään tuntunut sellai-

selta kuin kuvittelin, ja niinpä päätin 

vaihtaa.” 

Liki 30 sivaria

Siviilipalvelusmiesten lukumäärä OYS:

ssa vaihtelee 25-30 välillä kerrallaan. 

”Eniten sairaalassa on siviilipalvelus-

miehiä varastomies/vahtimestarin teh-

tävänimikkeellä. Lisäksi siviilipalvelus-

miehiä on tutkimusapulaisina, avusta-

vina välinehuoltajina ja potilaskuljet-

tajina, kahviotyöntekijöinä ja ICT-tuki-

henkilöinä. Lääkäreitäkin on joskus ol-

lut palvelusta suorittamassa, mutta ei 

juuri tällä hetkellä”, kertoo toimistosih-

teeri, siviilipalvelusvastaava Eine Met-

säpelto rekrytointipalveluista.

Siviilipalveluksen pituus on 347 vuo-

rokautta, mutta palvelusta lyhentää 

mahdollisesti jo suoritetun varusmies-

palveluksen määrä. Jokainen sivari 

osallistuu kuukauden mittaiseen kou-

lutusjaksoon Lapinjärven siviilipalve-

luskeskuksessa. 

Julius Makkonen
20-vuotias ylioppilas
siviilipalvelusaika 24.7.2017-23.3.2018
työskentelee päivystysröntgenissä

kuka8?
Julius Makkonen on
viihtynyt siviilipalvelus-
miehenä OYS:ssa.
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Julius Makkonen suorittaa siviilipalvelusta 
yliopistollisessa sairaalassa. Palvelusaikana nuori mies 
on vakuuttunut siitä, että hoitotyö on hänen alansa.
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ER
VAN MATKASSAMitä

kuuluu?

Maire Ahopelto

kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuu uudistaa 
palvelurakennetta

Sosiaali- ja terveydenhuollon uu-

distusta on Kainuussa toteutettu jo 

13 vuoden ajan, koska erikoissairaan-

hoito, perusterveydenhuolto, sosiaa-

litoimi ja ympäristöterveydenhuol-

to yhdistettiin samaan organisaatioon 

vuonna 2005. Kainuun sosiaali- ja ter-

veydenhuollon kuntayhtymä on jatka-

nut kehittämistä edelleen ja palvelu-

rakennetta uudistetaan ”kotoa kotiin ” 

-prosessina. 

Vuonna 2011 henkilökunta alkoi 

suunnitella tulevia tarpeita vastaavaa 

uutta keskussairaalaa, jossa tärkeim-

pinä tavoitteina pidetään saumatto-

mien hoito- ja palveluketjujen johta-

mista yli kunta- ja organisaatiorajojen. 

Tavoitteena on ollut kehittää asioita, 

joilla pystytään vaikuttamaan tulevai-

suuden palvelutarpeisiin, niiden kas-

vuun ja sitä kautta kustannusten kas-

vun hillitsemiseen. Kuntoutus on nos-

tettu yhdeksi kehittämisen kohteeksi 

uusissa toimintamalleissa. 

Uuden sairaalan toiminta perustuu 

kehittyneeseen malliin hoitaa potilaita 

kokonaisvaltaisesti ja keskitetysti vält-

täen useita erillisiä käyntejä eri erikoi-

saloilla. Päiväsairaalatoimintoja on jo 

laajennettu kahteen vuoroon ja koti-

hoitoa kehitetty. Kotiin vietäviä palve-

luita on lisätty ja hoito kunnissa on en-

tistä kattavampaa muun muassa koti-

sairaalatoimintana. Sairaalan rakenta-

minen on aloitettu ja ensimmäiset tilat 

valmistuvat lokakuussa 2019. 

Kainuussa palvelujen integraatiolla 

on pystytty hillitsemään kustannus-

ten kasvua ja saatu aikaan tehokkuut-

ta. Yhteisen budjetin sisällä voidaan 

hoitoketjuja suunnitella tarkoituksen-

mukaisesti, kun rahoja voidaan siirtää 

budjetin sisällä sinne, missä niitä tar-

vitaan ja muuttaa tarvittaessa paino-

pisteitä. 

Koko henkilöstö tekee työtä yhtei-

sessä hoito- ja palveluketjussa. Kai-

nuussa on viime vuosina muutettu ra-

kenteita ja painopisteitä myös henki-

löstön osaamisen suhteen. Tavoittee-

na on ohjata potilasprosesseja, jotka 

menevät tulosyksiköiden yli. Erikois-

sairaanhoidon hoidot ovat usein lyhyi-

tä ja sieltä kotiudutaan nopeasti. Päi-

väkirurgisten toimenpiteiden lisäämi-

nen on edellyttänyt sitä, että samalla 

varmistetaan potilaan selviäminen ko-

tona ja kehitetään kotihoitoa. 

Yhteinen haaste on vastata tulevai-

suuden palvelutarpeiden kasvuun käy-

tettävissä olevalla rahoituksella lisää-

mällä tuottavuutta ja tehokkuutta läpi 

hoito- ja palveluketjujen. Tavoittee-

na on tunnistaa hoito- ja palveluket-

jun kehittämiskohteet ja kohdistaa re-

sursseja uudella tavalla. 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuol-

lon kuntayhtymässä toimivat jo sote 

-uudistuksen mukaisina integroitui-

na Kainuun sairaanhoitopiiri, Kainuun 

erityishuoltopiiri, täysjäsenkuntien so-

siaali- ja terveydenhuolto ja ympäristö-

terveydenhuolto.  

Vieritestien 
kysyntä kasvaa
NordLab tarjoaa asiakkailleen vieripalvelupakettia, 
jolloin jokaisen yksikön tarpeet voidaan ottaa huomioon 
ja räätälöidä palvelu asiakkaan toiveiden mukaiseksi. 

N ordLab on tarjonnut asiakkailleen 

vuodesta 2012 mahdollisuuden 

ostaa vieritestipalvelupaketin, joka si-

sältää laitteiden lisäksi laboratorion 

täysivaltaisen tuen, laadunohjauksen, 

perehdytyksen, ohjeistuksen sekä kil-

pailutetut reagenssihinnat. 

Tämän palvelupakettimallin mu-

kaan pelkästään OYS:ssa toimii jo noin 

1500 hoitajaa sekä Oulun kaupungin 

yksiköissä noin 800 hoitajaa. Vierites-

tauksen määrä sekä sen testivalikoi-

man laajuus on viime vuosina kasva-

nut kovaa vauhtia. NordLabin asian-

tuntijaryhmä käy asiakkaiden kans-

sa aktiivista vuoropuhelua ottaen huo-

mioon markkinoilla olevan tarjonnan 

ja asiakkaiden tarpeet uusia vieriteste-

jä arvioitaessa. 

NordLabin tarjoaman palvelupaket-

timallin vahvuutena pidetään asiak-

kaan mahdollisuutta saada yhdeltä 

palveluntuottajalta täysin valmiin vie-

ritestipalvelutuotteen sisältäen diag-

nostiikan asiantuntemuksen. Valmis 

palvelupaketti on asiakkaalle turval-

linen vaihtoehto verrattuna tilantee-

seen, jossa asiakas itse alkaa hankkia 

laitteita sekä huolehtia laadunvarmis-

tuksesta ja laitteisiin tai tutkimukseen 

liittyvästä ohjeistuksesta.  

Terveydenhuollon ammattilaiset 

ovat nostaneet esille vieritestien laa-

dulliset tekijät ja niiden merkityksen. 

Tämä on osaltaan lisännyt NordLabin 

tarjoaman vieripalvelupaketin kysyn-

tää.

Yleisimmät vieritestit 

Yleisimpiä vieritestipalvelupakettiin 

kuuluvia testejä ovat veren glukoosi- ja 

INR-mittaukset. Verenohennuslääkettä 

käyttävien asiakkaiden INR-mittauksia 

tehdään Oulun kaupungin kymmenel-

lä INR-poliklinikalla, joiden diagnosti-

sen palvelun tuottaa NordLab. 

INR-poliklinkalla näytteenottoon ja 

lääkkeen annosteluun koulutettu hoi-

taja ottaa asiakkaan sormesta veri-

näytteen. INR-tulos saadaan välittö-

mästi vierilaitteella ja hoitaja voi sen 

perusteella määrittää lääkeannoksen. 

Saatu tulos siirtyy suoraan potilastie-

tojärjestelmään. Potilaan identifiointi 

tapahtuu Kela-kortin avulla. 

NordLabin asiakkaat saavat palvelu-

paketin mukana laitteet, jotka on kil-

pailutettu sekä tarkoin testattu. Myös 

vieritesteissä käytettävät reagens-

sit ja muut tarvikkeet testataan ennen 

käyttöönottoa tai asiakkaalle jakelua. 

NordLab kouluttaa ja ohjeistaa käyttä-

jiä sekä huolehtii koko prosessin laa-

dusta. 

Alueellista koulutusta

Vieritestejä tekevien terveydenhuol-

lon ammattilaisten on tärkeää tuntea 

testiin ja näytteenottoon liittyvät vir-

helähteet. Kuluvana vuonna NordLab 

painottaa koulutuksen merkitystä jär-

jestäen alueellisen koulutuksen kier-

tueen.

 Koulutus on alkanut tammikuun lo-

pulla Oulusta, josta se siirtyy Kokko-

laan, Kajaaniin, Kemiin sekä Rovanie-

melle. Koulutus on ilmainen ja sen 

pääviesti asiakkaille on näytteenoton 

osaaminen ja sen kertaaminen. 

verenglukoosi
inr-määritys
c-reaktiivinen proteiini 
pitkäaikainen verenglukoosi
verikaasuanalyysi 
troponiini
hemoglobiini
virtsan kemiallinen seulonta
d-dimeerimääritys
pro-BNP-määritys
leukosyyttien erittelylaskenta

Ostettavissa olevat
vieritestipalvelupaketit
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Tekniikka
antaa puheen
Tekniset apuvälineet auttavat, jos puhe ei syystä tai toisesta 
onnistu. Kommunikaatiokeskus lainaa potilaille yksilölliset 
laitteet ja opastaa niiden käytössä.

15 -vuotias Heini Peltomäki on 

CP-vammansa vuoksi asioinut 

OYS:n kommunikaatiokeskuksessa jo 

kaksivuotiaasta. 

”Ne tavallaan antaa mun suun”, Hei-

ni vastaa kysymykseen, millaista apua 

hän on keskuksesta saanut. 

Vuosi sitten hän sai käyttöönsä katse-

ohjaimen. Heinin pyörätuolin etuosaan 

on kiinnitetty teline, jossa on taulutie-

tokone näppäimistöineen sekä litteä 

katsehiiri, joka tottelee silmien liikkei-

tä. Katsettaan siirtämällä Heini voi lii-

kuttaa kursoria taulutietokoneen näp-

päimistöllä, valita kirjaimia ja kirjoit-

taa näytölle. Sovellus muuntaa kirjoi-

tuksen puheeksi. 

”Se mahdollistaa, että mä voin jutella 

ja taiteilla, joka on mulle hirveen tärkeä 

juttu. Ja sen että mä pystyn olemaan so-

messa, joka on tavallaan aika tärkeää”, 

Heini kertoo puhesovelluksen äänellä.

Taiteilusta yksi esimerkki on tulos-

tettu puheterapeutti Lempi Aitolan 

työhuoneen seinälle. Silmiään liikutta-

malla Heini luo kuvia tietokoneensa pii-

rustusohjelmalla. 

Tavallisimmat syyt asioida OYS:n kom-

munikaatiokeskuksessa ovat CP-vam-

ma, ALS sekä aivovammat ja -infarktit. 

Ne saattavat viedä tavallisen puhekyvyn, 

mutta eivät kommunikoinnin tarvetta. 

Heini kertoo, että CP-vamman vuoksi 

hänen suunsa lihakset eivät toimi niin 

kuin muilla. Pyörätuolia Heini liikuttaa 

päätukeen liitetyn ohjaimen avulla eli 

pyörätuoli siirtyy, kun Heini taivuttaa 

päätään. Spastisuus ja pakkoliikkeet es-

tävät käsien käytön.

Kommunikoinnin apuvälineitä Hei-

nillä on ollut jo monia, muun muassa la-

serlamppu ja kuvakansio sekä käsikyt-

kimellä toimiva taulutietokone. Myös 

leukaohjain on ollut käytössä.

Katsehiiri on Heinin mielestä paras 

apuväline tähänastisista, ja puhetera-

peutti Lempi Aitola on samaa mieltä. 

Katseohjaus on vähentänyt spastisuut-

ta ja pakkoliikkeitä.

”Tästä laitteesta en luovu”, Heini sa-

noo. 

Asiakkaaksi lähetteellä

Foniatrian poliklinikan yhteydessä toi-

miva kommunikaatiokeskus on kes-

kittynyt teknisesti vaativiin kommuni-

koinnin apuvälineisiin. Potilaat tulevat 

sinne lääkärin lähetteellä ja kaksihen-

kinen tiimi eli vastaava puheterapeutti 

Lempi Aitola ja tekninen ohjaaja Lassi 

Rita hankkivat apuvälineet. 

Lempi arvioi potilaan kommunikoin-

tivalmiudet ja -tarpeet, ja yhteistyössä 

esimerkiksi kuntouttavien puhe-, toi-

minta- ja fysioterapeuttien kanssa hae-

taan toimivin ratkaisu. 

Yleensä potilaat tarvitsevat välinei-

tä tukemaan tai korvaamaan puhetta, 

mutta myös kirjoittamisen keinoja jär-

jestetään.

”Potilas saattaa puhua normaalisti, 

mutta hänen kätensä eivät syystä tai 

toisesta toimi, jolloin tavallinen kirjoit-

taminen ei onnistu”, Lempi Aitola sa-

noo. 

Potilaiden kirjo vaihtelee parivuo-

tiaista iäkkäisiin, ja erilaisia kommuni-

koinnin keinoja etsitään käyttäjän tar-

peiden ja osaamisen mukaan. Esimer-

kiksi kielihäiriöiset ja kehitysvammai-

set käyttävät myös tukiviittomia ja ku-

vasymboleita kommunikointiin. 

”Jos potilaalla on tarvetta sanoa jo-

tain ja yksikin tahdonalaista liikettä tot-

televa lihas, niin kommunikaatiokes-

kuksesta kyllä löytyy ohjain jokaiseen 

tarkoitukseen.”

Muistakaa apuvälineet

Lempi Aitola haluaa muistuttaa muille 

terveydenhuollon ammattilaisille kom-

munikoinnin apuvälineistä, sillä aina 

niitä ei tulla ajatelleeksi. Eteneviä sai-

rauksia, kuten MS-tautia sairastavat ja 

heitä hoitavat saattavat tottua ja alis-

tua puhemotoriikan heikkenemiseen. 

Myös aivokasvainpotilaat ja osa afaati-

koista saattavat jossain vaiheessa hyö-

tyä apuvälineistä.

”Ihmeitä emme voi tehdä, mutta voim-

me auttaa hyvin monenlaisia potilaita.”

On myös äkillisiä aivovammoja, joi-

hin ei osata reagoida oikein. Aikoinaan 

erästä nuorta miestä hoidettiin vaikean 

aivovamman vuoksi vanhainkodissa, 

koska mies ei pystynyt liikkumaan eikä 

kommunikoimaan lainkaan. Kun hän 

kävi OYS:n kuntoutusosastolla, hänet 

ohjattiin myös kommunikaatiokeskuk-

seen, jossa todettiin potilaan pystyvän 

yhä lukemaan ja kirjoittamaan. 

”Tarvittiin vain oikeat välineet, joilla 

hän saa ajatuksensa esille”, Lempi Aito-

la sanoo.

Lempi Aitola on toiminut kommuni-

kaatiokeskuksessa 1990-luvulta, Lassi 

Rita puolestaan noin vuoden. Hän on 

valmistunut hyvinvointiteknologiain-

Kommunikaatiokeskuksen 
potilaista tietokoneavustei-
sesti kommunikoi noin 200 
potilasta Pohjois-Suomessa.

Muita kommunikointia 
tukevia tai helpottavia apu-
välineitä käyttää arviolta 
toiset 200 potilasta.

OYS:n kommunikaatiokeskus 
tekee yhteistyötä potilaita 
kuntouttavien puheterapeut-
tien, toimintaterapeuttien, 
puhevammaisten tulkkien 
ja muiden potilasta ohjaavien 
ja hoitavien ammattilaisten 
kanssa. 

Ensiarvoisen tärkeää on ohjata 
myös läheisiä, joiden kanssa 
puhetta tukevia ja korvaavia 
keinoja käytetään.

Kommunikaatiokeskus

Jos on jotain sanottavaa ja 
yksikin tahdonalaisesti toimiva 
lihas, meiltä löytyy keinoja. 
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Heini Peltomäki on tyytyväinen katse-
hiireen, jolla hän ohjaa tietokonettaan.
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Lena Lindgren-Väätäsellä todet-

tiin ALS noin kaksi vuotta sitten. 

Kesäkuusta 2017 alkaen hän on käyttä-

nyt kommunikoinnin apuna taulutieto-

koneen puhesovellusta. Käsien motorii-

kalle helpointa on käyttää kosketusky-

nää, jolla hän kirjoittaa asiansa näppäi-

mistöllä. Sovellus muuntaa tekstin pu-

heeksi. 

”Halusin helpotusta kommunikoin-

tiin. Kerroin asiasta terveyskeskukses-

sa, ja parissa päivässä pääsimme tän-

ne”, hän kertoo puhesovelluksen kaut-

ta.

ALS-tautia sairastavat ovat OYS:n 

kommunikaatiokeskuksen isoin asia-

kasryhmä. ALS eli amyotrofinen late-

raaliskleroosi on etenevä sairaus, jo-

ka rappeuttaa lihasten toimintaa oh-

jaavia liikehermosoluja. 

Uudelleen kommunikaatiokeskuk-

sessa käydessään Lena haluaa Lassi Ri-

talta opastusta puhesovelluksen äänen 

korkeuden asettamiseen. 

”Nyt ääni on liian sirkuttava”, hän sa-

noo. Lassi näyttää, miten oikea äänen 

korkeus haetaan. Uusi ääni on astetta 

matalampi ja tuntuu paremmin sopi-

valta. 

Lena toivoo myös, että sovelluksen 

saisi liitetyksi puhelimeen, mutta tois-

taiseksi puhelinkeskustelut onnistu-

vat vain kaiuttimen kautta.

Puhesovelluksen lisäksi Lena käyttää 

muitakin keinoja viestimiseen. 

”Välillä paperia ja kynää, joskus merk-

kikieltä. Olen melkoinen käsillä ja ilmeil-

lä puhuja”, hän sanoo. 

Ennen sairastumistaan hän kertoo ol-

leensa ahkera kirjoittaja ja edelleen hän 

kirjoittaa muun muassa satuja ja proo-

satekstejä. Harrastuksiin kuuluvat myös 

puutarhanhoito, ompelu ja askartelu – 

työn alla on muun muassa keittokirja, 

jota hän tekee kuvakirjaohjelmalla. 

Kosketuskynä ja 
tablettitietokone

Näkö-
kulma

Helena Heikka

TtT Yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

U udistuvilta hyvinvointipalve-

luilta ja terveysteknologian tuot-

teilta odotetaan asiakaslähtöisyyttä, jol-

la vastataan aiempaa paremmin kansa-

laisten terveyden ja hyvinvoinnin yllä-

pitämiseen. Asiakaslähtöisyys edel-

lyttää kokeilevaa kulttuuria, jossa kehi-

tettävä palvelu tai tuote tuodaan ko-

keiltavaksi käyttäjille jo idea-asteel-

la, jolloin saadaan nopeasti tietoa ide-

an toimivuudesta. Saadun palautteen 

perusteella tehdään tarvittavat muu-

tokset, jonka jälkeen parannettu versio 

tuodaan uudelleen testattavaksi. 

Kokeilukulttuurissa korostuu se, et-

tä palvelu tai tuote muokkautuu lopulli-

seen muotoonsa vasta prosessin aikana. 

Turvallista kokeilua ja testausta kehitys-

prosessin eri vaiheissa voidaan tehdä 

moderneissa simulaatioympäristöissä.

Oulu HealthLabs -kokonaisuuteen 

kuuluvassa Oamk SimLab:ssa oamk.fi/

simlab/ on seitsemän eri-alan simulaa-

tioympäristöä, joten se tarjoaa yhteis-

työkumppaneillemme monipuolisen ke-

hitys- ja testausympäristön. Palvelu- ja 

tuotekehitykseen voivat osallistua myös 

opiskelijat asiantuntijaopettajien tuel-

la. Simulaatioympäristömme soveltuu 

erinomaisesti myös koulutuskäyttöön.

Oamk SimLabissa on ollut monipuo-

lista yhteistyötä useiden yritysten ja 

muiden yhteistyökumppaneiden kans-

sa. Yritysten ja asiantuntijoiden palave-

reissa asiantuntijat ovat tuoneet näke-

myksensä innovaation jatkokehittämi-

seen, parannettua tuoteversiota on tes-

Oamk SimLab tukee 
tuotekehitystä

tattu myös Oamk SimLabissa. Simulaa-

tioympäristö on mahdollistanut turval-

lisen tuote- ja palvelutestauksen, jossa 

ei tarvita raskaita lupakäytänteitä.

Palveluprosessien uudistamisessa 

on tärkeää rakentaa asiakasymmärrys-

tä, jolloin asiakkaan odotukset, tarpeet, 

vaihtoehdot ja ideat tunnistetaan laa-

ja-alaisesti. Asiakasymmärryksen avulla 

voidaan tehdä valintoja, suunnitella ja 

testata kehittämisen etenemistä. Opis-

kelijat ovat olleet mukana useissa pal-

veluiden kehittämisprosesseissa ja si-

ten luomassa tulevaisuuden palveluin-

novaatioita. Yritykset ovatkin saaneet 

opiskelijoilta arvokasta palautetta niin 

tuote- kuin palvelukehitykseenkin. Pal-

veluiden kehittämisessä olemme teh-

neet tiivistä yhteistyötä myös Oulu Wel-

farelabin toimijoiden kanssa. Heidän 

monipuolinen toimintaympäristönsä on 

mahdollistanut tuotetestauksen myös 

kansainvälisille yrityksille.

Monialainen yhteistoiminta julkisen, 

yksityisen sekä kolmannen sektorin toi-

mijoiden kanssa on edellytys asiakas-

lähtöisille sosiaali- ja terveysalan palve-

luille. Myös opiskelijoille, tulevaisuuden 

osaajille, on tärkeää päästä mukaan ke-

hitystyöhön asiantuntijaopettajan joh-

dolla jo opintojensa aikana. Oamkin ta-

voitteena on kouluttaa tulevaisuuden 

osaajia, joilla on valmius kehittää tek-

nologiaa hyödyntäviä asiakaslähtöisiä 

palveluja terveyden ja hyvinvoinnin yl-

läpitämiseen.

sinööriksi pari vuotta sitten. Lassi vas-

taa laitteiden päivityksistä ja niiden 

räätälöinnistä kunkin potilaan tarpei-

den mukaisiksi sekä ohjaa muita käyt-

tämään laitteita. 

”Perinteinen nörtin työpaikka tämä 

ei ole, vaan syvällistä potilas- ja vuoro-

vaikutustyötä. Työn sisältö on vaatinut 

paljon opettelua”, hän sanoo.

Ajatuksen voimalla?

Apuvälineitä tarvitsevat potilaat ovat 

hyötyneet teknologian kehittymisestä 

– esimerkiksi tablettitietokone on help-

po kuljettaa mukana. Katseohjaimia on 

ollut markkinoilla jo vuosikymmenen, 

mutta vasta uusimmat ohjaimet ovat 

riittävän käyttäjäystävällisiä. 

”Tulevaisuutta on, että ohjaimet toi-

mivat ajatuksen voimalla hyödyntäen 

aivojen sähköistä toimintaa”, Lempi Ai-

tola ennakoi.

Äkillinen vamma vie kommunikoin-

tikyvyn kerralla, etenevä sairaus vähi-

tellen. Kummassakin tapauksessa poti-

laan voi olla vaikeaa hyväksyä tilanne 

ja ottaa käyttöön apuväline, jolla saavu-

tetaan vain häivähdys aiemmasta kom-

munikointikyvystä. Lapsilla tilanne on 

toinen, sillä heidän kielelliset valmiu-

tensa ovat vasta kehittymässä.

”Esimerkiksi vaikeasti kielihäiriöset

lapset saattavat tarvita apuvälinettä 

vain väliaikaisesti.”

Lena Lindgren-
Väätänen kertoo, 
että tablettitieto-
koneen kautta 
puhuminen on 
johtanut hauskoi-
hinkin tilanteisiin.
”Ihmiset myös 
vitsailevat, että 
ai sinullakin on 
tabletti.” Puhe-
sovelluksen käyttö 
on hänen mielestään 
helppo oppia.
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OYS:n aikuispsykiatrian suljettujen 

osastojen ja avohoitoyksiköiden 

tavoitteiksi on linjattu pakkotoimien 

ja tahdosta riippumattomien hoitotoi-

menpiteiden vähentäminen sekä vaih-

toehtoisten keinojen ja toimintamalli-

en löytäminen konfliktien ja ristiriitati-

lanteiden ennaltaehkäisyyn ja ratkai-

suun. Aikuispsykiatrian vastuualueel-

la kehitetään potilaiden ja henkilökun-

nan välille uusia, vuorovaikutuksellisia 

yhteistyömalleja, jotta potilaan hoito ja 

kohtaaminen olisivat entistä eettisem-

piä. Näiden tavoitteiden saavuttami-

seksi aikuispsykiatrian vastuualueella 

on otettu käyttöön Safewards–toimin-

tamalli.

OYS:n aikuispsykiatrian vastuualue 

on palkittu Safewards-toimintamallista 

työyhteisöpalkinnolla. 

Safewards-toimintamalli on Len Bo-

wersin (2013) kehittämä menetelmä, 

jonka tarkoituksena on tehdä psykiat-

risista osastoista turvallisempia paik-

koja sekä potilaille että henkilökunnal-

le. Toimintamallin tavoitteena on lisätä 

turvallisuuden tunnetta ja vuorovaiku-

tusta potilaiden ja henkilökunnan välil-

lä sekä vähentää pakon käyttöä. 

Psykiatrisessa hoitotyössä voi esiin-

tyä hankalia konflikti- ja ristiriitatilan-

teita, joissa potilasta voidaan joutua ra-

joittamaan hänen tahdostaan riippu-

matta, ja jotka voivat aiheuttaa turvat-

tomuuden tunnetta ja kuormittaa hen-

kisesti ja fyysisesti potilaita, omaisia ja 

henkilökuntaa.

Kymmenen interventiota

Toimintamalli sisältää kymmenen in-

terventiota. Vastuu kehittämishank-

keen toteutumisesta on OYS:n aikuisp-

sykiatrian vastuualueen johtoryhmällä 

ja osastonhoitajat vastaavat interven-

tioryhmien koordinoimisesta. Interve-

ntioiden vastuuhenkilöillä on vastuul-

laan käytännön suunnittelu, toteutus ja 

uusien työntekijöiden perehdytys. 

Aikuispsykiatrian vastuualueella toi-

mintamallin käyttöönotto on edennyt 

suunnitelmallisesti alkaen osastoil-

la oleville potilaille ja henkilökunnalle 

kohdistetulle ilmapiirikyselyllä. Syksyl-

lä 2016 otettiin käyttöön yhteiset odo-

tukset-, rauhoittumiskeinot- sekä pu-

heella rauhoittaminen -interventiot. 

Kuluvana vuonna on otettu käyttöön 

huonojen uutisten kertominen, kotiu-

tusviestit sekä positiiviset sanat -inter-

ventiot. Loput neljä interventiota: ystä-

välliset sanat, tullaan tutuiksi, avun an-

taminen ja turvallisuuden ylläpitämi-

nen, otetaan käyttöön myöhemmin.

  

Toimintamallin käyttöönotto yhtei-

sesti ja johdonmukaisesti takaa yhte-

näiset käytänteet ja lisää laadukasta 

vuorovaikutusta ja eettistä potilastyö-

tä. Yhteiset odotukset -interventiossa 

potilaiden ja henkilökunnan kokemuk-

sista ja näkemyksistä on muodostet-

tu aikuispsykiatrian osastoille yhteiset 

odotukset, joista tehty juliste on kaik-

kien nähtävillä. Yhteiset odotukset vel-

voittavat sekä henkilökuntaa että poti-

laita toimimaan odotusten mukaisesti. 

Rauhoittumismenetelmät -interven-

tioon liittyen osastoille on hankittu eri-

laisia välineitä ja tarvikkeita potilaille 

käytettäväksi erilaisten tunnetilojen ja 

mahdollisten aggressiivisten ajatusten 

rauhoittamiseksi ja käsittelyvälineik-

si. Potilaita ohjataan rauhoittumisväli-

neiden käytössä. Rauhoittumismene-

telmät ovat olleet aktiivisessa käytössä. 

Niiden käytön myötä potilaiden on to-

dettu löytäneen uusia keinoja rauhoit-

tumiseen ja hankalan olon helpottami-

seen. Käytännön kokemuksen mukaan 

interventio on jossakin määrin vaikut-

tanut tarvittavien lääkkeiden ja vasten-

tahtoisten hoitotoimenpiteiden käyt-

töön vähentävästi.

Tutkimusta suunnitellaan

Toimintamallin käyttöönotosta ja to-

teutuksesta ollaan suunnittelemassa 

eritasoisia opinnäytetöitä ja hoitotie-

teellistä tutkimusta. 

Työyhteisöpalkinnon myöntämisessä 

korostettiin tutkitun tiedon aktiivista 

ja systemaattista käyttöä psykiatristen 

hoitomenetelmien kehittämisessä sekä 

kehittämistyön työyhteisölähtöisyyttä. 

Toimintamallin käyttöönoton vaikut-

tavuutta on arvioitu ja sen on todettu 

edesauttaneen potilaan hyvän psykiat-

risen hoidon toteutumista, yhteistyötä 

ja turvallisuuden tunteen vahvistumis-

ta potilaiden ja henkilökunnan välillä.

HTTS ry:n Pohjois-Pohjanmaan alue-

toimikunta jakaa vuosittain työyhteisö-

palkinnon, jonka tavoitteena on vahvis-

taa näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja 

hoitotieteellisen tutkimuksen sovelta-

mista käytäntöön. Pohjois-Pohjanmaan 

aluetoimikunta toimii Oulun alueella ja 

toimikunta koostuu hoitotyön ja hoito-

tieteen opettajista, esimiehistä, tutki-

joista, asiantuntijoista ja opiskelijoista.

Kirjoittajat Oili Papinaho, Pauliina 

Ruonala, Marika Vikström ja Ulla Olsbo

Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS ry:n 

Pohjois-Pohjanmaan aluetoimikunta

Lisätietoa: www.safewards.net

K
U

VA
 A

N
TT

I S
U

IS
TO

LA

Potilaiden on todettu 
löytäneen uusia keinoja 
rauhoittumiseen ja hanka-
lan olon helpottamiseen.

Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS r.y:n 

Pohjois-Pohjanmaan aluetoimikunta on 

myöntänyt vuoden 2017 työyhteisöpalkinnon 

Oulun yliopistollisen sairaalan aikuispsykiatrian 

vastuualueelle Safewards –toimintamallin 

käyttöönotosta.

Aikuispsykiatrian vastuualueella kehitetään 
potilaiden ja henkilökunnan välille uusia, 
vuorovaikutuksellisia yhteistyömalleja.

Kuvassa vasemmalta aikuispsykiatrian vastuu-
alueen edustajat lähihoitajat Petteri Korkala ja 
Juha  Penttinen, osastonhoitajat Pauliina Ruonala 
ja Marika Vikström, ylihoitaja Matti Laukkanen ja 
osastonhoitaja Ulla Olsbo. HTTS ry Pohjois-Pohjan-
maan aluetoimikunnan edustajina Oili Papinaho, 
Anni Kotilainen ja Kristiina Orajärvi. 

Lisää 
turvallisuutta
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Leikkaukseen 
ilman nikotiinia
Leikkaukseen valmistautuville potilaille on luotu entistä täsmälli-
semmät ohjeet nikotiinittomuudesta pelkän savuttomuuden sijaan. 

L eikkaukseen valmistautuvien po-

tilaiden ohjetta nikotiinittomuu-

desta on tarkennettu. Uusi ohje ottaa 

entistä yksiselitteisemmin huomioon 

erilaiset nikotiinivalmisteet pelkän tu-

pakoinnin sijaan ja täsmentää nikotii-

nittomuuden aikarajoja. 

Nikotiinia sisältävien valmisteiden 

käyttö on aiheellista lopettaa kuukau-

si ennen kaikkia leikkauksia. Luudutus-

leikkaukseen valmistautuessa nikotii-

niton aika on pitempi, 3 kuukautta en-

nen ja jälkeen leikkauksen. 

Myös muiden leikkausten jälkeen on 

suositeltavaa välttää nikotiinituottei-

ta kuukauden ajan, sillä se edistää pa-

ranemista.

Nikotiinin haitoista leikkauspotilaal-

le on selvää näyttöä, kertoo PPSHP:n Pe-

rusterveydenhuollon yksikön johtaja 

Päivi Hirsso. 

”Aiemmat ohjeet ovat olleet osin ris-

tikkäiset, mutta potilaille emme voi an-

taa ristiriitaista tietoa. Vanhassa ohjees-

sa nikotiinittomuuteen ei otettu kantaa, 

kuten uudessa.”

Tupakan lisäksi nikotiinivalmisteita 

ovat esimerkiksi nuuska, sähkösavuk-

keet, irtotupakka, vesipiippu, sikarit ja 

nikotiinipurukumi sekä muut nikotii-

nikorvaushoitovalmisteet. Tupakka on 

silti tuotteista käytetyin.

Tupakointi tai muu nikotiinivalmis-

teiden käyttö voi johtaa leikkauksen 

siirtämiseen tai perumiseen. 

Lähes 17 prosenttia tupakoi

Nikotiini heikentää merkittävästi po-

tilaiden toipumista jalan luudutusleik-

kauksesta ja altistaa infektioille. Se li-

sää komplikaatioiden riskiä kaikissa 

leikkauksissa ja pidentää toipumis- ja 

sairaalassaoloaikaa. Tupakoinnin lo-

pettaminen vähentää leikkaukseen liit-

tyviä komplikaatioita 30-40 prosenttia.

Esimerkiksi OYS:ssa ilmiö on merkit-

tävä, sillä sairaalassa on tehty vuoden 

2017 kymmenen ensimmäisen kuukau-

den aikana anestesiassa 17 260 elek-

tiivistä leikkausta. Potilaista 3869 eli 

lähes 17 prosenttia tupakoi. Vuosittain 

leikataan noin 4500 tupakoivaa poti-

lasta.

Terveyden edistämisen koordinaat-

tori Leea Järvi Perusterveydenhuol-

lon yksiköstä korostaa lääkärin roo-

lia. Leikkauksen lähestyminen motivoi 

potilasta jättämään nikotiinituotteet. 

”Lääkärin väliintulo on kaikkein te-

hokkain interventio, jolla tupakointiin 

puututaan. Kannattaa aina kysyä poti-

laalta tupakoinnista ja kehottaa lopet-

tamaan.”

Nikotiiniriippuvuusasteen arvioin-

nissa voi käyttää Fagerströmin nikotii-

niriippuvuustestiä.

Potilaalle annetaan potilasohje Leik-

kaukseen ilman nikotiinia. Tiedot ni-

kotiinivalmisteiden käytöstä kirjataan 

myös lähetteeseen. Potilaalle voidaan 

määrätä nikotiinivalmisteiden käytön 

lopettamiseksi lääkehoito ja hänet voi-

daan ohjata lopettamisen tukea varten 

hoitajan vastaanotolle joko OYS:aan tai 

omaan terveyskeskukseen. 

OYS:ssa tupakasta vierottujia ohjaa 

sairaanhoitaja Ritva Niemelä avohoi-

totalon poliklinikalta.

Potilasohjeessa kerrotaan lopettami-

sen eduista ja mistä saa neuvoja ja tu-

kea lopettamiseen. 

Ennen leikkausta sairaalan lääkäri 

arvioi leikkauskelpoisuuden, johon vai-

kuttaa se, onko lopettamispäätös toteu-

tunut suunnitellusti. Myös pitkäaikais-

ta tupakoinnin lopettamista tuetaan. 

Neuvoja
ja apua 

lopettamiseen

TUKEA JA NEUVOJA
Hengitysliiton maksuton 
neuvontanumero 0800 148 484 
(ma–pe klo 10–18) 

www.stumppi.fi
www.eroontupakasta.fi
www.terveyskyla.fi/leikkaukseenn

Kesätöitä
hakemassa
Ravintola Kotkaan koottujen esittelypöytien edustalla 
kävi kuhina, kun opiskelijat ja vastavalmistuneet tutustuivat 
OYS:n erikoisaloihin tammikuun rekrytapahtumassa. 

Tulevana kesänä sairaalaan tarvi-
taan jälleen satoja kesätyöntekijöi-

tä, ja heitä kävi jo näyttäytymässä 18. 
tammikuuta pidetyillä rekrymessuilla. 

Iso osa messuille osallistuneista on 
ennestään jo ollut harjoittelemassa tai 
töissä OYS:ssa. Tämä selvisi vs. hallin-
toylihoitaja Eila Alavahtolan avaussa-
nojen yhteydessä, sillä hän pyysi kaik-
kia sairaalassa jo ennestään toimineita 
nousemaan seisomaan. Iso joukko nou-
si, mutta uusiakin kasvoja osallistunei-
den joukossa oli päätellen istumaan 
jääneiden määrästä. 

Osastoista ja erikoisaloista paikalla 
olivat muun muassa kardiologian osas-
to, sairaalahuolto, kuntoutus, Nordlab, 
syöpätaudit ja hematologia sekä nais-
tentaudit ja lastenosastot.

Hoitohenkilökunnan sijaisia palkat-
tiin vuoden 2017 kesällä 414, joista yli 
puolet sairaanhoitajan sijaisuuksiin. 
Tulevana kesänä määrä on samaa luok-
kaa.

1. Annika Harju on valmistumassa kätilöksi vuoden 2019 puolella ja Viola
Stucki sairaanhoitajaksi jo tänä vuonna. Annika kertoo, että häntä kiinnostaisi 
työ naistentautien puolella. Viola aikoo hakea kesätöitä kuntarekryn kautta
ja jatkossa häntä kiinnostaisi saada työtä esimerkiksi lastentautien osastolta. 

2. Lähihoitaja Eeva Seppälä ja sairaanhoitaja Anna-Kaisa Chen esittelivät 
kävijöille vuodeosasto 40:n toimintaa. Havaintovälineinä oli muun muassa 
malleja keuhkoputkista. ”Kesätyöntekijöitä tarvitaan 14, ja ainakin viime 
vuonna heitä saatiin hyvin.” Muun muassa keuhko-, munuais- ja infektio-
potilaita hoitava sisätautiosasto on auki koko kesän.

Vili Helkala on vastikään valmistunut lähihoitajaksi, 
mutta tulevaisuudessa häntä kiinnostaa jatkaa opiskelu-
ja sairaanhoitajaksi. Nyt hän tekee työkeikkoja psykiatrian 
puolella. ”Psykiatria kiinnostaa, mutta myös somaattinen 
puoli. Esimerkiksi haavanhoito oli mielenkiintoista. Psykiat-
riassa parasta on auttaminen juttelemalla, olen tällainen 
tulkitsijatyyppi ja rauhallinen.”1
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Fyysikkona työpäivien suunnittelu etukäteen on yleensä vain mukava 
mielikuva. Monipuoliset tehtävät laitteistojen, tutkimusparametrien, 

sädeannosten, kehittämistoimien ja erityisesti ongelmien parissa ovat yleensä 
itsessään motivoivia – vähän väliä saan olla ratkomassa ongelmia jossain päin. 
Yhteistyö muiden alojen ammattilaisten kanssa tuo hyvän lisämausteen työhöni. 

Työajan ulkopuolella saan voimia monipuolisesta urheilemisesta ja hyvistä illan-
vietoista ystävieni kanssa. Erityisen tehokkaaksi stressin poistajaksi ja ajatusten 
tyhjentäjäksi minulle on muovautunut luonnossa liikkuminen, olivat jalassa sitten
sukset tai vaelluskengät. Kesäisin tulee lisäksi juostua pallon perässä.

Minua
innostaa

Juttusarjassa työkaverimme 
kertovat inspiraation lähteistään.

Eija Alikoski

pääluottamusmies JYTY

Kohti kevättä

H
EN

KILÖSTÖNEDU
STAJAN

Mietteitä

Kohti kevättä mennään ja muutok-

sen tuulet puhaltavat. Paljon on 

meneillään: yli miljoonan palkansaa-

jan sopimukset päättyivät, kunta-alan 

420 000 palkansaajan sopimukset ovat 

katkolla, aktiivimalli puhuttaa, sote- ja 

maakuntauudistus ja valinnanvapaus-

laki ovat tulossa keväällä eduskunnan 

käsittelyyn, ja vieläkö muuta? On täs-

sä uudelle pääluottamusmiehelle pal-

jon työsarkaa ja selvitettävää. Onneksi 

minulla on osaavia työkavereita rinnal-

la, suuri kiitos heille.

Kunta-alan yleinen työ- ja virkaehto-

sopimus oli voimassa 31. tammikuuta 

2018 saakka. Tätä kirjoittaessani kun-

ta-alan työehtosopimusneuvotteluissa 

ei ole syntynyt neuvottelutulosta mää-

räaikaan mennessä. Ennustetaan, et-

tä kunta-alan palkkaneuvotteluista on 

tulossa erittäin vaikeat. Neuvotteluissa 

on tapahtunut jonkin verran edistymis-

tä, mutta isot kysymykset ovat edel-

leen auki.

Työntekijäpuoli haluaa palkankoro-

tukset sekä paikkausta ostovoimaa hei-

kentäneille lomarahaleikkauksille. Jul-

kisen sektorin palkkojen ei ole mahdol-

lista jäädä jälkeen yleisestä palkkakehi-

tyksestä. Palkkaratkaisun on noudatet-

tava vähintään yleistä työmarkkinoilla 

syntyvää linjaa. Kunta-alan neuvottelut 

jatkuvat ja työtaistelut ovat mahdolli-

sia, jos neuvotteluissa ei edetä.

Kaiken tämän muutoksen keskellä on 

huolehdittava henkilöstön hyvinvoin-

nista. Uuden sairaalan rakentaminen ja 

uusien toimintatapojen luominen ja 

käyttöön ottaminen tuovat omat haas-

teensa meidän jokapäiväiseen työhöm-

me. Muutos on mahdollisuus, näin on 

joku viisas joskus todennut. Uskokaam-

me siihen. Julkista sektoria on usein 

syytetty tehottomuudesta, mutta tut-

kimusten mukaan meidän sote-palve-

lumme ovat nykyiselläänkin kansain-

välisissä vertailuissa tehokkaimmasta 

päästä. Tämäkin huomioon ottaen aina 

on kehitettävää ja parhaiten se tapah-

tuu ottamalla henkilöstö mukaan jo 

suunnitteluvaiheessa. 

Henkilöstön edustajana saan ol-

la mukana organisaatiomme henkilös-

töä koskevissa päätöksissä. Mitä pa-

remmin olen selvillä tulevaisuutta kos-

kevista suunnitelmista, sen paremmin 

kykenen valvomaan jäsenten etuja ja 

oikeuksia. Meidän organisaatiossam-

me tämä onnistuu toimivan neuvotte-

lukulttuurin ansiosta. Hyvänä esimerk-

kinä ICT-palvelujen järjestämisselvi-

tys, jossa ohjausryhmään kuuluu myös 

henkilöstön edustus. Meidät on kutsut-

tu myös tutustumaan Tulevaisuuden 

sairaala -projektiin, saamme tilanne-

katsaukset, missä mennään, muutamia 

esimerkkejä mainitakseni.

Kohti kevättä mennään, muutosten 

keskellä. Uskon kuitenkin hyvään tule-

vaisuuteen, vaikka monta asiaa on kes-

ken. Hyvää kevättä kaikille. 

KUVA ANTTI SUISTOLA

ANTTI
KOTIAHO

Erikoistuva fyysikko
Diagnostiikka
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kailurytmillä on iso merkitys. Mistään 

ei ole tarvinnut kieltäytyä. En ole diee-

tillä tai laihdutuskuurilla, painonpu-

dotus on tullut elämäntapamuutok-

sen sivussa. 

Remonttia on kestänyt pa-

ri vuotta. Olen tehnyt matkan 

sisimpääni, raivannut esteitä, 

pohtinut miksi olen tehnyt tietyn-

laisia valintoja ja miten ne ovat vai-

kuttaneet vointiini ja terveyteeni. 

Edistys tuntuu ja motivoi jatka-

maan. Työpäivien jälkeen jaksan 

touhuta, illat eivät enää kulu löhöil-

lessä. Mittoja voisi tietenkin luetel-

la: kuinka paljon lantio on kaventu-

nut, paino kiloina laskenut tai vaa-

tekoko pienentynyt. Ne eivät kuiten-

kaan ole tärkein asia. Laitoin väsähtä-

neen naisen elämäntaparemonttiin, 

jotta jaksaisin paremmin.

Sommittelin ”ennen ja jälkeen” -ku-

vaa itsestäni, kun tyttäreni istahti vie-

reen ja valitsi kaksi kasvokuvaa, toi-

nen ennen elämäntapamuutosta, toi-

nen vastikään otettu. 

Kysyin, miksi kasvokuvat vartaloku-

vien sijaan. ”Näistä näkee, miten hymy 

on palannut kasvoille ja silmät saa-

neet taas pilkettä” tytär vastasi. Taas pi-

ti kuivailla kyyneleitä, tällä kertaa ilon.

Ex-väsähtänyt nainen

Väsähtäneen
uusi elämä

”O npas väsähtäneen ja kal-

pean näköinen nainen”, 

ajattelin vilkaistessani sovitus-

koppikäytävällä vierelläni istu-

vaa naista. Samassa tajusin, että 

käytävän päätyseinä on peiliä ja 

katselin itseäni. Itku nousi kurk-

kuun. Olin juuri sovittanut nipun 

housuja todetakseni, etten mah-

du yksiinkään.

Seuraavan kerran nielin kyyne-

leitä työterveyslääkärin vastaan-

otolla. Vuosien varrella oli kertynyt 

ylipainoa ja vaivoja. Ylävartalossa 

oli kulumavamma, oli huoli työky-

vystä ja kansantautiriskikin huomat-

tavan kohonnut. Pitäisi pudottaa pai-

noa, syödä terveellisemmin ja liikkua. 

Lähdin kotiin mukanani sairauslo-

matodistus, reseptit, kipeän paikan 

kuntoutusohjeita ja liikuntalähete. 

Lähdin kävelylle

Päätin, että jotain täytyy tehdä, tai peli 

on menetetty. Aloitin fysiatrin ohjees-

ta: Kävele, ylävartalo tarvitsee heiluri-

liikettä. 

Hiljalleen kävelylenkit alkoivat pi-

dentyä, jaksoin kauemmin ja vauhti li-

sääntyi. Sain puhelimeeni sovelluksen 

lenkkieni pituuden ja keston seuraa-

miseen. Nautin kävelyretkistäni kuun-

nellen äänikirjoja tai musiikkia. 

Työhön palattuani ilmoittauduin 

Vaparin pilates-ryhmään. Jumppamat-

to kainalossa hiivin takariviin kan-

keuttani häpeillen, mutta kerta kerran 

jälkeen nautin enemmän venyttävistä 

ja lihaksia vahvistavista liikkeistä. Nis-

kojen jumitkin alkoivat hellittää. 

Laitoin sähköpostia terveysliikunta-

suunnittelija Minna Keskitalolle, jol-

le kerroin liikuntalä-

hetteestä. Ensin tehtiin InBody-mitta-

us. Olin varma, että tulos olisi pelk-

kää rasvaa, mutta Minnan mukaan li-

hasta oli jäljellä. Siitä alkoi vartalon 

vahvistaminen lihasvoimaharjoitte-

lulla kuntosalilla. Epäilin, kykenisin-

kö enää tekemään harjoituksia. Jäl-

leen sain huomata pelkoni olleen tur-

haa. 

Harjoitteet tehtiin minulle sopivik-

si. Minna ohjasi laitteiden käytön ja 

liikkeiden suorittamisen. Salilla kävi-

sin pari kertaa viikossa sekä jatkaisin 

pilatesta ja kävelylenkkejäni. InBody 

-mittaus sovittiin tehtäväksi kolmen 

kuukauden välein. Minna onkin ollut 

minulle läheisteni ohella suuri tuki ja 

turva.

Paino putosi siinä sivussa

Syöminen meni myös remonttiin, ja yl-

lätyin ohjeista syödä tarpeeksi ja riittä-

vän usein. Pidin myös ruokapäiväkir-

jaa. Tästä muodostui suurin oivalluk-

seni tässä projektissa: ymmärsin mitä 

ja miksi syön ja mitä pitäisi muuttaa. 

Ruuan laadulla ja säännöllisellä ruo-

Työtä ihmiseltä 
ihmiselle
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Sairaanhoitopiirin Vuoden hoitotyöntekijäksi valittu
kätilö Niina Koutonen Oulaskankaan synnytysosastolta 
jakaa kunniaa palkinnostaan koko työyhteisölleen.

Niina Koutonen sanoo, että työ-

yhteisö on antanut hänelle mah-

dollisuuden tehdä työtä omalla taval-

laan. ”Olen saanut kaikki oppini Ou-

laskankaalla. Kukaan ei myöskään tee 

työtä yksin. Kuka tahansa meidän po-

rukastamme olisi ansainnut palkin-

non. Toki tuntuu erityisen hienolta, 

että oma työyhteisö oli joukkona ol-

lut minun palkitsemisesitykseni ta-

kana”, Koutonen sanoo.

Vuoden hoitotyöntekijä valittiin 

PPSHP:ssä yhdeksännen kerran. Va-

lintakriteerinä on välittömässä poti-

lastyössä työskentelevän hoitotyön-

tekijän eettinen osaaminen. 

Niina Koutosta kiitetään erittäin kor-

keatasoisesta eettisestä osaamisesta. 

”En ajattele etikkaa arjen työssä, koska 

työni on ihmiseltä ihmiselle tehtävää 

työtä. Ehkä etiikka on potilaan ja työka-

vereiden kunnioittamista. Meidän am-

mattilaisten ei kuulu asettua potilaan 

yläpuolelle, vaan kulkea synnyttäjän 

ja äitien rinnalla heitä ja heidän tunte-

muksiaan kuunnellen.”

Koutonen on työskennellyt Oulas-

kankaalla yhdeksän vuotta. Hän opis-

kelee ensimmäistä vuotta työn ohes-

sa ensihoitajaksi Oulun ammattikor-

keakoulussa.

Ensimmäinen Oulaskankaalle

Hoitotyöntekijän palkinto myönnettiin 

nyt ensimmäistä kertaa Oulaskankaal-

le. ”Minusta tunnustus on osoitus siitä, 

että epävarmassa tilanteessakin työyh-

teisömme on puhaltanut yhteen hii-

leen ja teemme työtämme joka päi-

vä mahdollisimman hyvin ja eteen-

päin tähdäten.”

Erityisen suuri ponnistus osas-

tolla oli VaaVilan eli vastasyntynei-

den tehostetun valvonnan yksikön 

perustaminen viime keväänä.

”Meistä kätilöistä yhdeksän osal-

listui OYS:n osastolla 55 järjestettyyn 

koulutukseen. Arjen toiminnan pyörit-

täminen koulutuksen aikana oli haas-

tavaa, mutta siitäkin selvittiin hyvin 

ja Vaavila saatiin onnistuneesti käyt-

töön. Kiitokset myös osastolle 55.” 

Hoitotyöntekijän valintamenette-

lyllä sairaanhoitopiirissä halutaan 

nostaa keskusteluun ja kiinnittää 

työyhteisön huomio eettisesti kes-

tävän toiminnan vaatimuksiin 

suhteessa potilaisiin ja työto-

vereihin. Palkintoesityksen voi 

tehdä kuka tahansa hoitotyön-

tekijä. Palkitsemisehdotuksia 

tuli tällä kertaa 108, ja ne koh-

distuivat 51 eri henkilöön.

HALUATKO VOIDA PAREMMIN?
InBody-mittaus antaa lähtökohdat harjoitteluun.

varaukset: https://intra.oysnet.ppshp.fi/Henkilostoasiat/Tyohyvinvointi/
Tyohyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/Sivut/Tyoyhteisoliikunta.aspx

Voimaa
työhön Palkintoja
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Akvaarion
lahjoituskalat

Uutisia
lyhyesti

Lastenkirurgian poliklinikan ak-
vaariossa uivat isopurjeplekot 
Vertti ja Pertti. Vertti-nimen ide-
oivat poliklinikan potilaat, jois-
ta monet ehdottivat juuri tätä ni-
meä. Nimenantotilaisuus järjes-
tettiin joulukuussa.

Kuva Tiina Mäki

Lahjoitus
leluihin ja 
peleihin
Joogastudio Oulu järjesti viime 
kesänä ”Paremman mielen joo-
ga” -hyväntekeväisyystapahtu-
man yhdessä oululaisten taitei-
lijamuusikoiden sekä taide- ja 
tapahtumatila Voimala 1889:n 
kanssa. Tapahtumassa kerättiin 
vapaaehtoisella kolehdilla rahaa 
lastenpsykiatrian poliklinikan 
ja Pienten lasten perheyksikkö 
52:n pienille suurille ihmisille 
hankittaviin leluihin ja peleihin.

Tapahtuman oli kutsunut kool-
le ja joogan ohjauksen tarjosi 
Matti Pääaho Joogastudio Ou-
lulta. Tila joogaa varten ja hen-
kilökunnan apu tulivat Voimala 
1889:n puolesta. 

Lahjoituksen luovutti jou-
lun alla Matti Pääaho ja sen vas-
taanottivat yksiköiden puoles-
ta toimintaterapeutti Silja Jär-
venpää sekä apulaisosaston-
hoitaja Juha-Pekka Palukka.

InDemand etsii 
uusia ratkaisuja
Julkisen terveydenhuollon kehittä-
mistarpeisiin käydään kiinni kan-
sainvälisessä InDemand-hank-
keessa. Projektin aikana luodaan 
uusi yhteistyömalli, jossa julkinen 
terveydenhuolto ja yritykset kehit-
tävät yhdessä terveyteen liittyviä 
digitaalisia ratkaisuja.

 Hanke tähtää myös siihen, että 
yrityksille avautuu kehittämistyön 
aikana uusia, kansainvälisiä liike-
toimintamahdollisuuksia. Kansain-
välistymisessä tukea antaa Busines-
sOulu.

OYS on projektissa mukana yh-
dessä Espanjan Murcian alueen ja 
Ranskan Pariisin sairaaloiden kans-
sa. Helmikuun alussa InDemand-
toimijat vierailivat Oulussa. 

Hankkeen ensimmäisessä vai-
heessa sairaaloiden henkilökunnil-
ta kerättiin tammikuussa kehittä-
mistarpeita. Niiden joukosta neljä 
soveltuvinta pääsee alkukeväästä 
julkiseen kilpailuun, jossa etsitään 
innovatiivisia yrityksiä luomaan 
uusia ratkaisuja. Valitut yritykset 
kehittävät tuotteitaan yhdessä ter-
veydenhuollon henkilöstön kanssa.

Hanke on kolmevuotinen ja EU-ra-
hoitteinen. Sen projektipäällikkö-
nä toimii OYS TesLabin Timo Ala-
lääkkölä ja toteutukseen osallis-
tuu suunnittelija Pauliina Hyrkäs.

Henkilöstön ideoita ja kehittä-
mistarpeita pyritään muokkaa-
maan uusiksi digitaalisiksi ratkai-
suiksi myös kansallisessa Virtu-
aalisairaala 2.0. -hankkeessa, jon-
ka innovaatioryhmän puheenjoh-
tajuus on siirtynyt OYS:aan. 

Arvostettu
koulutuspaikka

SAUNA & ULKO-JACUZZI
Kaksi tunnelmallista saunaa ja ulko-jacuzziin. 
Saunatiloista on suora kulkuyhteys kalustetulle 
vilvoitteluterassille, missä on terassilämmittimet 
sekä äänentoisto. Terassilta pääsy lämmitettyyn 
ulko-jacuzziin.

TILAISUUDET JA JUHLAT
Illalliset, gaalat, häät, väitöskaronkat ja muut tärkeät 
perhejuhlat järjestämme ammattitaidolla ja asiakkaan 
toiveita kuunnellen. Juhlakäyttöön voi varata eri kokoisia 
kabinetteja tai vaikka koko ravintolan. 

Varaukset:  044 515 1500
myynti@ravintolanallikari.fi

KOKOUKSET & KONGRESSIT
Nykyaikainen kokoustekniikka ja muuntuvat
tilaratkaisut erilaisiin tapahtumiin, pienistä 
palavereista mittaviin 300 hengen tilaisuuksiin.

Tervetuloa viihtymään!

Ravintola meren rannalla, Nallikarissa

www.ravintolanallikari.fi

OYS pärjäsi yliopistosairaaloista parhaiten Suomen 
koulutussairaaloiden ja -terveyskeskusten koulu-
tuskyselyssä. Nuorten Lääkäreiden Yhdistyksen lo-
ka-marraskuussa teettämän erikoistumispaikkasel-
vityksen mukaan OYS ja Turun yliopistollinen sai-
raala ansaitsivat ainoina yliopistosairaaloina neljä 
tähteä viidestä.

Parhaimmat eli viiden tähden koulutuspaikat oli-
vat Kaarinan, Rovaniemen, Siilinjärven, Vaasan ja 
Vantaan terveyskeskukset. Keskussairaaloista täy-
sien tähtien kategoriaan pääsivät Vaasan ja Päi-
jät-Hämeen keskussairaalat. 

Neljä tähteä saivat Satakunnan, Keski-Suomen, 
Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan ja Etelä-Savon 
keskussairaala, Hyvinkään sairaala, Peijaksen sai-
raala, Helsingin terveyskeskus ja Kymenlaakson 
keskussairaala sekä OYS ja TYKS.

Tyytyväisimmät erikoistujat löytyivät reumatolo-
gian, työterveyshuollon ja psykiatrian erikoisaloil-
ta. Vähiten tyytyväisiä oltiin syöpätauteihin, patolo-
giaan, plastiikkakirurgiaan ja neurologiaan erikois-
tuvien joukossa.

Oma ohjaaja ja mentori

OYS:ssa psykiatriaan erikoistuja perehdytetään ta-
lon tavoille huolellisesti. Erikoistuminen koostuu 
palvelukokonaisuudesta eri yksiköissä. 

”Omat toiveet pyritään huomioimaan. Suuresta 
päivystysringistä johtuen erikoistuva voi itse vai-
kuttaa päivystysaktiivisuutensa määrään. Alan eri 
koulutuksiin pääsee säännöllisesti ja talon sisäisiä 
meetinkejä on kolme kertaa viikossa”, kertoo psyki-
atrian tulosalueen johtaja Outi Saarento. 

OYS:ssa psykiatriaan erikoistuvat nuoret lääkärit 
ovat samassa yksikössä useampia kuukausia ker-
rallaan. ”Tämä tukee kunkin osa-alueen hyvää op-
pimista ja erikoistuvan pääsyä osaksi työryhmää. 
Taloudellisesti tulosalue tukee Valviran pätevyyden 
johtavaan psykoterapeuttikoulutukseen osallistu-
mista erikoistuvan oman kiinnostuksen mukaan.”

Parhaimmissa koulutuspaikoissa oli kyselyn mu-
kaan nimetty työsuhteen alussa oma ohjaaja ja oh-
jaukselle oli varattu säännöllinen aika. ”Meillä kaikil-
la erikoistuvilla on oma erikoislääkäri-lähiohjaaja ja 
mahdollisuus saada oma mentori”, Saarento toteaa.

Selvityksessä negatiivisista asioista nousi esiin 
työkuorma. Kuormittavuutta arvosteltiin myös po-
tilasturvallisuuden näkökulmasta. Niukka pereh-
dytys sekä seniorituen puute rasittivat ja pelottivat 
erikoistuvia. Myös vanhanaikainen, joustamaton ja 
hierarkkinen työympäristö sekä halventavalta tun-
tuva kohtelu nousivat esille.

Kyselyyn vastasi lähes 600 erikoistuvaa lääkäriä. 
Selvitys on läpileikkaus ja keskiarvo sairaalan klini-
koiden vastauksista. 

KKI jakoi 
tunnustusta
Valtakunnallinen Kunnossa kai-
ken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi Poh-
jois-Pohjanmaan sairaanhoitopii-
rin Työpaikalta terveyttä elämään – 
itseään ja organisaatiota johtamal-
la -hankkeen. Palkinnon luovutti-
vat opetus- ja kulttuuriministeri-
ön kansliapäällikkö Anita Lehi-
koinen ja sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön kansliapäällikkö Päivi 
Sillanaukee KKI-ohjelman vuosi-
päivänä 16. helmikuuta Helsingis-
sä. 

Perusteluissa todettiin hank-
keen edistäneen henkilöstön fyy-
sistä kuntoa ja työkykyä esimerkil-
lisellä tavalla. Työhyvinvointi ulot-
tuu Pohjois-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiirissä henkilöstön itsensä 
vastuullisesta johtamisesta aina 
koko sairaanhoitopiirin vastuulli-
seen johtamistyöhön. 

Sairaanhoidollisten palvelujen 
sairauspoissaolot ovat vähenty-
neet hankkeen aikana merkittäväs-
ti. Sähköisten terveystarkastusten 
perusteella liikunnan harrastami-
nen on lisääntynyt ja henkilöstön 
painoindeksi laskenut.

Muita palkittuja olivat Suupohjan 
peruspalveluliikelaitoskuntayhty-
män ja Pohjanmaan Liikunta ja Ur-
heilu ry:n Suupohjan liikuntaneu-
vonnan palveluketju -hanke sekä 
Keskiviikon Kuntofutis ry:n Kunto-
futis M30+ -hanke. Lisäksi liikkumi-
sen olosuhteiden edistäjänä palkit-
tiin Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS 
ry.

Kiitokset

Lämmin kiitos yhteisistä 

työvuosista työkavereille 

fysiatrialla, kuntoutuksessa 

ja eri puolilla OYS:sia! Melkein 

40 vuotta terveydenhuollossa

tuli täyteen ja nyt alkaa uusi

vaihe elämässä.

Taina Vanhatapio

LÄHETÄ KIITOKSET
S.POSTILLA: toimisto@plusmark.fi 
TAI VIESTILLÄ: +358 44 729 8318
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HTA-koordinaatioyksikkö aloitti
Terveydenhuollon menetelmien FinC-
CHTA (Finnish Coordinating Center for 
Health Technology Assessment)  aloit-
ti työnsä PPSHP:ssä vuodenvaihteessa. 

Kansallisen HTA-koordinaatioyksi-
kön tehtävänä on terveydenhuollon 
menetelmien arviointityön koordinoin-
ti Suomessa sekä yhteistyö kansainvä-
listen HTA-toimijoiden kanssa. Keskei-
siä tavoitteita ovat myös HTA-menetel-
mäkoulutuksen kehittäminen ja siihen 
liittyvän tutkimustyön vahvistaminen.

FinCCHTAn toimintatapa on verkos-
tomainen. Kansallisen verkoston ydin-
joukon muodostavat yksikön henkilös-
tö ja yliopistosairaaloiden arviointiyli-
lääkärit. Sairaanhoitopiirissä yksikössä 
työskentelevät arviointiylilääkäri Miia 
Turpeinen sekä erikoissuunnittelijat 

Tapahtuma-
kalenteri

Kuulolla
Esimiesvalmennus jatkuu

Intranettiin muutosta 
esittelevä sivusto
Sairaanhoitopiirissä tiedotusta sote- ja maa-
kuntauudistuksesta pyritään lisäämään int-
ranetissä omalla sivustolla, jossa esitellään 
muun muassa maakuntavalmistelussa muka-
na olevia PPSHP:n edustajia ja heidän tehtä-
väkenttäänsä. 

Sivustolle tulee myös sairaanhoitopiirin 
eri ammattiryhmien ajatuksia tulevaisuudes-
ta mahdolliseen uudistukseen liittyen ja hae-
taan vastauksia henkilöstön mieltä askarrut-
taviin kysymyksiin. 

MA 12.3. klo 8.15 
Siltoja rakentamaan – 
lastenpsykiatrian yhteistyö-
koulutus perheiden ja lasten 
kanssa työskenteleville.
Vaatii ilmoittautumisen intranetin 
kolutuskalenterin kautta. 
Paikka: luentosali 10

TI 10.4.
Vaparin järjestämä Naisten 
hyvinvointi-ilta Rauhalassa. 
Seuraa ilmoittelua. 

TO 12.4. klo 15.30
Vapari ry:n kevätkokous
Paikka: Kabinetti Kiuru

PE 20.4. klo 9.15
Psykiatrian alojen erikoistuvien 
valtakunnallinen koulutuspäivä. 
Ilmoittaudu 28.3. mennessä.
Paikka: PT1-hallintorakennus,
luentosali 1, Peltolantie 17

Suunnittele 
rocktapahtumalle logo!
OYSROCK 2018 –tapahtumaa varten on käynnissä lo-
gokilpailu teemalla Rock & Rauha & Rakkaus. Suunnit-
tele teemaan sopiva logo ja lähetä ehdotuksesi osoit-
teeseen ville.aittola@ppshp.fi Voittajalogo paine-
taan tapahtuman t-paitaan. Osallistu 31.3. mennessä. 

LOGOKILPAILU!

Sotea ja makua 
valmistelemassa
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja uuden 
maakuntamallin valmistelussa on täl-
lä hetkellä rekrytoituna joko koko- tai 
osa-aikaisesti 32 henkilöä. Tavoitteena 
on, että ensi vuoden alkupuolella mää-
rä on kasvanut reiluun sataan. Iso hen-
kilöstöjoukko on valmistelussa mukana 
myös oman työn ohessa muun muassa 
erilaisissa työryhmissä.

PPSHP:n henkilöstö muodostaa noin 
kolmanneksen maakuntaan siirtyvästä 
henkilöstöstä. Työntekijät siirtyvät uu-
den työnantajan palvelukseen vanhoina 
työntekijöinä liikkeenluovutuksen peri-
aatteella. Uudistuksen on tarkoitus to-
teutua 1.1.2020.

Osan työajastaan
sote- ja maku-
uudistuksessa käyttävät:

• Kokonaisarkkitehti Marko Pylkkänen, 
projektipäällikkö/kokonaisarkkitehtuuri-
asiantuntija, ICT-valmistelu

• Tietohallintopäällikkö Tuomo Liejumäki, 
projektipäällikkö, toimialariippumattomat 
tietojärjestelmät, ICT-valmistelu

• Hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen
(tammikuusta 2018 alkaen), 
projektipäällikkö sote-valmistelussa 

• Ylihoitaja Merja Meriläinen
(tammikuusta 2018 alkaen),
projektipäällikkö sote-valmistelussa

• Asiantuntija Sanna Salmela
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
osahankkeessa

Sairaanhoitopiiristä
valmistelutyössä 
kokoaikaisesti ovat:
• Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen, 

henkilöstöasioiden vastuuvalmistelija

• Talousjohtaja Jarkko Raatikainen, 
talouden vastuuvalmistelija

• Hallintolakimies Sari Haataja, 
hallinnon vastuuvalmistelija

• Tekniikan palveluiden vastuualueen 
johtaja Pasi Keskitalo, toimitilojen 
ja kiinteistöjen vastuuvalmistelija

• Johdon sihteeri Katariina Ervasti, 
assistentti/asiantuntija henkilöstö-
valmistelu

FinCCHTA:n tunnuksen on suunnitellut
mainostoimisto Plusmark.

Hannu 
Leskisestä
muotokuva
Taiteilija Raimo Törhönen on maa-
lannut muotokuvan eläkkeelle jää-
västä PPSHP:n johtaja Hannu Les-
kisestä (vas.), joka puolisonsa Mar-
git Leskisen kanssa osallistui muo-
tokuvan paljastustilaisuuteen joulu-
kuussa. Airueet Minna Mäkiniemi 
ja Timo Alalääkkölä poistavat ver-
hon muotokuvan edestä. 

Sairaanhoitopiirin laaja esimiesvalmennus jatkuu. Tam-
mikuussa koulutuksen aloitti 65 esimiestä OYS:sta ja Oulas-
kankaalta. Joulukuussa esimiespassin koulutuksen suoritta-
misesta sai 85 henkilöä.

”Valmennus on koettu erittäin positiivisena.  Se, että kou-
lutusryhmät on koottu monien ammattiryhmien edustajista, 
on koettu erittäin hyvänä ”, koulutuspäällikkö Helena Jat-
konen kertoo.

Hyvää palautetta on tullut muun muassa leadership-osion 
osalta seitsemän iltapäivän mittaiselta ryhmäjaksolta, jos-
sa käydään läpi ja etsitään ratkaisuja arjen työn haastaviin 
tilanteisiin. ”Verkostoituminen ja vertaistuki on koettu tär-
keäksi voimavaraksi.”

Koulutettavat ovat olleet tyytyväisiä siihen, että he saavat 
esimiestyöstään palautetta 360-arvion kautta Arvioinnissa 
koulutettavan alaiset, kollegat ja esimies vastaavat laajaan 
kyselyyn. ”Kyselyn pohjalta jokainen koulutettava saa val-
miuksia kehittää itseään esimiehenä.”

Esimiesvalmennuksen tavoitteena on parantaa henki-
löstöjohtamisen taitoja mutta myös antaa lisätietoa työhön 
keskeisesti liittyvistä asioista, kuten taloudesta, palvelupro-
sesseista, toiminnan kehittämisestä ja työtä tukevasta tek-
nologiasta.

Leadership -osiossa vahvistetaan roolia esimiehenä sekä 
annetaan eväitä johtamis- ja vuorovaikutus-taitojen kehittä-
miseen ja haastavien esimiestilanteiden hallintaan. Mana-
gement -osion tavoitteena on lisätä tietoa esimiehen oikeuk-
sista ja velvollisuuksista sekä muista työhön keskeisesti liit-
tyvistä asioista, kuten talous, palveluprosessit, toiminnan 
kehittäminen ja työtä tukeva teknologia.

Tukea muutokseen

Tämän vuoden aikana esimiehiä koulutetaan myös tulevai-
suuden muutokseen Pohjois-Pohjanmaan Liiton POP Muu-
toksen tuki -hankkeen kautta. Projektissa sote- ja maakun-
tauudistukseen liittyvien organisaatioiden henkilöt saavat 
muutosta tukevaa koulutusta ja tiedotusta. 

”Tämä esimieskoulutus käydään meilläkin läpi, mutta sen 
tarkempaa sisältöä ei vielä ole lyöty lukkoon. Koulutus ajoit-
tuu alkukevääseen”, Jatkonen toteaa.

Hankkeen tavoitteena on luoda muutokselle avoin ja luot-
tamuksellinen ilmapiiri, sitouttaa johto ja esimiehet muu-
tokseen ja mahdollistaa henkilöstön osallistaminen uudis-
tukseen.

Uutisia
lyhyesti

Petra Falkenbach ja Leena Raustia.
Terveydenhuollon menetelmien ar-

vioinnista käytetään englantiin perus-
tuvaa lyhennettä HTA, Health Techno-
logy Assessment, joka sopii myös suo-
meksi käsitteeseen hoitoteknologioi-
den arviointi.

Arvioinnin kohteena ovat uudet ja 
jo käytössä olevat menetelmät, joihin 
kuuluvat lääkkeet, laitteet ja toimen-
piteet sekä hallinnolliset tukijärjestel-
mät, kuten esimerkiksi potilastietojär-
jestelmät.  

Menetelmiä tarkastellaan eri näkö-
kulmista: turvallisuus, kliininen vaikut-
tavuus, taloudellinen arviointi, eettiset 
näkökohdat, organisatoriset tekijät, po-
tilasnäkökulma ja sosiaaliset tekijät se-
kä oikeudelliset tekijät.
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Oulun Medikiinteistöt Oy

Meiltä uusi KOTI
Tervetuloa Oulun Medikiinteistöt Oy:n 

vuokra-asuntoihin – tutustu kohteisiimme.

PALVELEMME:
ma–pe klo 8–12, 14–15.45

Sairaalanrinne 4 G A 1, 90220 OULU
info@medikiinteistot.fi • www.medikiinteistot.fi www.kastellinapteekki.fi

Apteekki lähelläsi
Kastellin apteekki sijaitsee kätevästi
OYS:a vastapäätä Katrillin talossa.

Kattavat aukioloajat
Palvelemme myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Meille on helppo tulla
Poikkea meille OYS:n valoristeyksestä.

Apteekkimme edessä on runsaasti ilmaista parkkitilaa.

Oulun 11. Kastellin Apteekki
Kumpulantie 1, 90230 OULU
040 353 0033 • (08) 330 033
kastellin.apteekki@apteekit.net

PALVELEMME:
ma-la 8–21

su ja pyhät 10–18

Tietoa ja tukea 
Oulun yliopistollisessa sairaalassa 

Järjestöpiste Kaiku tarjoaa tietoa  
sosiaali- ja terveysjärjestöjen tarjoamasta  

vertaistuesta ja toiminnasta OYS:n potilaille,  
heidän läheisilleen ja henkilökunnalle. 

Järjestöpiste Kaiku 
OYS:n B1 aulassa  

ma-to klo 8.30-11.30 
Esitteitä ja lehtiä tarjolla myös muina aikoina 

www.jarjestopistekaiku.fi 

Järjestöt sairaalassa -hanke, 
Pohjois-Pohjanmaan  

sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 
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HALUATKO EDETÄ URALLASI 
JA KEHITTÄÄ AMMATTITAITOASI?

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, 
ensihoidon kehittäminen ja johtaminen 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, 
sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, 
terveyspalveluiden asiantuntija ja uudistaja

HAE SOSIAALI- JA TERVEYSALAN MASTER-TUTKINTOIHIMME

HAE 14.–28.3.2018 VÄLISENÄ AIKANA 
oamk.fi 

Oamkin Master-tutkinnolla saat lisäpotkua ja uusia 
valmiuksia työelämään. #luotaitseesi ja hae meille.


