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Esko 
jatkaa 
yhtiönä

Maltillinen budjetti Miten meillä jaksetaan?



Markkinoija Suomessa:
Mediq Suomi Oy, puh. 020 112 1510, www.mediq.fi

ELI 380 ERGO 
EKG-laite 
vaativaan käyttöön

ERGOssa on kääntyvä 17” värillinen kosketusnäyttö. 
Sopiva 12- ja/tai 15-kytkentäiselle EKG:lle. Laadukas 
signaali, tunnustettu tulkintaohjelma. www.lapinamk.fi/masterschool

Fysioterapeutti YAMK

Geronomi YAMK

Sairaanhoitaja YAMK

Terveydenhoitaja YAMK

Vaihtoehtoisia ohjelmia on 
kolme.

• Digiajan palvelujohtaminen 
(verkko)

• Digitaalisten 
terveyspalveluiden ja 
hyvinvointiteknologian 
asiantuntija (Kemi ja 
verkko) 

• Hyvinvointiosaamisen 
johtaminen (Rovaniemi ja 
verkko) 

Opinnot (90 op) voi 
suorittaa 1,5 vuodessa 
tai henkilö kohtaisen 
opintosuunnitelman mukaan.

Yhteishaku 18.3.–1.4.

Kemi • Rovaniemi • Tornio

Ylempi 
korkeakoulututkinto 
vie asiantuntijuutesi 
seuraavalle tasolle.

Verkossa ja 
verkostossa.

YAMK -TUTKINTO  
TYÖN OHESSA

YHTEISHAKU 
18.3.–1.4.2020

Opiskele AMK- tai ylempi AMK-tutkinto.
 

Sosiaali- ja terveysalan ylemmät AMK-koulutuksemme: 
• Akuutti- ja ensihoidon kehittäminen ja johtaminen

• Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntija UUSI
• Kliininen asiantuntija

• Kuntoutuksen asiantuntija
• Palveluliiketoiminnan kehittäminen UUSI

• Sosiaali- ja terveysalan johtaminen

Lisätietoa hausta ja opinnoista oamk.fi

#luotaitseesi
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Pää-
kirjoitus

Parempia palveluja 
koko maakuntaan

PIRJO LUKKARILA
Hallintoylihoitaja

U usi vuosi ja vuosikymmen antaa meille paitsi uusia haasteita myös 
paljon mahdollisuuksia. Syksyn yhteisten ponnistelujen johdosta
teemme sairaanhoitopiirissä vuoden 2019 osalta myös positiivisen

taloudellisen tuloksen ja siitä kuuluu kiitos koko henkilökunnalle. 
Uuden sairaalan rakentuminen alkaa näkyä; ensimmäisen tornin kerros

korkeus nousee hiljalleen. Hyvä ”pöhinä” hoito- ja palveluketjujen kehittä-
misessä on käsin kosketeltavaa. Sain myös jokin aika sitten puhelun asiak-
kaalta, joka oli asioinut sairaalassa useamman kerran ja saanut niin erin-
omaista palvelua, että halusi erikseen soittaa ja kiittää. On helppo yhtyä 
asiakkaan viestiin siitä, että meillä on osaava ja ammattitaitoinen henkilö-
kunta tekemässä sitoutuneesti töitä kaikkina vuorokauden aikoina. 

Peruspalveluministeri Krista Kiuru oli tammikuun lopulla Oulussa alue-
kierroksella. Hänen viestinsä oli selvä; nyt keskitytään ainoastaan sosiaali-
ja terveydenhuollon uudistukseen ja peruspalvelujen kunnianpalautuk-
seen. Olemme tässäkin suhteessa edenneet oikeaan suuntaan! Oulun 
kaupungin kanssa käynnistetty hoito- ja palveluketjujen kehittäminen 
on nyt laajenemassa koko maakuntaan. Ensimmäiset aluekierrokset on 
tehty ja rakennamme yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä Oulun kaupungin
lisäksi Oulun ympäryskuntien, Koillismaan, Raahen ja Rannikon sekä Oulun
eteläisen toimijoiden kanssa. Alueet ovat kovin erilaisia väestön ja palvelujen
käytön prof iilien suhteen. 

Sote-toimijat ovat kuitenkin vakuuttuneita siitä, että ainoastaan perus-
palveluja vahvistamalla sekä asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaampia 
hoito- ja palveluketjuja kehittämällä voimme selvitä tulevaisuuden haasteista. 

Minulla on henkilökohtainen kokemus siitä, miten ikäihmisen hoitoketju
voi parhaimmillaan toimia. Iäkäs äitini kotiutui vuosi sitten kuukausia

kestäneeltä sairaalajaksolta. Tilanne oli kotiutumisvaiheessa hyvin 
haastava ja terveydenhuollon ammattihenkilönä myös minä lähi-
omaisena olin hyvin epäilevä monisairaan äitini selviytymisestä
kotona. Aluksi tarvittiin yöpartion käynnit kotihoidon käyntien lisäksi.
Äitini alkoi kuitenkin pikkuhiljaa kuntoutua ja virkistyä. 

Päivittäinen kotihoito on toiminut todella hyvin ja omaisena olen 
saanut kotihoitoon yhteyden niissä tilanteissa kun olen tarvinnut. 

Kotihoito ja kotisairaanhoito ovat perusterveydenhuol-
lon ja erikoissairaanhoidon konsultaatioi-
den turvin pystynyt antamaan lähes kaiken 
tarvittavan avun äitini terveyden ja toiminta-
kyvyn tukemiseksi. 

Tavoite, että ikäihminen hoidetaan mahdolli-
simman pitkälle yhdessä paikassa ja osaaminen
ja tieto liikkuvat, on äitini kohdalla toteutunut.
Uusia päivystyskäyntejä tai sairaalajaksoja ei
ole tähän saakka tarvittu. 

Lunta sataa pitkän pimeysjakson jälkeen. 
Olen optimistinen, että kevätkin taas tulee!
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Miten 
brändäys 
näkyy arjessa? 

Brändistä huomataan usein 
ensimmäisenä logot ja nettisivu-
jen värimaailma. Myös sairaan-
hoitopiirin ja OYS:n visuaalinen 
ilme on uudistettu. Olemme 
määritelleet uusiksi markkinoin-
nissa käytettävät fontit ja hioneet 
värimaailmaa sekä modernisoi-
neet logoja. Henkilöstön käyttöön
on luotu uudet power point 

-pohjat ja kuvapankki on ollut 
käytössä jo jonkin aikaa. Uudet 
logot, ohjeet kuvapankin käyt-
töön ja uusi PP-pohja löytyvät
intrasta viestinnän osiosta.

Myös Pohjanpiiri-lehden fontit 
noudattavat uutta visuaalista 
ilmettä tästä numerosta alkaen.

Mitä 
uudistuksia 
on tulossa?

Verkkosivulla ja intrassa on 
vielä vanha ilme. Vuoden 2020 
keskeisin tavoite on uudistaa 
OYS:n nettisivu. Tarkoitus on 
kevään aikana palkata viestin-
nän budjetin sisältä projektityön-
tekijä, joka koordinoi verkkosivu-
suunnittelua ja rakentamista.
Paitsi visuaalinen ilme myös 
sisällöt tarkistetaan ja suunni-
tellaan mahdollisimman käyttä-
jälähtöisesti yhdessä yksiköiden 
kanssa. Samalla meidän kan-
nattaa tuoda OYS 2030 -sivusto
osaksi pääsivustoa. Myös opas-
tukseen liittyvät asiat täytyy 
rakentaa uudelleen.

Miten 
viestinnässä 
on varauduttu 
brändityöhön?

Uudessa PPSHP:n strategias-
sa linjataan, että OYS-brändiä 
vahvistetaan määrätietoisesti
ja kaikki yksiköt tuodaan OYS-
brändin alle. Luomme kuitenkin
yksikkökohtaisia alabrändejä, 
kuten vaikkapa Oulaskankaan 
sairaalalle omansa tai vaativien
erityispalvelujen osaamiskeskus
OYS Versolle omansa.

Mistä 
elementeistä
OYS-brändi 
koostuu?

Brändin ytimessä ovat vahvuu-
temme: Hoito on meillä maail-
man huippua, meillä on lääke-
tiedettä ja potilaiden hoitoa 
edistävää huippututkimusta.
Koulutamme uusia terveyden-
huollon ammattilaisia ja meillä
on puolen Suomen johtava ase-
ma terveydenhuollon kentällä. 

Olemme antaneet brändilu-
pauksen, että olemme maailman 
älykkäin sairaala 2030-luvulla.
Kyse ei ole vain teknologiasta,
vaan haluamme olla edelläkävi-
jä myös toiminnassa, potilaiden
kohtaamisessa ja asiakaslähtöi-
syydessä. Ennen kaikkea tavoit-
teenamme on olla oppiva orga-
nisaatio. Tämä haastaa meitä
suuresti, mutta antaa myös suun-
taa toiminnan kehittämiselle.

Miten
some 
otetaan 
haltuun?

Brändinäkyvyyttä rakennetaan
pitkälti sosiaalisessa mediassa.
Käytössämme ovat yleisimmät 
sosiaalisen median kanavat: 
facebook, twitter, linkedIn ja 
youtube. Instagram on vielä 
suunnittelussa. Olemme kysy-
neet henkilöstön kiinnostusta
somen kehittämiseen. Tältä 
pohjalta perustetaan kevään 
aikana suunnitteluryhmä, jonka 
tavoitteena on tuoda arjen työ 
ja sisältöideat selkeämmin esiin, 
jotta some-sisältömme olisivat
riittävän monipuolisia. 

Mitkä ovat 
viestinnän 
suurimmat 
haasteet?

Pohjimmiltaan viestintä on 
tukipalvelu, joka palvelee 
organisaation ydintoimintoja. 
Seuraavina vuosina osaajapula 
on todellisuutta muun muassa 
lääkärikoulutuksessa tapahtu-
neiden muutosten ja väestö-
kehityksen takia. Tämä haastaa 
viestintää, ja tekemisen paino-
piste siirtynee vähitellen rekry-
toinnin vahvistamisen suuntaan.

Toimituksen
osoite
Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri
Kajaanintie 50
PL 10, 90029 OYS

Mitä
& miksi

Sairaalalle 
vahvempi brändi
Osa organisaation vetovoimaa on sen imago ja brändi. 
Niillä voidaan parantaa kilpailukykyä ja ylläpitää riittävää 
osaamista. Viestintäpäällikkö Mervi Tervo kertoo, miten 
brändäystyö etenee.

OULU
UNIVERS ITY
HOSP ITAL
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Virve Sipola
Vastaava sosiaalityöntekijä 
kirurgian alueella

OYS:aan 2000, työssä 
usealla eri alueella 

Lumijoen kunnan sosiaali-
työntekijänä 2014-2017

kuka8?

Sosiaalityöntekijä voi osaltaan vähentää tarpeettomia 
sairaalakäyntejä ohjaamalla potilaita oikean avun 
pariin, kertoo Virve Sipola. ”Koditon potilas voi tulla 
usein päivystykseen tai tarkkailuun, vaikka hänellä 
olisi tarve aivan muuhun kuin sairaanhoitoon.”
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Terveyssosiaalityö eli sairastumi-
seen tai vammautumiseen liittyvä
sosiaalityö on Suomessa oma erikois-
alansa. Terveyssosiaalityön yksikös-
sä OYS:ssa on 22 vakituista sosiaali-
työntekijää. Virve Sipola sanookin,
että aina voi kysyä työparilta tai toi-
selta sosiaalityöntekijältä, ellei itse 
tiedä. Hänellä on kattava kuva alasta
itselläänkin, sillä hän on kiertänyt
OYS:aa laajasti. 

”Aloitin synnytysosastolla ja naisten-
taudeilla, siirryin sisätauteihin, trau-
mapuolelle ja neurokirurgiaan. Välil-
lä toimin kuntoutussuunnittelijana
ja sitten syöpää sairastavien lasten 
kanssa ja lastenneurologialla.”

Sairaalaan Virve Sipola tuli suoraan 
yliopistosta. Siksi hän halusi nähdä 
välillä sosiaalityöntekijän työnkuvaa 
kuntapuolella. Vuodet 2014–17 hän 
oli Lumijoen sosiaalityöntekijänä, ja 
palasi sairaalaan sijaisuuden kautta. 

Työn määrä isoin haaste
Haastavimpana työssään hän pitää 
sen paljoutta, sillä vaativia monisai-
raita potilaita on entistä enemmän, 
mutta sosiaalityöntekijöiden määrä 
on ennallaan. Raja on tulossa vastaan. 

”Valitettavasti emme pysty kaikkiin
pyyntöihin vastaamaan, vaan joudum-
me priorisoimaan, ketä pystymme 
palvelemaan. Se ei ole sosiaalityölle
ominaista.”

Entistä useammin sosiaalityönteki-
jän asiakkaana on maahanmuuttaja 
tai ulkomailta tullut turisti. Toisinaan
tarvitaan tulkkia. 

”Moni turisti ei ole tottunut lumeen, 
jolloin tulee onnettomuuksia mootto-
rikelkkasafarilla tai laskettelurintees-
sä. Teemme yhteistyötä vakuutus-
yhtiön kanssa, jotta saamme heidät
kotiutetuksi.”

Työ ja 
tekijä

TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVA TIINA MÄKI

Potilaan 
rinnalla kulkija
Sairaalan sosiaalityöntekijä ei tee pää-
töksiä, vaan auttaa potilasta hakemaan 
hänelle kuuluvat tuet. Entistä useammin 
autettavana on ulkomainen turisti.

V irve Sipola toimii vastaavana 
sosiaalityöntekijänä kirurgian 
alueella. Hänen potilaansa tu-

levat vatsakeskuksesta, kirurgiselta 
osastolta 10, avohoitotalosta, reuma-
poliklinikalta ja tarkkailuosastolta. 

Äkillinen sairaus tai loukkaantumi-
nen on potilaalle ja omaisille shokki, 
varsinkin jos työikäinen yllättäen me-
nettää työkykynsä. Potilas tai omai-
set eivät useinkaan itse huomaa ha-
keutua sosiaalityöntekijän vastaan-
otolle, vaan lääkäri tai hoitajat ohjaa-
vat heidät sinne. 

Sosiaalityöntekijä selvittää potilaan 
kanssa, miten uusi diagnoosi vai-
kuttaa potilaan arkeen: tarvitaanko
uudelleenkoulutusta tai kuntoutus-
ta, miten rahat riittävät lääkkeisiin
ja sairaalalaskujen maksamiseen
ja mitä tukea hän mahdollisesti
 tarvitsee kotonaan. 

Sipola pitää potilaan puolesta
yhteyttä esimerkiksi kotikuntaan,
Kelaan ja vakuutusyhtiöön. 

”Hoidan myös valitusasioita vaikka-
pa, kun potilas ei ole saanut hake-
maansa tukea. Vakuutusoikeuteen 
menevät prosessit voivat kestää
vuosia.”

Elämä takaisin raiteilleen
Potilaan kanssa iloitaan yhdessä, 
kun pitkä valitusprosessi menee läpi 
ja potilas saa hakemansa ratkaisun. 
Mukavaa on myös nähdä potilaan 
elämän loksahtavan takaisin raiteil-
leen, kun hän on sairastuttuaan 
kokenut olevansa aivan pohjalla. 

”Tässä työssä voi myös parhaim-
millaan vaikuttaa järjestelmään, 
kuten Kelan tukien myöntämispe-
rusteisiin, ja saada uusia ennakko-
päätöksiä asioista.”
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Talousarvio 2020
(vertailut tehty käyttösuunnitelmaan 2019)

Henkilöstösuunnitelman muutokset 2020

Hoidon 
saatavuuden 

turvaaminen ja 
hoitotakuussa 

pysyminen

Lähtökohtana 
on vuoden 

2019 toiminta

Työpanoksen 
määrään kiinni-
tetään erityistä 

huomiota

Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdat

1%

1%

2%

Strategian mukainen vuosittainen 
tuottavuuden kasvutavoite

Kevään työehtosopimuksen 
arvioitu vaikutus

Kustannustason muutos ja kysynnän 
kasvusta johtuva kulukasvu

180,7 milj.€

Investoinnit

Uudisrakentaminen, perus-
parannus, infra 153,7 milj. €

Koneet ja laitteet 15,2 milj. €

Ohjelmistot 6,8 milj. €

Osakkeet ja osuudet 5 milj. €

Sosiaalipäivystystoiminnan 
aloittaminen Oulaskankaalla

Henkilöstöresurssin kohdentaminen 
erillisellä rahoituksella integraatio-
ja biopankkihankkeisiin

Psykologiresurssin vahvistaminenKeskusleikkausosaston 
osaamisaluejaon uudistus

Hoitajamitoitusten korjaaminen 
lasten teho-osastolla ja osastolla 40

Videotelemetriatoiminta 
PPSHP:n omaksi toiminnaksi

150 milj.€
Lainavaraus
(Tulevaisuuden sairaala 
-hankkeisiin investointien 
määrärahoista menee 
noin 145 milj. €.)

YlijäämäToimintakulut 
662,3milj. €

+2,7 %
Toimintatuotot 
696,5 milj. €

Lainaa 
lyhennetään

2,9 milj.€+3,4 % 0,8 milj.€
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Vastauksia 
murroksen 
haasteisiin 

Sairaanhoitopiirin talous-
arvio 2020 tähtää talouden 
tasapainoon muuttuvassa 
toimintaympäristössä 
ja kiristyvässä kilpailussa.  

Talousarvion 2020 laadinnas-
sa haasteita toivat kiivaasti
kasvava kysyntä niin OYS:n 

kuin erityisvastuualueen sairaalois-
sakin. Budjettiin on vaikuttanut myös 
viime kesäkuussa hyväksytty lisäta-
lousarvio, jolla vastattiin operatiivisen
ja kirurgian sekä medisiinisen tulos-
alueen resurssivajaukseen.

Kasvava kysyntä ja hoidon saatavuu-
den turvaaminen tarkoittavat sitä,
että henkilöstö on kovan työpaineen
alla. 

”Sitä pyrimme helpottamaan jo lisä-
talousarviolla. Vuoden 2020 budjetissa
hyvinvointiin ja henkilöstön jaksami-
seen on myös kiinnitetty huomiota”,
taustoittaa sairaanhoitopiirin johtaja
Ilkka Luoma.

Talousarviossa ei ole varattu merkit-
tävästi määrärahaa henkilömäärän
kasvattamiseen, mutta sen tavoit-
teena on lisätä työhyvinvointia ja
vähentää sairauspoissaoloja. Oleelli-
nen henkilöstön määrään ja raken-
teeseen vaikuttava muutos on kes-
kusleikkausosaston osaamisalue-
jaon uudistus.   

Osaaminen syvenee
Keskusleikkausosaston osaamisalue-
uudistus pyrkii siihen, että hoitohen-
kilökunnan osaaminen voi syvetä 
entistä pienemmille osaamisalueille.

Juttu jatkuu 
seuraavalla 
aukeamalla

Henkilöstösuunnitelman muutokset 2020

Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdat

Arvioitu kasvu ja lasku 2020 
(vertailut tehty käyttösuunnitelmaan 2019)

Jäsenkuntamyynti

Henkilöstömenot

Palvelujen ostot

Avohoitokäynnit (ESH) 

Kysyntä, 
ikääntymisen vaikutus

Synnytykset

+4,4%

+4,4%

+2,2%

+0,6%

+0,5%

Kysyntä, 
väestön kasvu+0,1%

-1,5%

Esko potilastietojärjestelmän 
yhtiöittäminen

Osuuskunnan käynnistyminen

Organisaatiorakennemuutokset

Uudistuva henkilöstöpolitiikka

Toimintaympäristön muutokset

TEKSTI HANNELE LAMUSUO 
KUVA TIINA MÄKI  GRAFIIKKA HANNA PIEKKOLA
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Osasto jaettiin kolmeen laajem-
paan osaamisalueeseen: pehmytku-
doskirurgia, tukielin- ja neurokirurgia 
sekä anestesiavalvonnan-heräämö-
hoidon osaamisalue. Kirurgit ovat 
erikoisalansa mukaisesti sijoittu-
neet näille osaamisalueille, samoin 
anestesialääkärit ovat toimineet
näillä osaamisalueilla.  

Pehmytkudoskirurgia sisältää
gastrokirurgian ja urologian sekä
sydän-thorax ja verisuoni -osaa-
misalueen. 

Tukielin- ja neurokirurgian osaa-
misalue sisältää ortopedian, trauma-
tologian ja plastiikan osaamisalueen
sekä neurokirurgian ja selkäorto-
pedian. 

Anestesia- ja leikkaussairaanhoi-
tajat on jaettu toiminnan tarpeen 
ja työntekijöiden toiveen mukaan 
osaamisalueille. Kunkin alueen 
osastonhoitajalla on kokonaisvas-
tuu toiminnasta, kehittämisestä 
ja potilashoidon toteutumisesta 
yhdessä ylihoitajan, vastuulääkä-
rin ja käyttöpäällikön kanssa. 

”Työntekijöiden tehtävän laajuus 
eli hallittavien erikoisalojen ja toi-
menpiteiden määrä vähenee huo-
mattavasti. Muutos on merkittävä
keskusleikkausosaston hoitohenki-
löstön ja toiminnan uudistamisen
kannalta”, kokoavat tulosalueen
ylilääkäri Päivi Laurila ja ylihoitaja
Anitta Tanhua.

Jatkossa hoitohenkilöstö tekee 
pääsääntöisesti töitä jollakin kolmes-
ta osaamisalueesta. Aiemmassa mal-
lissa esimerkiksi leikkaussairaanhoi-
tajien piti hallita noin kymmenen
erikoisalan leikkausvälineistö. Uu-
dessa mallissa hallittavien erikois-
alojen määrä puolittuu. 

Uusi malli lyhentää työntekijöiden
perehdyttämisaikaa ja antaa mahdol-
lisuuden parantaa syväosaamista
anestesia- ja leikkausmenetelmien
kehittyessä. 

”Osaamisaluejaolla haetaan myös 
tiiviimpää tiimityötä eri ammattiryh-
mien kanssa ja sitä kautta parempaa
mahdollisuutta kehittää erikoisalo-
jen potilasprosesseja”, Laurila ja
Tanhua kertovat.

Hoitajamitoitusta paremmaksi
Henkilöstön kuormituksen vähentä-
miseen liittyy se, että hoitajamitoi-
tusta lisätään lasten teho-osastolla
 ja osastolla 40. 

”Vahvistamme myös psykologi-
resurssia. Näin voimme vastata 
paremmin resurssi- ja palvelutar-
peeseen”, Luoma kertoo. 

Keskusleikkausosaston uudella 
osaamisaluejaolla ja hoitajamitoi-
tuksen korjauksella pyritään vaikut-
tamaan potilashoidon laatuun ja 
hoitohenkilöstön työhyvinvointiin. 

”Optimaalisempi osaamisen koh-
dentaminen lisää ammattilaisten 
työn hallinnan tunnetta ja parem-
pi resursointi puolestaan vähentää 
työvuoromuutoksia, hälytystöiden, 
pitkien työvuorojen ja sairauspois-
saolojen määrää”, toteaa hallinto-
ylihoitaja Pirjo Lukkarila.

Johtajaylilääkäri Juha Korpelainen 
lisää, että keskusleikkausosaston
uudistus parantaa myös kirurgisen
hoidon saatavuutta ja lyhentää hoi-
tojonoja. 

Integraatio luo turvaa
Sairaanhoitopiirin talousarvio on 
laadittu vastuullisesti ja harkitus-
ti niin, että se voi toimia hyvänä 
pohjana erikoissairaanhoidon 
tulevaisuuden ja uuden sairaalan 
talouden ja toiminnan suunnitte-
lussa. Siksi myös uudistuva henki-
löstöpolitiikka on liitetty siihen.

”Olemme päivittäneet vakanssi-
luettelot. Vakanssipohjainen ajattelu
vie meitä kohti osaajayksiköitä ja 
antaa mahdollisuudet vastata
kiristyvään kilpailuun ammattihenki-
löstöstä”, Ilkka Luoma toteaa.

Sairaanhoitopiirin johtajan mukaan 
integraatiotyötä on välttämätöntä
jatkaa kilpailukyvyn ja vetovoimai-
suuden lisäämiseksi, kuten myös 
erityisvastuualueen sairaaloiden
toiminnan turvaamiseksi. 

”Perustettu osuuskunta on yksi 
keino sitouttaa kouluttamiamme 
ammattilaisia Pohjois-Suomeen. 
Laaja lääkäripooli antaa särkymäva-

raa ja turvaa resurssiamme. Yhteistyö 
vahvistaa yliopistosairaalaa ja eritys-
vastuualueemme sairaaloita.”

Luoman mielestä osuuskunta 
on hyvä työväline vastata keväällä
annettavan työnjakoasetuksen 
vaatimuksiin ja varmistaa, että 
laadukas ja potilasturvallinen leik-
kaustoiminta turvataan yhteistyöl-
lä kaikkialla Pohjois-Suomessa.

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi
talousarvion 2020 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman vuosille 2020–22
 joulukuussa. Talousarviossa ylijäämää
on 0,8 miljoonaa euroa. Investoinnit
rahoitetaan lainalla. 

”Talousarvion raamissa on ehdotto-
masti pysyttävä ja sen toteutumista
seurattava. Meidän on myös onnis-
tuttava tuottavuustavoitteessamme”,
korostaa Ilkka Luoma.  

Budjetti voi toimia 
hyvänä pohjana 

erikoissairaanhoidon 
tulevaisuuden 
suunnittelussa.
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Konsernipalvelut 
uudistuvat
Sairaanhoitopiirin yhtymähallinto 
muuttui konsernipalveluiksi. 

”Muutoksella turvataan toimintaa
järjestämällä tukipalveluita ja joh-
tamista uudella tavalla”, Ilkka Luo-
ma perustelee.

Konsernipalveluiden lääketieteel-
linen johto (hallintoylilääkäri, tutki-
mus- ja arviointiylilääkäri ja uusi 
kehittämisylilääkäri) toimivat jatkos-
sa johtajaylilääkärin alaisuudessa.
Johtajaylilääkäri toimii edelleen 
myös sairaanhoidollisten tulosalu-
eiden johtajien esimiehenä. 

PPSHP:n hallitus perusti konserni-

palveluihin kehittämisylilääkärin ja
sairaalaylihoitajan virat joulukuussa.
Molemmat uudet virat ovat tulossa
hakuun. Uusien viranhaltijoiden teh-
tävänä on suunnitella ja kehittää toi-
minnallisia muutoksia uudistuvaan
sairaalaan yhteistyössä tulosaluei-
den kanssa. 

Infratoiminnat yhteen
Entisen yhtymähallinnon alainen 
OYS 2030 -ohjelma ja sairaanhoi-
dollisten palvelujen tulosalueen

tekniikan palvelut yhdistyvät infra-
palvelujen kokonaisuudeksi. Infra-
palvelujen johtajan haku päättyi
tammikuun lopulla. 

Uudistus mahdollistaa uudisra-
kentamisen ja tekniikan palveluiden 
henkilöresurssien käytön, toiminta-
menojen ja investointien suunnitte-
lun sekä peruskorjauksen ja uudis-
rakentamisen yhteensovittamisen
entistä tehokkaammin.

Uuden viranhaltijan tehtävä on 
suunnitella ja toteuttaa infrapalvelu-
jen kokonaisuus. Tavoitteena on, että 
yhdistetty toiminta alkaisi kesällä.

Infrapalvelujen muutoksen yhtey-
dessä hankintapalvelut siirtyvät osak-
si konsernipalveluita ja talousjohtajan
alaisuuteen. Hankintapalvelut on tär-
keä strateginen osa sairaanhoitopiirin
toimintaa. Sen strategista roolia vah-
vistetaan siirtämällä se osaksi 
talouspalveluja. Uudella järjeste-
lyllä turvataan laatua ja vaativien 
hankintaprosessien hallintaa ja 
jatkuvuutta. Hankintapalvelujen 
on tarkoitus jatkossa yhä laajem-
min tarjota asiantuntemustaan 
muun muassa uudisrakentamisen 
ja tekniikan palveluiden prosesseille.

Turvallisuustyöhön täsmennystä
Turvallisuustoimisto siirtyi henkilöstö-
palvelujen alle tammikuussa. Muutok-
sen taustalla oli pitkäaikaisen turval-
lisuuspäällikön viran vapautuminen
ja tehtävänkuvan uudelleen tarkas-
telu. 

Turvallisuuspäällikön tehtävänä 
jatkossa on vastata osaltaan henki-
lö- ja toimitilaturvallisuuden sekä 
omaisuuden turvaamisen kehittä-
misestä ja koordinoinnista. Uuden 
viranhaltijan tehtäviin kuuluvat 
myös sairaanhoitopiirin ja erityis-
vastuualueen varautumissuunnitte-
lun ohjaus ja viranomaisyhteistyö. 

Uusi viranhaltija toimii myös toise-
na työnantajan nimeämänä työsuo-
jelupäällikkönä erikseen nimetyillä
työsuojelun vastuualueilla ja kehit-
tää riskienhallintaa.

Uuden turvallisuuspäällikön valin-
taprosessi on menossa ja tarkoitus
on, että päällikkö aloittaisi tehtäväs-
sään huhtikuun alussa.

Talousarviolla pyritään vähentämään 
henkilöstön työn kuormittavuutta. 
Kuvassa sairaanhoitaja Kristian 
Juusola lasten hematologiselta 
poliklinikalta osasto 51:ltä. 
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sin työnantaja.” Jokaiseen sanaan 
liittyy osaamisen tärkeys. Mielestäni 
eniten haastetta tuo se, että pys-
tymme olemaan vetovoimaisin
(huom. superlatiivi!) työnantaja,
sillä kilpailu osaajista kiihtyy koko
ajan. Hakeeko pohjoisen nuoria 
riittävästi alan koulutuksiin, sillä 
etelästä heitä on haastavaa houku-
tella tänne pohjoiseen? 

Tulevat ikäluokat pienenevät ja 
koko sosiaali- ja terveysalan pitää 
olla vetovoimainen ja kiinnostava
myös milleniaaleille. Nykyisten työn-
tekijöiden kokema työhyvinvointi ja
tunne siitä, onko työyhteisö innosta-
va ja puheenparsi toista arvostavaa,
vaikuttavat siihen, miten omasta 
työstä ja työpaikasta puhutaan 
ulospäin. Siispä, kun koululainen
kysyy, pääseekö hän TET-harjoit-
teluun sairaalaan, niin vastatessa 
ei pitäisi ajatella vain sen hetkistä 
kiireistä työtilannetta, vaan vision 
pitäisi olla kirkkaana mielessä. Siksi 
kysyjälle tulee antaa mahdollisuus 
TET-harjoitteluun ja kuva kiinnosta-
vasta alasta ja innostavasta työyhtei-
söstä sekä työn merkityksellisyydestä.
Nimittäin 2000-luvulla syntyneet 
pitävät sitä tärkeänä valitessaan
alaa ja ammattia.

Strategiassa on paljon muitakin
tärkeitä tavoitteita, mutta niistä
sitten myöhemmin.

Päättäjän
paikalta

V anhassa vitsissä vision nau-
reskellaan olevan herrojen 
haave. Liian usein strategia 

jääkin työntekijöille kaukaiseksi ja 
oman kiireisen työkuvion ulkopuo-
lelle. Niin ei tarvitse olla, vaan johdon 
tehtävä on yhdessä luottamusmies-
ten kanssa miettiä, miten strategia
saadaan jokaisen työntekijän ja esi-
miehen tekemisen punaiseksi lang-
aksi, suunnaksi, johon on yhteisesti
päätetty kulkea.

PPSHP:n uutta strategiaa on 
valmisteltu yhdessä hallituksen, 
vastuualuejohtajien ja henkilöstön
edustajien kanssa koko viime vuosi
kehitysjohtaja Pasi Parkkilan vetämä-
nä. Valtuustokin pääsi syksyllä kom-
mentoimaan luonnosta ylimääräi-
sessä kokouksessaan ja joulukuussa
valtuusto hyväksyi uuden strategian.
Se korostaa osaavan henkilökunnan
tärkeyttä, mikä onkin olennaista eri-
koissairaanhoidossa ja liittyy myös 
yliopistollisen sairaalan tutkimuk-
seen. Se edellyttää hyvää yhteistyötä
koulutustoimijoiden kanssa ja mah-
dollisuutta täydennyskoulutukseen.

Hyvässä työilmapiirissä työntekijöi-
den motivaatio osaamisensa kehittä-
miseen paranee. Omissa johtamis-
opinnoissani huomasin, että osaami-
sen johtaminen on nostettu merkit-
täväksi strategian toteuttamisen
osaksi ja sitä aion korostaa, kun sai-
raanhoitopiirissä valmistellaan stra-
tegian käytännön toteuttamisen
suunnitelmaa. 

Palataanpa visioon, joka kuvaa, 
millainen toimija sairaanhoitopiiri
haluaa olla? 

”Olemme innovatiivinen, uudistu-
va ja tuloksellinen palvelujen tuot-
taja sekä arvostetuin ja vetovoimai-

ANNE HUOTARI
PPSHP:n valtuuston 
puheenjohtaja

Herrojen haaveita 
vai punainen lanka?
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Peruspalvelut 
kuntoon

Te teette täällä aivan 
oman soten, omista 
alueellisista erityis-
piirteistä lähtien, sanoi 
perhe- ja peruspalvelu-
ministeri Krista Kiuru 
Pohjois-Pohjanmaan 
sote-päättäjille ja viran-
haltijoille. ”Hyvä, että 
alueella on ryhdytty 
itse toimiin.” 

M inisteri Krista Kiuru vas-
tasi olevansa toiveikas,
kun häneltä kysyttiin,

saadaanko sote tämän hallituksen
aikana viimein valmiiksi. Hallitus-
kumppanit ovat Kiurun mukaan 
hyvin sitoutuneita siihen, että sote
syntyy ja aikataulu pitää.

”Kuten huomaatte, syksyä ei käy-
tetty riidellen julkisuudessa sote-
uudistuksen sisällöstä, vaikka val-
mistelukone on koko ajan käynyt.” 

Kysymys esitettiin ja vastaus kuul
tiin vastikään Oulussa Kiurun maa-
kuntavierailulla. Sosiaali- ja terveys-
ministeriön ja ministerin maakunta-
kierroksilla pyritään luomaan aluei-
den kanssa yhteistä tilannekuvaa 
sosiaali- ja terveydenhuollon tilan-
teesta ja kehittämisestä.

Sote-lait on tarkoitus saada kulu-
van vuoden lopulla eduskunnan kä-
sittelyyn. Valmistelua tehdään usean
ministeriön yhteistyönä.

Juttu jatkuu seuraavalla aukeamalla

TEKSTI PIRKKO KOIVU 

KUVA ANTTI SUISTOLA
GRAFIIKKA HANNA PIEKKOLA

Pohjois-Pohjanmaan alueellista
tilannekuvaa esiteltiin Krista 
Kiurulle hänen maakuntavierai-
lullaan. Kiurun seurassa Oulun 
kaupunginjohtaja Päivi Laajala 
ja PPSHP:n johtaja Ilkka Luoma.



14 Pohjanpiiri 1/2020 

Pohjois-Pohjanmaa 
Asukasmäärät ja soten nettomenot vuodelta 2018.
Lähteet: THL ja Pohjois-Pohjanmaan tilannekuva 27.1. 2020

Suomen eniten alle 
18-vuotiaita. Pohjois-
Pohjanmaalla väestön
keski-ikä on maakunnista
kaikkein nuorin (40,2 v.)

Ikävakioitu sairastavuus 
on Pohjois-Pohjanmaalla 
3. korkein maakunnista.
Sairastavuus vaihtelee
maakunnan eri alueilla
ja kunnissa.

Perustason sosiaalipalve-
luiden nettokustannukset
keskimäärin 1 307 €/asukas,
perustason terveyspalvelui-
den 748 €/as. ja erikoissai-
raanhodon 1 236 €/as.

Oulu 
• Asukkaita 203 600, 
• ennuste 2030 218 500
• 0-17 vuotiaita 22%
• Ennuste 2030: 75 vuotta 
  täyttäneitä väestöstä 11%
• Soten nettomenot €/ 
  asukas 3009

Rannikkoseutu
• Asukkaita 46 700, 
• ennuste 2030 42 200
• 0-17 vuotiaita 23%
• Ennuste 2030: 75 vuotta 

täyttäneitä väestöstä 18%
• Soten nettomenot €/ 
  asukas 3341

Koillismaa
• Asukkaita 19 200, 
• ennuste 2030 16 800
• 0-17 vuotiaita 18%
• Ennuste 2030: 75 vuotta 

täyttäneitä väestöstä 20%
• Soten nettomenot €/
  asukas 4004

Oulun eteläinen
• Asukkaita 72 400, 
• ennuste 2030 54 600
• 0-17 vuotiaita 24%
• Ennuste 2030: 75 vuotta 

täyttäneitä väestöstä 17%
• Soten nettomenot €/ 
  asukas 3910

Ympäryskunnat
• Asukkaita 70 300, 
• ennuste 2030 68 000
• 0-17 vuotiaita 29%
• Ennuste 2030: 75 vuotta  

täyttäneitä väestöstä 13%
• Soten nettomenot €/ 
  asukas 3238 
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Perusterveydenhuoltoa lähdetään 
kehittämään alueiden vapaaehtoisin 
hankkein ja näiden omista lähtökoh-
dista, mutta ajurikin on mahdollinen. 

”Jotta saadaan liikettä kenttään, niin 
pahimmassa tapauksessa säädetään 
eduskunnassa 7 päivän hoitotakuu.”

Tilannekuva esille
Ministerille esiteltiin Pohjois-Pohjan-
maan sosiaali- ja terveydenhuollon 
tilannekuvaa sekä Oulun kaupungin
ja PPSHP:n integraatiohanketta, joka 
nimenomaan tavoittelee vahvaa ja 
riittävästi resursoitua peruspalvelua,
ehyitä hoito- ja palveluketjuja sekä
hoidon oikeaa porrastusta. 

Viime vuoden puolella Pohjois-
Pohjanmaa on laajentanut tietopoh-
jan rakentamisen sekä hoito- ja palve-
luketjujen kehittämistyön koskemaan
koko maakuntaa. Analyysiä tehdään
maakunnassa viiden sisäisen alueen
jaon pohjalta.

Kiuru kertoi saaneensa vahvan ku-
van siitä, että Pohjois-Pohjanmaalla 
halutaan itse kehittää palveluita 
vastaamaan alueen tarpeita. ”Olette 
tehneet asioita oikeaan suuntaan.”

Valtionavustusta haettavissa
Alueellista sote-kehittämistyötä
kannustetaan valtionavustuksin,
jotka ovat haettavissa maaliskuun
loppuun saakka maakunnan laa-
juisiin hankkeisiin. 

”Avustus myönnetään suhteessa
väestömäärään, joten jokainen
maakunta saa avustuksen. Teillä 
on maakunnan kokoinen rahoitus
odottamassa, kunhan hakemus 
vastaa kriteereihin.”

Valtio jakaa alueille yhteensä
70 miljoonaa euroa palvelujen 
saatavuutta edistäviin toimiin 
perusterveydenhuollossa, sosiaa-
lihuollossa, mielenterveyspalve-
luissa ja monialaisessa kuntou-
tuksessa. 

Vapaaehtoiseen alueelliseen yh-
teistyöhön myönnetään rakenne-
rahoitusta yhteensä 120 miljoonaa
euroa.

Kiuru myönsi aikataulun tiukaksi. 
Uudistus vaikuttaa suoraan noin 40 
eri lakiin, tärkeimmät niistä koskevat
sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi
muun muassa pelastustoimen järjes-
tämistä, maakuntajakoa sekä maa-
kuntien hallinnon, talouden ja rahoi-
tuksen järjestämistä. 

Soteen liittyy lisäksi noin sata muu-
ta lakia, joihin tarvitaan muutoksia. 

Perusterveydenhuolto kunniaan
Sote-uudistus kiinnittää erityistä huo-
miota peruspalveluihin ja ehkäise-
vään toimintaan. 

”Hallituskumppanit totesivat, että 
meidän täytyy aloittaa siitä, mikä on 
jäänyt poikapuolen asemaan ja se on 
perusterveydenhuolto. Uudistuksen 
tarkoituksena on tehdä kunnianpa-
lautus perusterveydenhuollolle.
Tätä kautta syntyi ohjelma, jota nimi-
tämme tulevaisuuden sosiaali- ja ter-
veyskeskukseksi”, Kiuru sanoi. 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveys-
keskus -ohjelma painottaa palvelujen 
saatavuutta. Potilas pääsisi palvelu-
jen piiriin yhdellä yhteydenotolla.
Asiakaslähtöisyyttä parannetaan 
hyödyntämällä digi- ja mobiilipalve-
luita, viikonloppu- ja iltavastaanotto-
ja sekä matalan kynnyksen palvelu-
pisteitä. Tutkimus- ja kehittämistoi-
minta halutaan entistä vahvemmin
osaksi myös perusterveydenhuoltoa,
ja eri ammattilaisten työnjakoa kehi-
tetään. 

yhteensä 30 kuntaa

412 200 asukasta, 
ennuste 2030: 410 000

18 sote-palvelujen 
järjestäjää + PPSHP

12 kuntaa järjestää
kaikki sotepalvelut itse

44 terveysasemaa 
ja pistettä, joista 5 
ulkoistettu

Iäkkäiden määrä kasvaa 
noin kolmanneksella 
vuoteen 2030 mennessä

Synnyttäneisyys 
maan toiseksi suurinta

Perustason sosiaalipalve-
luiden nettokustannukset
keskimäärin 1 307 €/asukas,
perustason terveyspalvelui-
den 748 €/as. ja erikoissai-
raanhodon 1 236 €/as.

Alueelliseen 
kehittämistyöhön

 voi hakea 
valtionavustusta. 
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Kun onnistumme palvelutarpeen 
arvioinnissa ja diagnostiikassa jo varhai-
sessa vaiheessa, pystymme tarjoamaan 
oikeat jatkopolut. Kalliiden erityispalvelu
jen tarve vähenee, ja parhaassa tapaukses-
sa palve-lujen tarve on lyhytkestoisempaa
ja kuntoutuminen nopeampaa. Varhaises-
sa vaiheessa onnistuminen on kuitenkin
vaativaa työtä, jolle pitäisi antaa nykyistä
suurempi arvo ja tunnustus. 

Laadukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon
lähipalvelukokonaisuuden kehittämiseksi
käynnistimme johdollani sosiaali- ja ter-
veysministeriössä tulevaisuuden sote-
keskus-hankkeen, joka on sote-rakenteista
 ja aikataulusta riippumaton. Tavoitteena 
on, että palvelut vastaavat ihmisten tar-
peisiin ja että ongelmiin voidaan puuttua 
ajoissa. Pian peruspalveluihin päästään 
panostamaan ympäri Suomea, kun jaam-
me ensimmäiset valtionavustukset – 
haku on siis tällä hetkellä käynnissä.

Pohjois-Pohjanmaalla on tehty hyvää 
ja laajaa valmistelutyötä aiemman sote-
uudistuksen aikana ja tätä on syytä hyö-
dyntää. Aikaa uudistuksen läpiviemiseen
on käytetty jo aivan tarpeeksi ja nytkin on
kiire. Ratkaisuja ei haeta vain nykyiseen 
tilanteeseen. Tämän päivän päätöksillä
ja valinnoilla turvataan palveluiden yhden-
vertainen saatavuus myös tulevina vuosi-
kymmeninä. Hallituksen esitys uusiksi
sote-laeiksi on valmistelussa ja koko-
naisuus tuodaan eduskuntaan vuoden 
loppuun mennessä. Nyt on aika kääriä
hihat myös alueilla. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tavoite on terveyden, hyvinvoinnin
ja sosiaalisen turvallisuuden edis-

täminen. Tällä hallituskaudella uudistus 
tehdään palvelut edellä, ihmiskeskeisesti.
Järjestelmän tulee kyetä huolehtimaan
kirkkaimmasta tavoitteestaan myös 
tulevaisuudessa. Nykyinen rakenne ei
tähän kykene ainakaan kaikkien koh-
dalla. Yhdenvertaisuusvaje vain syve-
nee, jos emme kykene uudista-maan 
rakennetta. Se ei kuitenkaan riitä. Palve-
lujen sisällön on myös uudistuttava, ja
tämä työ on aloi-tettava heti. 

Ihmiselle sote-uudistuksen tarve näkyy
pitkinä jonotusaikoina ja hankaluuksina
päästä hoidon piiriin, vaikka suuri osa 
olisi hoidettavissa tutussa paikassa, 
lähimmässä sote-keskuksessa. Tämä 
tulee helposti yhteiskunnalle kalliiksi.
Ei ole tarkoituksenmukaista, että lähet-
teen perässä kuljetaan luukulta toisel-
le ja itse vaiva jää hoitamatta. 

Lähipalveluna toimivan sote-keskuk-
sen vahvistamisen lisäksi on kuluneina 
viikkoina keskusteltu paljon palvelujen
keskittämisestä. Sen myötä lukumääräl-
lisesti katsottuna pienet mutta vaativat
toimenpiteet hoidetaan toimipisteissä,
jonne on saatavissa paras mahdollinen
osaaminen ja välineet. Tämä ei ole risti-
riidassa lähipalveluiden vahvistamisen
kanssa. 

Sote-uudistuksessa vahvistetaan 
peruspalveluita. Perustason palvelu on 
kuitenkin käsitteenä hankala. Se herättää
aiheellisen kysymyksen siitä, mikä on 

”perustason” ja mikä ”erikoistason” hoitoa 
missäkin tilanteessa? Onko ensimmäinen 
vaatimatonta ja jälkimmäinen vaativaa? 

Hallitus panostaa nyt niihin palveluihin,
joita me kaikki elämänkaaremme aikana
tarvitsemme. Mitä nopeammin sote-pal-
velut auttavat ihmistä hänen pulmastaan
riippumatta, sitä varmemmin auttami-
nen tuottaa tulosta. 

KRISTA KIURU
Perhe- ja peruspalveluministeri

Aika kääriä hihat
Näkö-
kulma
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M iten saada ensihoitopalvelus-
ta selkeää, asiakaslähtöistä 
ja yksinkertaista, päätöksen

teosta sujuvaa ja palvelujen kehittä-
misestä pitkäjänteistä? Näihin kysy-
myksiin pyrkii vastaamaan selvitys-
hanke, joka tutkii, miten ensihoito-
palvelut jatkossa tuotetaan. Lähtö-
kohtana on vaihtoehto, jossa PPSHP 
tuottaisi ensihoidon kokonaan. 

Tätä nykyä sairaanhoitopiirin alu-
eella ensihoidon tuottavat Oulu-Koil-
lismaan pelastuslaitos ja Jokilaakso-
jen pelastuslaitos. Nykyiset yhteistoi-
mintasopimukset PPSHP:n ja pelas-
tuslaitosten kanssa ovat voimassa
kuluvan vuoden loppuun saakka. 

Jo Pohjois-Pohjanmaan maakunta-
valmistelun yhteydessä selvitettiin
perusteellisesti, miten ensihoito 
sijoittuisi koko maakunnan sote-

Kuka vastaamaan 
ensihoidosta?
Ensihoidon siirtoa kokonaan PPSHP:n vastuulle 
selvitetään parhaillaan. Tuloksia ja esityksiä 
odotetaan vielä kuluvana keväänä. 

TEKSTI PIRKKO KOIVU

organisaatioon. Ensihoidolla todet-
tiin jo silloin olevan enemmän toi-
minnallisia yhteyksiä sosiaali- ja
terveydenhuollon kuin pelastus-
laitosten kanssa. 

Käytännössä ensihoito olisi mah-
dollista siirtää PPSHP:n vastuulle
aikaisintaan vuoden 2022 alusta 
ja vuodelle 2021 olisi solmittava
uudet yhteistyösopimukset pe-
lastuslaitosten kanssa. 

41 ensihoitoyksikköä
Alueiden yhteensä noin 400 000 
asukkaan ensihoitopalveluista vas-
taa 41 ensihoitoyksikköä. Tehtäviä 
on vuosittain noin 74 000 ja vaki-
tuista henkilöstöä ensihoidossa on 
yhteensä noin 400. Jos ensihoito-
palvelu siirtyy sairaanhoitopiirin
omaksi tuotannoksi, se tapahtuu 

liikkeenluovutuksen periaatteella. 
Selvityshanke ottaa huomioon 

muuttuvan toimintaympäristön ja 
palveluntuotannon sekä kansallisen
sote-valmistelun etenemisen, OYS:n
uudistamisohjelman ja meneillään
olevan alueellisen integraatiohank-
keen tavoitteet.

Muutosta selvitetään niin henki-
löstön, talouden, kaluston, sopimus-
ten ja hankintojen, toimitilojen, tieto-
järjestelmien kuin hallinnonkin näkö-
kulmasta. Raportin on määrä valmis-
tua huhtikuun loppuun mennessä,
ja toukokuussa PPSHP:n hallitus kä-
sittelee asiaa. Kesäkuussa PPSHP:n
valtuusto päättää, millä mallilla ensi-
hoitopalvelu vuoden 2022 jälkeen
 tuotetaan.  

Selvityshankkeessa työskentelee
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito-
piiristä, Jokilaaksojen ja Oulu-Koillis-
maan pelastuslaitoksilta yli 30 henki-
löä oman työn ohessa, päätoimisena
mukana on vain projektipäällikkö
Mirja Annala. 

Ensihoidon järjestämistä 
selvitetään varsin nopealla 
aikataululla, sillä PPSHP:n
hallitus ja valtuusto käsittele-
vät asiaa jo touko-kesäkuussa.
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   Mukaan 
hyvään 
  pöhinään

Erinomainen tuote, sitoutuneet osaajat 
ja käyttäjätyytyväisyys ovat vahvuuksia, 
joiden pohjalta Esko Systems Oy menestyy 
tietojärjestelmätoimittajien markkinoilla. 

TEKSTI HANNELE LAMUSUO KUVAT PEKKA HUOVINEN
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Kaisa-Liisa Harjapää aloitti
alle viikko sitten Esko-potilas-
tietojärjestelmän omistaman,

hallinnoiman ja kehittävän Esko 
Systems Oy:n toimitusjohtajana. 
Ensimmäiset päivät ovat kuluneet 
tutustumisessa yhtiön työntekijöihin
henkilökohtaisesti. 

”Samalla teen itseäni heille tutuksi”,
Harjapää kertoo.

Esko Systems Oy:n tavoitteena on 
nousta valtakunnallisesti merkittä-
väksi julkisten toimijoiden omista-
maksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietojärjestelmiä tarjoavaksi palve-
luyhtiöksi. Yhtiö toimii alueellises-
ti yhteistyössä sairaanhoitopiirien, 
kaupunkien, kuntien sekä jatkossa 
toivottavasti myös kansallisten palve-
lukeskusten ja maakuntien kanssa.

”Olen toimiva, tekevä sekä helposti
innostuva ihminen, joten mukaan pää-
sy tällaiseen hyvään pöhinään on kuin
olisin lottovoiton saanut”, Kaisa-Liisa
Harjapää iloitsee.

Uuden työn merkityksellisyys on
hänelle iso asia. 

”Kehitämme tuotetta käyttäjille, 
joiden työ vaikuttaa meidän kaikkien 
elämään jossain vaiheessa ja jolla 
voidaan parhaimmillaan pelastaa 
elämää. Se tuo tekemiseen oman 
ulottuvuuden ja merkityksellisyyden.” 

Menestystarina alkamassa
Toimitusjohtajan tehtävänä on in-
nostaa työntekijät ja luotsata Esko
Systems kohti laajentumista ja otta-
maan paikkansa valtakunnallisena
ja kilpailukykyisenä kokonaisratkai-
sujen toimittajana.

”Esko saa vain hyviä arvosteluja
käyttäjiltä. Uskon, että meillä on täysi
mahdollisuus pärjätä erinomaisesti
alan markkinoilla. Jos joku on Suo-
men terveydenhuollon kokonaisuu-
teen soveltuva käyttäjälähtöinen
järjestelmä, niin se on Esko”, Harja-
pää luottaa.

Menestymisen eväänä on myös,
että Eskoa on koeponnistettu yli
20 vuotta. 

”Tuoteperhe ja järjestelmän tek-
ninen kestävyys ja uudistumiskyky
ovat hyvät. Eskoa kehittää myös 
aivan mahtava osaajaporukka.”

Toimitusjohtaja ylläpitää ja varmis-
taa tätä ammattilaisten hyvää virettä. 

”Minun tehtäväni muutoksessa on
yhdistää ihmisiä ja luoda riittävän
kunnianhimoiset tiekartat tulevai-
suuteen. Tekeminen on lisäksi osat-
tava rytmittää oikein laajentumisen
eri vaiheissa.”

Yhtiön ja sen toimitusjohtajan on
hallittava laajentumisesta nouseva
positiivinen haaste. 

”Mitä enemmän asiakasomistajia
tulee mukaan, sitä enemmän meidän
on huomioitava erilaisia käyttäjätar-
peita. Meidän on kehitettävä nykyi-
siä toimintatapoja uudelle tasolle
isojen projektien myötä.”

Kuunneltava ja kuultava
Suomen parhaaksi potilastietojärjes-
telmäksi noteerattu, perusterveyden-
huoltoon soveltuvaksi todettu ja käyt-
täjätyytyväisyydestään erinomaisen 
arvosanan saava Esko-järjestelmä on 
ja pysyy. Eskossa on kaikki tärkeässä
työssä tarvittavat ominaisuudet. 

Harjapää on jo huomannut, miten
ammattiylpeitä OYS:ssa ollaan
omasta tuotteesta. 

”Kiitos henkilöstölle hyvästä
työstä. Se mahdollisti osaltaan 
yhtiöittämisen. Esko käy ja kukkuu 
hyvin, me tiedämme mihin se tai-
puu ja miten sitä voi kehittää. Tä-
hän kivijalkaan on hyvä varata sen
vahvuuksia vahvistamalla.”

Asiakasomistajille Harjapää lupaa
vaikuttamisen mahdollisuuden. 
In house -yhtiö antaa omistajilleen
mahdollisuuden kehittää ja laajen-
taa potilastietojärjestelmiä mahdol-
lisesti myös ilman raskasta hankinta-
kilpailutusta.

Toimitusjohtaja, datanomi, 
MBA Kaisa-Liisa Harjapäällä 
on pitkä kokemus it-toimi-
alalta sekä asiantuntija- 
että johtotehtävistä. Hän 
on toiminut muun muassa 
CCC:n ja CGI:n yhteisyritysten 
palveluksessa.

”Yhtiöittäminen 
avaa valtavasti 

mahdollisuuksia 
laajentaa Esko 

valtakunnalliseksi.”

Juttu jatkuu 
seuraavalla 
aukeamalla
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Esko Systemsiin siirtyi yli 20 PPSHP:n tietohallinnon
osaajaa. Pääsuunnittelija Hannele Lindeman, järjes-
telmäpäällikkö Pasi Meriläinen ja pääsuunnittelija
Jarkko Saarikettu jatkavat työtä yhtiössä positiivi-
sella ja luottavaisella mielellä. 

”Odotamme, että vahva yhteistyö käyttäjien
kanssa jatkuu. Toivomme, että asiakaskunta laaje-
nee sote-sektorille ja että pystymme yhtiössämme
vastaamaan tähän kasvutarpeeseen”, Lindeman,
Meriläinen ja Saarikettu pohtivat.

Eskon kehittäjien ajatukset yhtiön käynnistyvai-
heessa ovat edelleen käyttäjälähtöisyydessä ja poti-
lastietojärjestelmän soveltuvuudessa koko terveyden-
huollon tarpeisiin. ”Tavoitteena on, että Esko palvelee
erittäin hyvin potilaan kokonaishoitoa ja tarjoaa
käyttäjille katkeamattoman potilaan hoitopolun.”

Positiivisin ajatuksin 
eteenpäin

Esko Systems Oy
Eskoa käyttää tällä hetkellä 4 sairaanhoitopiiriä 
ja noin 10 000 terveydenhuollon ammattilaista

Yhtiön omistavat PPSHP, Oulun kaupunki, Lapin 
ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit sekä 2M-IT Oy

Tällä hetkellä yhtiössä on työntekijöitä 24, osaajat 
siirtyivät yhtiöön PPSHP:n tietohallinnosta

”Omistajat voivat vaikuttaa tuote-
kehitykseen. Meidän on kuunnelta-
va ja kuultava omistajien tarpeita ja 
kehityttävä sen mukaan. Vastineeksi 
odotan, että omistajat sitoutuvat
yhtiön kehittämiseen ja kestävien
ratkaisujen luomiseen.”

Tiimipelaaja
Kaisa-Liisa Harjapää sanoo, että 
hänen intohimonsa on tehdä 
työtä ihmisten kanssa. Ryhmässä 
tekemisessä on voimaa, kun kai-
killa on samat tavoitteet ja pää-
määrät. Harjapäätä on kuvattu
energiseksi, määrätietoiseksi ja 
asioihin tarttuvaksi ihmiseksi.

”Minun tehtäväni on luoda yhtiölle
ja sen työntekijöille selkeät tavoitteet
ja odotan, että yhteisiin päämääriin
sitoudutaan. Olen aina valmis spar-
raamaan ihmisiä päämäärien tavoit-
telemisessa.”

Jarkko Saarikettu (vas.), Hannele Lindeman 
ja Pasi Meriläinen kehittävät Eskoa nyt 
yhtiön työntekijöinä.
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JENNY SIIVOLA
Palvelumuotoilija, Lapin sairaanhoitopiiri
ITU – laajennushanke

Palvelumuotoilijana 
sairaalahankkeessa

Asiakas on tärkeä. Ja aina oikeas-
sa. Näin palvelualoilla hoetaan ja 
hokemien mukaan pyritään toimi-

maan. Myös Lapin keskussairaalan laajen-
nushankkeen strateginen ykköstavoite 
on varmistaa hyvä asiakaskokemus, ja 
siihen tuon työpanostani palvelumuotoili-
jan roolissa. Lyhyesti sanoen tärkeimpänä 
työtehtäväni on varmistaa, että sairaalan
asiakasryhmät eli potilaat, omaiset ja 
sairaalan työntekijät tulevat kuulluiksi 
sairaalasuunnittelun kaikissa vaiheissa.  

Jokaiselle laajennushankkeen parissa 
työskentelevälle on selvää, että asiakas 
on tärkeä. Sairaalamaailmassa olen yksit-
täisiä kertoja törmännyt sanoihin ”eihän 
ihmiset tule sairaalaan viihtymään”, millä 
pyritään perustelemaan se, miksi potilas-
näkökulman huomioon ottaminen ei 
olisi yhtä tärkeää kuin asia X. Riittäisi, 
että asiakas saa oikeaa hoitoa. Totta, 
sairaalaan harvemmin tullaan viihty-
mään, mutta tänne tulla hakemaan 
hoitoa, turvaa, helpotusta ja apua. 

Suurin osa syistä tulla sairaalaan eivät 
ole janan positiivisimmasta päästä ja 
siksi täällä oleminen tehdään jokaisen 
tilanteeseen nähden mahdollisimman 
mukavaksi. Lyhyet odotusajat, perintei-
siä muovituoleja mukavammat istuimet
odotusauloissa, aito kohtaaminen työn-
tekijöiden kanssa, kuulluksi tuleminen, 
selvyys siitä mitä tapahtuu, rauhoittava
ja turvallinen ympäristö – nämä kaikki
vaikuttavat hyvään asiakaskokemuk-
seen oikean hoidon lisäksi. 

Väitän, että vaikka sairaalassa olisi kuin-
ka mukavaa tahansa, niin ne ovat vain 
yksittäisiä ihmisiä, jotka tänne mielellään 
jäisivät pidemmäksi aikaa kuin on pakko. 
Potilasprosesseja tehostamalla ja heidän 
oloaan helpottamalla vaikutetaan myös 
työntekijöiden hyvinvointiin positiivisesti. 

Asiakas on aina oikeassa -sanonnasta
joudumme puolestaan välillä jousta-
maan. Asiakas voi olla oikeassa siinä, 
että jonkin pilarin paikka ei ole paras 
mahdollinen tässä 1.kerroksen tilassa ja 
haluaisi sitä siirrettävän metrillä vasem-
malle. Tässä vaiheessa rakennesuunnit-
telija toteaa, että näiden pilarien paikat 
katsotaan siten, että ne ovat mahdolli-
simman järkevässä kohdassa jokaisessa
kerroksessa ja vieläpä aseteltuna siten,
että rakennus ei romahda. 

Vuorovaikutteinen keskustelu asiantun-
tijoiden kanssa helpottaa kompromissien 
tekemistä ja auttaa ymmärtämään sairaa-
lasuunnittelua myös suunnittelijoiden ja 
rakentajien puolelta. Tätä linkkiä palve-
lumuotoilija mahdollistaa ja vahvistaa.

Koen henkilökohtaisestikin tärkeäksi 
tarjota sairaalan asiakasryhmille mahdol-
lisuuden tulla kuulluksi ja arvostetuksi 
omassa asiantuntijaroolissaan, sillä heille 
tämä sairaala loppujen lopuksi tehdään. 
Ja toki pidän mielessä myös sen, että 
minäkin saatan koska tahansa joutua 
päivystykseen, leikkuriin, teholle tai psy-
kiatriseen sairaalaan. Siinäkin mielessä 
– mitä asiakasystävällisempi tästä tulee, 
sitä levollisimmin mielin voin itsekin olla.

Ervan
matkassa

Oulun yliopistolliseen sairaalan erityisvastuualueeseen eli ervaan kuuluvat Lapin sairaanhoitopiiri,
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite. OYS:n erityisvastuu-

alueella on noin 741 000 asukasta ja pinta-ala on hieman yli 50 prosenttia koko Suomesta.

Esko Systemsiin siirtyi yli 20 PPSHP:n tietohallinnon
osaajaa. Pääsuunnittelija Hannele Lindeman, järjes-
telmäpäällikkö Pasi Meriläinen ja pääsuunnittelija
Jarkko Saarikettu jatkavat työtä yhtiössä positiivi-
sella ja luottavaisella mielellä. 

”Odotamme, että vahva yhteistyö käyttäjien
kanssa jatkuu. Toivomme, että asiakaskunta laaje-
nee sote-sektorille ja että pystymme yhtiössämme
vastaamaan tähän kasvutarpeeseen”, Lindeman,
Meriläinen ja Saarikettu pohtivat.

Eskon kehittäjien ajatukset yhtiön käynnistyvai-
heessa ovat edelleen käyttäjälähtöisyydessä ja poti-
lastietojärjestelmän soveltuvuudessa koko terveyden-
huollon tarpeisiin. ”Tavoitteena on, että Esko palvelee
erittäin hyvin potilaan kokonaishoitoa ja tarjoaa
käyttäjille katkeamattoman potilaan hoitopolun.”
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Pistokset ja
jumppa osa
arkea

tasolle”, Enni Isotalus kertoo.
Ikätovereiden leikeissä Eemi pysyy

hyvin mukana, vaikka ei juoksekaan
aivan niin kovaa kuin kaverit. Jos on 
ollut touhukkaampi päivä, poika
valittaa illalla kipuja.

Eemi on kehittynyt reumaa lukuun
ottamatta normaalisti ja hän liikkuu
näppärästi.

”Päiväkodissa reuma otetaan huo-
mioon. Olen sopinut henkilökunnan
kanssa, että jos on kipuja, Eemin ei 
tarvitse silloin osallistua hiihtoon tai
muuhun liikuntaan.”

Käynnit reumapoliklinikalla sujuvat
hyvin, hoitajat ovat tuttuja ja usein
Eemi kyselee nimeltäkin tuttuja
hoitajia. 

”Henkilökunta on asiantuntevaa
ja näkee, että he ovat olleet paljon 
tekemisissä lasten kanssa.” 

Tietoja ja tukea lapsen reuman 
hoitoon perhe on saanut äidin kerto-
man mukaan hyvin, mutta silti hän 
tutustuisi mielellään muihin perhei-
siin, joissa on reumaa sairastava lapsi. 
Näitä hän ei ole tavannut muualla 
kuin sopeutumisvalmennuskurssilla.

”Vaikka sosiaalisen median ryhmis-
sä voi jutella, myös kasvokkain vertais-
tuki olisi mukavaa.”

Juttusarjassa potilaat tai läheiset 
kertovat kokemuksistaan sairaalassa.
 

Eemi Raudaskoskella todettiin reuma alle 2 vuoden
iässä. Lääkkeillä ja fysioterapialla taudin oireet 
pyritään saamaan kuriin ja nivelet liikkuvammiksi.

A lle kaksivuotiaana Eemi 
alkoi aina itkeä nähdessään 
kumisaappaat, ja äiti Enni 

Isotalus ihmetteli, mikä saappais-
sa oli niin inhottavaa. Poika oppi 
kävelemään normaaliin aikaan 
vuoden ikäisenä, mutta vähitellen
kävelyn huomattiin olevan tönkköä.
Öisin lapsi oli levoton.

Suvussa kukaan ei sairasta reumaa,
 joten se ei juolahtanut vanhempien
mieleen. Perheessä on kaksi vanhem-
paa sisarusta. 

”Kun nuorempaa verrokkia ei ollut, 
aloin jo unohtaa, missä vaiheessa 
vauva-ajan yöitkujen pitäisi loppua 
tai miten kehityksen muuten sujua.”

Reumadiagnoosi toi oireisiin selvyy-
den: pojan nilkat eivät ojentuneet
normaalisti ja siksi saappaiden puke-
minen teki kipeää. Nivelten jäykkyys
kangisti kävelyn, ja öisin lapsi itki
kipujaan. 

21 nivelessä reuma
Neuvolan lääkäri lähetti perheen 
ensin OYS:n kirurgian klinikalle,
mutta reumadiagnoosin poika 
sai vasta toisella sairaalakäynnillä 
reumapoliklinikalta. Lapsella todet-

tiin aktiivinen reuma 21 nivelessä. 
Nykyisin Eemi on vilkas ja hyvin 

kehittynyt 5-vuotias, jonka perheel-
le reuman hoito fysioterapialla ja 
lääkkein on rutiinia. Menossa on 
neljäs eri lääke. Kolmen kuukauden 
välein häntä käytetään lasten reuma-
poliklinikalla OYS:ssa, jossa muun 
muassa tutkitaan nivelet, otetaan 
verikokeet ja arvioidaan tarve tehdä 
paikallishoito nukutuksessa.

Fysioterapiaa Eemi saa kotipaikka-
kunnallaan Ylivieskassa. Äiti pistää 
pojan reiteen biologista lääkettä 
kolmen viikon välein. Tämä sujuu 
välillä paremmin, välillä huonommin. 

”Pistämisen aikana Eemi saa valita, 
mitä piirrettyä katsoo, ja lopuksi saa
jonkin herkkupalkinnon.”

Nivelet liikkuvat paremmin
Hoito etenee vähitellen, nivelten
liikkuvuus on parantunut, ja tuleh-
tuneiden nivelten määrä on vähen-
tynyt jatkuvasti. 

”Niin rauhallinen tilanne ei vielä 
ole, ettei olisi tulehduksia ja kipuja. 
Tavoitteena on edelleen jatkaa lää-
kehoitoa ja saada fysioterapialla 
liikkuvuus parhaalle mahdolliselle

TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVA TIINA MÄKI Viisivuotias Eemi Raudaskoski on 
kehittynyt normaalisti ja on päivä-
kodissa. Touhukkaamman päivän 
jälkeen hän saattaa valittaa kipuja.

Hyvässä
hoidossa
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tutoris.fi

NEUROLOGISTA 
ERIKOISOSAAMISTA  
vaativaan kuntoutukseen 

Tarjoamme neurologista kuntoutusta fysio-,  toiminta- ja puhe- 
terapiassa kaiken ikäisille kuntoutujille. Toteutamme kuntoutusta 
asiakkaiden arjessa, vastaanotolla, etäkuntoutuksena  
sekä teknisavusteisen kuntoutuksen klinikoillamme.

Erikoisosaamisalueitamme mm.

• neurologinen fysio-, toiminta- ja puheterapia

• kipukuntoutus

• vaativa aivokuntoutus RecoveriX®-aivokuntoutusmenetelmällä

• teknisavusteinen kuntoutus

Tutoris Oy on suomalainen valtakunnallinen kuntoutus- ja hoivapalveluita tarjoava yritys.  
Yritys työllistää lähes 300 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaista.

FYSIOTERAPIA | PUHETERAPIA | TOIMINTATERAPIA

OULU | KEMI | ROVANIEMI

OTA YHTEYTTÄ
p. 040 630 3032 
yhdessa@tutoris.fi

Varaa aika kalenteriisi ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 
28.4.2020 osoitteessa kela.fi/tapahtumat

Koulutuksessa saat kuntoutuksen parhaiden asiantuntijoiden 
vinkkejä ja kuulet erilaisia potilasesimerkkejä käytännön  
työssä hyödynnettäväksi.

Koulutus auttaa
∙ tunnistamaan kuntoutustarpeet
• ohjaamaan asiakkaan Kelan kuntoutuspalveluihin
• tekemään yksilöllisiä kuntoutussuunnitelmia.

Tervetuloa
Kuntoutuksella  
toimintakykyä 
-koulutukseen

Aika: tiistai 5.5.2020 klo 8.30–12.00
Paikka:  Oulun yliopistollinen sairaala 
 Luentosali 10, Kajaanintie 50, Oulu

POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

www.terttusaatio.fi

Lahjoita 
terveyttä

Lahjoita ja tue pohjoissuomalaista 
terveydenhuoltoa ja tutkimusta

Terttu-säätiön lahjoittajana tuet erityisesti Pohjois-
Suomen alueella tehtävää tutkimusta ja kehitystyötä.

Pienikin summa merkitsee. Voit tehdä lahjoituksen 
Terttu-säätiön tilille: FI45 8900 8710 3534 15

POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

www.terttusaatio.fi

terttusäätiö.fi
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Pohjois-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiirin henkilöstöstä kaksi 
kolmasosaa kokee usein työn 

imua eli työstä innostumista, uppou-
tumista ja energisyyttä. Enemmän 
kuin joka kolmas vastaaja kokee, että 
häneltä edellytetään kohtuutonta
työmäärää, eli kokee työpaineita. 
Vastaajista 64 prosenttia kertoo, että 
heillä on ollut jonkin verran tai paljon 
mahdollisuuksia vaikuttaa työssä ta-
pahtuviin muutoksiin. Muissa Mitä 
kuuluu? -kyselyn organisaatioissa 
vastaavia vaikutusmahdollisuuksia 
raportoi 57 prosenttia vastaajista. 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito-
piirin kyselyyn vastanneista kahden 
kolmasosan mielestä työyhteisöistä
löytyy sosiaalista pääomaa. Sosiaali-
nen pääoma on monitahoinen ilmiö,
jossa yhdistyvät muun muassa työ-

Työ imee, 
paineita riittää
Sairaalan henkilöstöstä moni innostuu ja uppoutuu työhönsä, 
mutta työn muutokset vievät voimia. Työpaikalta löytyy 
sekä voimavaroja että kehittämiskohteita.

yhteisön sisäinen informaation kulku,
yhteinen tekeminen, me-henki, hy-
väksytyksi tuleminen sekä kokemus
siitä, miten esimies kohtelee alaisi-
aan. 

Vastaajista enemmistö eli 70 pro-
senttia kokee työyhteisöt tavoitteel-
lisiksi eli yhteisön jäsenet ymmärtä-
vät yhteiset tavoitteet, niitä kannate-
taan ja ne koetaan saavutettavissa
oleviksi. 

Esimiestyölle kiitosta
Lähiesimiesten toimintaan oltiin tällä
vastauskierroksella tyytyväisempiä 
kuin edellisenä vuonna. Parannusta 
tuloksissa oli esimerkiksi siinä, että 
lähiesimiehen koetaan kannustavan
yhteistyöhön ja toisaalta myös itse-
näiseen työskentelyyn. Yksilö- ja/tai
ryhmäkehityskeskustelun oli käynyt

58 prosenttia vastaajista. Kehityskes-
kusteluja vastaajat eivät pitäneet
kovin hyödyllisinä. 

Tutkimusten mukaan hyödyllisyy-
den kokemuksen kanssa selkeimmin 
yhteydessä on tekijä, että työntekijällä
on mahdollisuus ilmaista mielipiteen-
sä kehityskeskustelun aikana. Tärkeää
on, että työntekijällä on selkeä käsitys
siitä, mitä esimies häneltä odottaa ja
hänelle asetetaan uusia selkeitä ta-
voitteita. Hyvin toteutetut kehityskes-
kustelut auttavat parantamaan koke-
musta johtamisen oikeudenmukai-
suudesta.

Kiusaamista vähemmän
Uusien, työterveyteen liittyvien mitta-
reiden tulokset ovat nähtävissä niille
tulosalueille, joissa vastaajamäärä on
yli 150 henkilöä. Työpaikkakiusaamis-

TEKSTI MERVI NIEMI JA OILI OJALA
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Työhyvinvointikyselyn tuloksia on
tärkeää hyödyntää toiminnan kehit-
tämisessä. Keskeinen anti on se, että
tulokset toimivat keskustelun pohjana
työyksiköissä.

Tulosten esittelykierroksen jälkeen
on käynnistetty tulosten hyödyntämi-
set työyksiköissä toden teolla. Tavoit-
teena on, että jokainen työyksikkö 
keskustelee tuloksistaan esimiehen 
johdolla. On tärkeää, että työyksiköt 
tunnistavat työhyvinvoinnin kannalta
keskeiset voimavarat ja huolehtivat
niiden ylläpitämisestä myös jatkossa.
Lisäksi työyksikön kannattaa valita 
mielestään 1–2 tärkeintä kehittämis-
kohdetta ja arvioida yhdessä toimien
vaikuttavuutta.

Mihin voi vaikuttaa?
Työhyvinvointia lisää se, että henkilös-
töllä on mahdollisuus osallistua kes-
kustelun kautta oman työn ja toimin-
nan kehittämiseen. Keskustelusta on
päästävä kuitenkin konkreettisiin toi-
menpiteisiin ja muutoksiin, joten kan-
nattaakin keskittyä työyksiköissä nii-
hin asioihin, joihin omalla toiminnalla
voidaan vaikuttaa. 

Työsuojeluvaltuutettuja on kutsuttu
työyksiköihin käsittelemään tuloksia.
Työsuojeluvaltuutetut Aira Lievet-
mursu, Petra Neitola, Sari Anttila ja 
Timo Hannila kertovat, että työhyvin-
vointikyselyn tulokset tarjoavat moni-
puolisemman keskustelupohjan työ-

Tuloksista toiminnan 
kehittämiseen

yksiköiden kanssa kuin esimerkiksi 
perinteinen riskienarviointi. Kunkin 
työyksikön tuloksista on löydettävis-
sä voimavaroja, joiden tunnistamista 
ja niistä puhumista ei saisi unohtaa. 

Työsuojeluvaltuutettujen mukaan
on hyvä, jos käynnissä olevat toimet
ja työhyvinvointikyselyn osoittamat
kehittämiskohteet yhdistetään siten,
että edessä ei ole ”taas uusi kehittä-
mishanke”. Toisin sanoen kysely voi
tukea jo olemassa olevia toimen-
piteitä.

Työhyvinvointikyselyn tuloksia ja
mittareita hyödynnetään myös koko
organisaation toiminnan kehittämi-
sessä. Tuloksia hyödynnetään myös
työterveyden ja -turvallisuuden edis-
tämisessä.

Kyselyä on tarkoitus jatkaa tulevina
vuosina ja laajentaa tulosten hyödyn-
tämistä myös sosiaali- ja terveyden-
huollon kehittämiseen yhteistyössä
Työterveyslaitoksen ja muiden sai-
raanhoitopiirien kanssa. 

Mielenkiintoista olisi tarkastella ja
arvioida jatkossa henkilöstön työhy-
vinvointikyselyn tuloksia myös poti-
laan hoitoprosesseihin liittyvien 
tulosten kanssa. 

Oili Ojala on PPSHP:n työhyvin-
vointipäällikkö ja Mervi Niemi 
on työhyvinvoinnin asiantuntija
Työterveyslaitoksella

Mitä kuuluu 
-kyselyssä

Vastausaktiivisuus kasvoi, 
vastaajia oli 4217 eli 68 
prosenttia henkilöstöstä

70%
kokee viimeaikaiset
muutoksetkielteisinä,
mutta 66% kokee 
työn imua

64%
kertoo, että heillä 
on ollut jonkin verran 
tai paljon mahdolli-
suuksia vaikuttaa työssä 
tapahtuviin muutoksiin, 
vertailuaineistossa 57%

76%
suosittelisi työnantajaa
ystävilleen, vertailu-
aineistossa 66%

73%
pitää PPSHP:n toimintaa
asiakaslähtöisenä, 
vertailuaineistossa 67%

57%
palautuu työstä hyvin

Kysely toteutettiin PPSHP:ssa 
vuonna 2019 toista kertaa 
ja se on jatkoa aiemmalle
työolobarometrille

ta oli kokenut 17 prosenttia vastaajista,
mikä on lähes kolme prosenttiyksik-
köä vähemmän kuin edellisenä vuon-
na. Tämä merkitsee, että 118 vastaa-
jan kohdalla työpaikkakiusaamista
ei ole enää koettu. Päättäväistä ja 
jatkuvaa työtä työpaikkakiusaamisen
ehkäisemiksi on kuitenkin syytä jat-
kaa, sillä matkaa nollatoleranssin
tavoitteeseen vielä on. 

Oman työkykynsä kokee alentu-
neeksi noin joka kolmas vastaaja. 

Työkyvyllä on useita ulottuvuuksia,
joita voivat koetun terveydentilan ja
toimintakyvyn lisäksi olla muun mu-
assa yksilön voimavarojen ja työn 
kuormitustekijöiden suhde, työyhtei-
sö ja johtaminen, ammatilliset val-
miudet, stressinsietokyky ja persoo-

nallisuus, hallinnan tunne työssä, 
työssä jaksaminen ja työn merkitys. 
Alentunutta työkykyä raportoidaan 
kaikissa ikäryhmissä: esimerkiksi alle
30-vuotiaista vastaajista 26 ja yli 60-
vuotiaista 34 prosenttia kokee oman
työkykynsä alentuneeksi. 

Yli puolet palautuu työstä hyvin. 
Palautuminen työstä on tärkeää työ-
kyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin kan-
nalta ja sitä edistävät mielen hyvin-
vointi ja terveelliset elintavat. Palau-
tumista tapahtuu niin työpäivän aika-
na kuin sen jälkeenkin. Erilaiset työ-
tehtävät vaativat eri keinoja: esimer-
kiksi seisomista edellyttävässä työs-
sä on hyvä istua tauon aikana ja istu-
matyöläisen on järkevää antaa liiket-
tä jäsenille työtehtävien lomassa.
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Uusi reitti 
erikoislääkäriksi
Erikoistumaan haluavat lääkärit 
osallistuvat valintamenettelyyn, 
ja kouluttajille on tarjolla oma 
pedagoginen kurssi. Lääkärien 
erikoistuminen halutaan yhte-
näistää valtakunnallisesti.

V iime syksystä alkaen erikoistu-
maan hakeutuvat lääkärit opis-
kelevat uuden mallin mukaan. 

Suurin muutos aiempaan on se, että
opinto-oikeuden saaminen edellyt-
tää valintamenettelyn läpäisyä pel-
kän ilmoittautumisen sijaan. Hakija 
osallistuu hakuun opintopolussa ja
määrittelee, mihin yliopistoon haluaa
erikoistumaan. Haku on auki kaksi 
kertaa vuodessa helmikuussa ja
syyskuussa kahden viikon ajan 
kerrallaan.

Enintään kolmeen paikkaan voi
hakea. Pisteitä hakijat saavat haku-
paikan ensisijaisuudesta, työkoke-
muksesta ja tieteellisestä kokemuk-
sesta. 

Neurologi Mervi Ryytty osallistuu
Oulun yliopiston edustajana valta-
kunnalliseen jatkokoulutustoimi-
kuntaan. Paikallisesti erikoistumista
suunnitellaan yhteistyössä Oulun 
yliopiston vastuukouluttajien ja 
OYS-ervan keskussairaaloiden kans-

TEKSTI PIRKKO KOIVU KUVA TIINA MÄKI

Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa: fioca.fi

Kevät 2020

Asiakaspalvelu  
ja myynti
Katariina Asp 
info@fioca.fi 
p. 050 326 6750

14.1. Hätätilanteiden hallinta, Helsinki

21.–22.1. Diabetesosaaja, Tampere

6.–7.2. Kivunhoito, Helsinki

11.–12.2. Psykoosi 2020, Helsinki

13.2. Hoitoelvytys (ILS), Helsinki

5.3. Hätätilanteiden hallinta, Helsinki

10.–11.3. Kliininen tehohoitaja, Tampere

17.–18.3. Asiakaskokemus  
 terveydenhuollossa, Helsinki

25.–26.3. Sairaanhoitajapäivät 2020, Helsinki

2.4. Hoitoelvytys (ILS), Helsinki

21.–22.4. Kirurginen potilas, Helsinki

21.–22.4. Haavanhoito, Helsinki

21.–22.4. Kotisairaala, Helsinki

23.–24.4. Lean hoitotyössä, Helsinki

23.–24.4. Mielenterveyspäivät, Helsinki

28.–29.4. Hoitotyön digiviidakko, Helsinki

5.–6.5. Sisätaudit 2020, Tampere

7.5. Hätätilanteiden hallinta, Helsinki

8.5. Hoitoelvytys (ILS), Helsinki

12.–13.5. Arvokas vanhuus, Helsinki

12.–13.5. Syöpä-symposiumi, Helsinki

14.–15.5. Apulaisosaston- 
 hoitajapäivät, Tampere
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Uusi reitti 
erikoislääkäriksi

Erikoislääkärien kouluttajille järjes-
tetään kahdesti vuodessa kursseja, 
joissa omaksutaan roolia ohjaajana
ja saadaan työkaluja siihen. 3 opinto-
pisteen kurssi sisältää sekä lähiope-
tusta että välitehtäviä, joissa harjoi-
tellaan erikoistuvien ohjaamista ja
arviointia. Seuraavan kerran voi 
ilmoittautua syksyn 2020 kurssille.

Kouluttajakurssille voivat osallistua
OYS-ervan erikoislääkärit. Ensimmäi-
sen kurssin kävi 20 henkilöä. 

”Kurssi päättyi tammikuussa. Siel-
lä osallistujilta kuului kommenttia,
että on harmi, ettei tällaista ole 
ollut tarjolla aikaisemmin.”

Ryytty kertoo, että uudistuksen 
myötä sekä kouluttajat että opiskeli-
jat ovat esittäneet paljon kysymyksiä.

”Opiskelijoissa tämä on herättänyt 
pelkoa, että pääseekö enää erikois-
tumaan. Erikoistumiskoulutusta 
ei ole tarkoitus vähentää. Viime 
syksyn haku osoitti, että vain muu-
tamalle alalle oli kilpailua.” 

sa. Kaikkia erikoistumiseen ja sen 
uudistukseen liittyviä osa-alueita
suunnitellaan ja viedään eteenpäin
paikallisesti. 

Ryytty kertoo, että OYS:ssa neuvo-
tellaan parhaillaan koulutusvastuu-
lääkäreiden roolista. Eri aloilta pyri-
tään hakemaan yksi henkilö, joka 
suunnittelisi erikoistuvien lääkäreiden
koulutusta ja osallistuisi vahvemmin
arviointeihin.

Laadukkaampaa koulutusta
Uudistuksen tavoitteena on yhden-
mukaistaa lääkärien erikoistumista,
josta aikaisemmin puuttuivat yhte-
neväiset valtakunnalliset linjaukset.
Tavoitteena on entistä laadukkaampi
erikoislääkärikoulutus.

”Koulutusmääriä suunnitellaan 
ohjattavaksi niin, että vältetään tiet-
tyjen alojen erikoislääkärien ylitar-
jonta ja pula toisaalla”, Ryytty sanoo. 
Esimerkiksi ortopedeista on ollut 
ylitarjontaa ja psykiatreista pulaa. 

Erikoistumisjakson alussa opiske-
lijat osallistuvat koejaksolle, jonka
tarkoituksena on arvioida soveltu-
vuutta erikoisalalle. Samalla erikois-
tuvat lääkärit saavat kuvan erikois-
alasta.  

Ryytty kertoo, että koejaksolla ei
suoriteta varsinaista karsintaa, vaan 
sen on tarkoitus tehdä koulutus 

suunnitelmallisemmaksi ja arvioida
myös soveltuvuutta alalle jo heti 
koulutuksen alkuvaiheessa. Arviointi 
ja palautteen anto kuuluvat koejak-
soon, mutta niitä käytetään jatkossa
myös läpi koulutuksen. 

”Koejaksolla voidaan päätyä myös 
tilanteeseen, jossa todetaan, ettei 
erikoistumista tälle alalle kannata 
jatkaa. Silloin erikoistuvalle lääkärille
annetaan ohjausta muulle alalle
hakeutumiseen. Aiemmin tähän
ei ole ollut työkaluja.”

Erikoisaloille laaditaan selkeät 
osaamistavoitteet, jotka on hallitta-
va ennen erikoislääkäriksi valmistu-
mista. Helmikuun alussa voimaan 
tulleen asetuksen mukaan erikois-
tuminen muuttuu aiemmasta aika-
perustaisesta osaamiseen perustu-
vaksi ja erikoistumisaika lyhenee 
minimissään viiteen vuoteen Uuden
asetuksen mukaan minimissään 
vuosi erikoistumisesta on suoritet-
tava yliopistosairaalassa ja vuosi
keskussairaalassa.

Sähköinen tentti käytössä
Oulun yliopiston vastuulla uudistuk-
sessa on ollut luoda sähköinen seu-
rantajärjestelmä ja sähköinen tentti.
Lisäksi Oulussa koordinoidaan yleis-
lääketieteen erikoislääkärien koulu-
tusta.

Neurologi Mervi Ryytty kertoo, 
että erikoislääkäriuudistus 
koskee kaikkia OYS:n ja OYS-
ervan lääkäreitä. Uudistusta 
viedään eteenpäin yliopistojen 
yhteistyönä, ja siinä ovat 
mukana kaikki erikoisalat.

Ratkaisuja 
erikoisalojen 

ylitarjontaan ja 
osaajapulaan.
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Henkilöstön
asialla

PIRJO RIEHUNKANGAS
pääluottamusmies SuPer

Uusi vuosi, 
uudet haasteet

Uusi vuosi on lähtenyt
vilkkaasti käyntiin. Alkanut 
vuosi on haasteellinen. Työ-

ehtosopimukset päättyvät 31. maalis-
kuuta 2020, uudet neuvottelutavoit-
teet on asetettu ja sopimusneuvotte-
lut ovat alkaneet. Neuvottelukierros 
tulee olemaan tiukka. Toivottavasti 
uusi sopimus saadaan aikaan ilman
tukitoimia. 

Uusi työaikalaki on muuttunut 1. 
tammikuuta 2020. Tämä tarkoittaa 
sitä, että työvuorot tulee pääsään-
töisesti suunnitella niin, että työvuo-
rojen välillä on 11 tunnin lepoaika ja
yövuoroja saa teettää korkeintaan 
viisi peräkkäin. Tämä tuo haasteita
työvuorosuunnitteluun.

Uutta sairaalaa rakennetaan. 
Tulevan sairaalan toiminnan suun-
nittelu vaatii myös paljon työpanos-
ta. Pitää suunnitella, miten toimin-
not sijoittuvat, minkälaista tekno-
logiaa voidaan hyödyntää ja niin
edelleen. Samalla nykyinen toiminta
pitää turvata, niin että potilaat saavat
mahdollisimman hyvän hoidon. Pitää 
olla riittävästi osaavaa henkilöstöä ja
jokaisen osaaminen pitää ottaa käyt-
töön. On huolehdittava myös henki-
löstön jaksamisesta. Uudistuneesta 
henkilöstöpolitikasta johtuen resurs-
sit ja työpanokset pitää kohdata,
budjetissa pitää pysyä. 

 

Muuttuvan ympäristön asettamat
haasteet sekä uudet työelämän 
haasteet me tunnistamme, mutta 
se ei riitä, vaan muutos pitää myös 
hyväksyä. Onkin tärkeää, että henki-
löstölle tiedotetaan mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa muutoksista.
Tieto niistä vähentää huhuja ja hel-
pottaa sopeutumaan työelämän
muutoksiin. Kukaan ei ole yksin 
tässä muutoksessa, vaan yhdessä
tekemällä siinä onnistumme toisi-
amme tukien. 

Jaksamisesta on hyvä huolehtia
mieluisan harrastuksen parissa.
Tämän mahdollistaa esimerkiksi
työnantajan tukema Vaparin moni-
puolinen tarjonta, kuten jooga, juok-
su, kulttuuri, kuntosali, musiikki ja 
paljon muuta. Intrasta löydät tietoa
tarkemmin ja myös toiveita voi esittää.

Näiden ajatusten myötä toivotan
kaikille oikein hyvää alkanutta vuotta!
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Monipuolisuus on ehdotto
masti sisätautien vuode-
osastotyön vahvuuksia. 
Päivien runko on saman-

lainen, mutta vuorojen sisältö voi olla 
hyvinkin erilainen kaksiosaisella osas-
tolla, jossa on myös tehostettu keuhko-
valvonta. Vaativa työ innostaa minua: 
potilastyössä omaa päätä on käytettävä 
ja itsenäisiä hoitoratkaisuja on osattava 
tehdä lääkärin antaman hoitoraamin 
pohjalta. 

Olen työskennellyt osastolla 40 
vajaat neljä vuotta. Viihdyn erinomai-
sesti, koska työyhteisömme on mahtava: 
yhteen hiileen puhaltaminen on opittu 
kulttuuri ja siitä pidetään kiinni.

Vapaa-ajalla harrastan kuoroa ja 
kansantanssia. Arkeen verrattuna kan-
santanssi on hyvin erilainen maailma.
Parasta tanssissa on, kun voi ilmaista 
itseään kehollisesti ja harrastaa samalla
liikuntaa. Kansantanssi ja kuoro ovat 
sosiaalisia harrastuksia. Laulaminen
on sopiva sekoitus itsensä ilmaisua ja 
yhteisöllisyyttä, lisäksi lauluilla pääsee 
erilaisiin tunnelmiin ja mielenmaisemiin. 
Harrastusteni kautta saan ajatukset 
aivan muualle sairaalamaailmasta.”

Minua
innostaa

Juttusarjassa työkaverimme 
kertovat inspiraation lähteistään.

TOMMI
TÖRÖNEN

sairaanhoitaja
osasto 40

KUVA TIINA MÄKI
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Aiemmin yöhoitaja tulosti noin 
15 osaston tilauksiin liittyvät tarrat 
pinoksi aamukierrolle lähteville.  
Näytteenottajat tutustuivat tarro-
jen kautta pyyntöihin, keräsivät 
tarvittavat putket mukaan ja lähti-
vät kierrolle. Näytteenoton jälkeen 
he palasivat laboratorioon kirjaa-
maan näytteet tietojärjestelmään 
ja kuittaamaan näytteet otetuiksi. 
Kun uusia tilauksia laboratorioon 
tuli, he lähtivät uudelleen osastoille 
tai päivystykseen näytteenottoon.

Sujuvasti ja ajantasaisesti
Nyt työtä tehdään kännykkäso-
velluksen avulla reaaliaikaisesti. 
Tarrat putkiin tulostetaan kannet-
tavalla kämmentulostimella ja 
näytteenotto kuitataan tehdyksi 
jo osastoilla heti näytteenoton 

Mobiilinäytteen-
otosta hyvät 
kokemukset
Kokkolan NordLab siirtyi mobiili-
näytteenottoon Keski-Pohjanmaan 
keskussairaalan vuodeosastoilla ja 
päivystyksessä marraskuun lopulla. 
Kokemukset ovat hyvin myönteiset. 

Askeleet 
vähenivät ja 
kirjaaminen 

helpottui.

TEKSTI HANNELE LAMUSUO

Mobiilinäytteenotto säästää ja 
sujuvoittaa näytteenottajien 
työaikaa ja tehostaa työkäy-

täntöjä. Todennäköisesti näytteiden
tuloksetkin saadaan aiempaa nope-
ammin, koska uusi menetelmä jousta-
voittaa laboratorionhoitajien työtä ja
yksi työvaihe on jäänyt kokonaan 
pois. Analyysin nopeutumisesta ei
vielä ole tutkittua tietoa.

Aluelaboratoriojohtaja, ylikemisti
Jukka Saarimies kertoo, että Kokko-
lan NordLabissa mobiilinäytteen-
otto otettiin kerralla käyttöön sekä 
kiertonäytteenotossa että kierron 
ulkopuolisessa näytteenotossa. 

”Kahdessa kuukaudessa ketterä
työtapa on otettu niin omaksi, että 
siitä tuskin enää luovuttaisiin”, Saari-
mies sanoo. Mobiilinäytteenotto on
koettu viime vuoden parhaimmaksi
toiminnalliseksi uudistukseksi Keski-
Pohjanmaan keskussairaalan labora-
toriossa.

Mobiilinäytteenotto on vähentä-
nyt hoitoyksiköiden ja laboratorion 
välistä kävelyä. Se on nopeuttanut
näytteiden saamista analyysiin. 
Sovellus on koettu käyttäjäystä-
välliseksi, ja se on lisännyt vuorossa
olevien laboratorionhoitajien välistä
vuorovaikutusta kiertojen ja päivys-
tysnäytteenoton aikana.

jälkeen. Tämä säästää laboratorionhoi-
tajien askelia ja erillinen kirjaamistyö
laboratoriossa kierron jälkeen on
jäänyt kokonaan pois.

”Mobiilissa nähdään pyyntöjen
ajantasainen tilanne koko ajan. Jos 
näytepyyntöjä tulee kierron aikana, 
tieto tilauksesta näkyy mobiilissa heti. 
Kiertäjät voivat hoitaa uudet tilaukset
päivystysnäytteinä mahdollisesti jo 
kierron aikana tai heti sen jälkeen.”

Saarimies kertoo, että sovelluksessa 
olevalla viestitaululla voidaan välittää 
tietoa kaikkiin mobiileihin. Kiertäjät 
voivat sopia joustavasti uusien pyyntö-
jen hoitamisesta keskenään. 

”Myös ruuhkatilanteessa oleva näyt-
teenottaja voi pyytää muilta apua.
Vuorovaikutteisuus helpottaa merkit-
tävästi sekä kiertonäytteen ottoa että
kierron ulkopuolista näytteenottoa.”

Polikliiniset näytteenotot hoidetaan
Keski-Pohjanmaan keskussairaalas-
sa aiemman käytännön mukaisesti.
Muissa NordLabin yksiköissä mobiili-
näytteenottoa ei vielä ole tässä laajuu-
dessa otettu käyttöön.
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Uutisia
lyhyesti

OYS:ssa on jälleen otettu käyttöön uusia digihoitopolkuja.
Uniapnean, aknepotilaan ja nivelreumaan sairastavien
digihoitopolkujen tavoitteena on luoda selkeä ja helppo-
käyttöinen kanava potilaan kokonaishoidon tueksi ja vuoro-
vaikutuskanavaksi. Uusia sähköisiä hoitopolkuja on tulossa
 jälleen käyttöön alkuvuodesta.

Terveyskylä.f i -palvelun osana toimivia digihoitopolkuja 
on OYS:lla nyt toistakymmentä. Niiden käyttöaste ja käyttö-
kokemus ovat hyviä. Yli puolet käyttäjistä on yli 60-vuotiaita.

  Terveyskylän kävijämäärät OYS-ervassa kasvoivat koko 
viime vuoden ajan tasaisesti. Marraskuussa kävijöitä oli noin 
2600 joka päivä eli yhteensä lähes 80 000  kuukaudessa. 

Myös sähköinen esitietolomake laajenee vähitellen koko
sairaalaan. Se otettiin käyttöön viime vuonna yhdessä yksi-
köissä ja noin 70 prosenttia digikyselyn saaneista tarttuu
tähän mahdollisuuteen.

Digihoitopolut 
potilaiden mieleen

Seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden
tukikeskus aloitti toimintansa naisten-
tautien poliklinikan omana toimintana 
helmikuun alussa. Keskus on tarkoitet-
tu 16-vuotiaille tai sitä vanhemmille
uhreille sukupuolesta riippumatta,
silloin kun seksuaaliväkivallan koke-
muksesta on alle kuukausi.  

Tukikeskus on matalan kynnyksen
yksikkö, jonne Oulun seudulla asuva 
voi hakeutua itse, omaisten kanssa 
tai viranomaisen ohjaamana. Tärkeää 
on, että myös OYS:n ammattilaiset 
alkavat ohjata potilaitaan tukikeskuk-
sen palvelujen piiriin. ”On erittäin 
tärkeää, että uhri kohdataan ja hän-
tä kuunnellaan, jotta hän pääsee 
nopeasti tarkoituksenmukaiseen 
hoitoon ja psykososiaalisen avun 
piiriin”, toteaa tukikeskuksen vas-
taava erikoislääkäri Sari Pelkonen.

Pelkonen arvioi, että tuen tarve on 
Oulussa merkittävä ja seri-hoitajalle 
tullee vuosittain vähintään noin 150 
hoitokontaktia. Todennäköisesti suurin 
asiakasryhmä on 20-24-vuotiaat naiset. 

Tukikeskus toimii ympärivuorokau-
tisesti. Tehtävään koulutetut ja toimin-
taa koordinoivat hoitajat vastaavat
päivystysnumeroon (050 5643 769) 
arkena ja viikonloppuisin. Virka-aikaan
asiakas voi hakeutua suoraan naisten
tautien poliklinikalle ja muina aikoina
yhteispäivystykseen. Päivystyksestä 
otetaan yhteyttä päivystävään seri-
hoitajaan. 

Keskuksen moniammatillisessa 
tiimissä ovat mukana lääkärit, sosiaa-
lityöntekijät, sairaalapastori ja psyko-
sosiaaliset palvelut sekä kunnat ja 
järjestöt. Kumppaneina ovat poliisi ja 
hätäkeskus, Tyttöjen ja Poikien talo,
rikosuhripäivystys, kriisikeskus, Tuki-
nainen ja Tietoiseksi-hanke.

Seksuaaliväkivallan kohdanneiden
tukikeskuksen perustaminen perus-
tuu Euroopan neuvoston sopimuk-
seen naisiin kohdistuvan väkivallan
sekä perheväkivallan ehkäisystä ja
torjumisesta. Sopimus velvoittaa
yliopistollisen sairaalan järjestä-
mään lääketieteellisen, oikeuslää-
ketieteellisen ja psykiatrisen tuen
yhdestä paikasta. 

Seri-
tukikeskus 
aloitti Vuoden 2019 loppuun mennessä OYS on siirtynyt

katkeamattoman lääkehoidon malliin, jota on 
kehitetty Esko-potilastietojärjestelmän pohjalle. 

Lääkärit tekevät lääkehoitomääräyksen suoraan 
Eskon lääkehoito-osioon, josta sairaanhoitaja tai 
farmaseutti näkevät muutokset, kuten annoksen 
lisäämisen tai lääkkeen poistamisen reaaliaikaisesti. 

Lääkehoidon koordinaattori Sami Sneck sanoo, että 
paperille tulostettujen reseptien ja lääkelistojen pois-
jäänti vähentää tiedonkatkoksia, mikä puolestaan 
parantaa potilasturvallisuutta. Katkeamattoman lää-
kehoidon onnistumista hän pitää Esko-potilastieto-
järjestelmän ansiona.

”Katkeamattomassa lääkehoidossa on vielä paljon
kehitettävää ja kehitystyö onnistuu, jos kaikki osallis-
tuvat siihen omalta osaltaan.” 

Käynnissä on myös STM:n käynnistämä projekti, joka
määrittelee valtakunnallisesti katkeamattoman lääke-
hoidon keskeiset toiminnot. 

”Mitä muutoksia tarvitaan vaikkapa lainsäädäntöön, 
joka edesauttaa lääkehoidon katkeamattomuutta.”

Sami Sneck sanoo, että eri yliopistosairaaloissa lääke
hoidon katkeamattomuutta on viety eteenpäin eri näkö-
kulmista. Kuopio on pitkällä älykkäiden lääkekaappien
kehitystyössä, ja myös TAYS integroi potilastietojärjes-
telmää älykkäisiin lääkekaappeihin.

”OYS-erva on osaltaan pidemmällä kuin moni muu, 
mikä johtuu isosti meidän erinomaisesta Esko-poti-
lastietojärjestelmästä. Tässä näkyy se, että olemme 
voineet tehdä kehitystyötä yhdessä potilastietojärjes-
telmän kehityksen kanssa.”

Tieto kulkee 
lääkehoidossa
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Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) 
hallitus on valinnut uudeksi Oulun yliopistollisen 
sairaalan hallintoylilääkäriksi lääketieteen tohtori,
radiologian erikoislääkäri Terhi Nevalan.

Hän on suorittanut sosiaali- ja terveysjohtamisen
executive MBA -tutkinnon ja työskennellyt PPSHP:ssa
vuodesta 2002 lähtien, viimeksi hallinnollisen osasto-
nylilääkärin tehtävässä kuvantamisen toimialueella.
Vs. hallintoylilääkärinä hän on työskennellyt syksystä
2018 lähtien.

”Hallintoylilääkärin tehtävät painottuvat erikois-
sairaanhoidon palvelujen kehittämiseen, tiedon 
tuotantoon ja analytiikkaan sekä lääkäreiden perus- 
ja erikoistumiskoulutuksen koordinointiin”, toteaa 
Nevala. ”On hienoa päästä kehittämään yhden 
Suomen parhaimman yliopistosairaalan toimintaa”.

Hallintoylilääkäriksi 
Terhi Nevala

Osastonhoitaja Mailis Mäkelä, TtT, palkittiin
Vuoden 2019 hoitotyön johtajana. Kollegoi-
densa ja työyhteisönsä arvostama Mailis 
Mäkelä työskentelee lasten kirurgian ja
gastroenterologian yksikössä. 

Palkintoraadin perusteluissa Mäkelää 
kuvataan hoitotyön johtajana, joka kyke-
nee hallitsemaan laajoja asiakokonaisuuk-
sia, tunnistamaan kehittämiskohteita ja 
toimimaan taitavana muutosjohtajana. 

”Hän on osallistava esimies ja hänellä
on erinomainen kyky organisoida asioita
siten, että tulosta syntyy.  Hän on tavoit-
teellinen ja inhimillinen johtaja, joka 
löytää alaistaan parhaat puolet potilaan 
ja asiakkaan hoidon yhteiseksi hyväksi.”

Mäkelän pitkäjänteisyydestä ja kyvyk-
kyydestä kertovat muun muassa suuret 
projektit OYS:ssä, kuten sairaalasuunnit-
telu, työhyvinvoinnin uranuurtajuus ja 
lasten päiväsairaalakonseptin luominen.

Mailis Mäkelä 
on Vuoden 
hoitotyön johtaja

Jouluaattona joulupukkikeikkaa tehnyt Jarkko Vimpari, 
toinen vasemmalta, lahjoitti saadut rahat nuorisopsykiat-
rialle. Kuvassa Jarkko Vimparin lisäksi vasemmalta Minna 
Dahlström, Mauri Koskela, Petri Huovinen ja Samuli Aikio.

Uutisia
lyhyesti

Oulun yliopiston kirjasto on tarjonnut kirjasto-
palvelut myös Oulun ammattikorkeakoululle 1. 
helmikuuta lähtien. Kesän 2020 aikana yliopiston 
kirjaston toimipisteiden määrä vähenee neljään, 
kun Teuvo Pakkalan kadun ja Kotkantien kirjastot 
sulkevat ovensa. Syksystä alkaen toiminnassa ovat 
Tiedekirjasto Pegasus, Lääketieteen kirjasto, Sosiaali-
ja terveysalan kirjasto sekä Oulaisten oppimiskeskus.

Oulun yliopiston kirjaston ja Oamkin kirjaston kirja-
kokoelmat yhdistetään samaan tietokantaan syksyllä
uuden kirjastojärjestelmän käyttöönoton myötä.

Taustalla on Oulun ammattikorkeakoulun muutto 
Linnanmaan kampukselle. Pääosa ammattikorkea-
koulun opetuksesta ja toiminnoista muuttaa Linnan-
maalle elokuuhun 2020 mennessä.

Kirjastopalvelut 
muuttuvat
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MA 24.2. | KE 26.2. | PE 28.2.
klo 11.30-12.30
Harvinaissairauksien viikon tietoiskut

Lisätietoja intrassa
Paikka: Kontinkankaan kampus, 
Aapistie 7A, Tellus-tila

MA 20.3. klo 8-16
Autismin kirjo-käyttäytymisen haasteet 
Paikka: OYS, luentosali 3 (B1)

Ilmoittautumiset 10.3. mennessä 
https://link.webropolsurveys.
com/S/AFECF69272CB5DC6

TO 30.4. MENNESSÄ
Toimitettava virkistysmatkojen 
määräraha-avustukset (1.1.-30.6.2020) 

Kiitokset
LÄHETÄ KIITOKSET 
SÄHKÖPOSTILLA: 
toimisto@plusmark.fi 
TAI VIESTILLÄ NUMEROON: 
+358 44 729 8318

Tapahtuma-
kalenteri

Kuulolla

Lämmin kiitos kaikille minua 
muistaneille jäätyäni pois 
työelämästä.  

Hyvää jatkoa toivottaen,

Riitta Piri

Lastenpsykiatrian henkilökunta 
ja potilaat kiittävät joulun aikaan 
Lastenpsykiatriaa muistaneita 
lahjoittajia Innomentarium Oy ja  
Asianajotoimisto Norra Oy. 

Innomentarium Oy:sta Tiina Kilpeläinen,
Jouni Rajavaara ja Raija Kilponen sekä 
lastenpsykiatrialta Sirpa Juntunen ja 
Hanna Ebeling.

Asianajotoimisto Norra Oy stä Antti-Pekka 
Keränen ja Minna Pyyhtiä (oikealla) sekä 
lastenpsykiatrialta Perttu Säilynoja, 
Sirpa Juntunen ja Hanna Ebeling.

Kesärekrytointi on täydessä vauhdissa. Tänä kevää-
nä kesätyötekijät valitaan sähköisellä menettelyllä.
Haku avautui tällä kertaa jo joulukuun alussa ja 
valinnat tehdään sähköisen hakemusmenettelyn 
kautta. Uudistuksen vuoksi perin-
teistä Kesärekry-tapahtumaa 
ei tänä vuonna järjestetä.

Hoitotyön kesäsijaisia 
tarvitaan yli 400. Määrä 
on pysytellyt usean 
vuoden samana. 

Hoitotyön rekry-
toinnin tueksi on 
tehty kaksi videota ja 
videotuotantoa jatke-
taan vielä. Aiemmin 
on tehty myös OYS:n 
uratarina-videoita.

Kesärekrytointi 
sähköisenä
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Ristikon ratkaisu
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Kokoukset, TYKY & TYHY- päivät 
Ravintola Nallikarissa!

www.ravintolanallikari.fi

Järjestä koulutukset ja kokoukset Nallikarin 
inspiroivissa maisemissa.
Täyden palvelun kokouspaketit aikaisesta 
aamusta myöhäiseen iltaan.

Kokouspaketti sisältää kokouspäivän 
tarjoilut, tilavuokran ja edistyneen 
kokoustekniikan, sekä teknisen tuen.

Kokouspaketeissa huomioidaan ppshp:n hinnat!
 Pyydä tarjous: 044 515 1500, 
myynti@ravintolanallikari.fi

Ravintola Nallikariin

Kasarmintie 13b, 90130 Oulu | p. 020 757 4700
www.lasaretti.com | lasaretti@lasaretti.com 

Järjestä kokous tai koulutus 
Lasaretissa!

Lasaretista löydät erilaisia, toimivia kokoustiloja 
5–340 henkilölle. Uudet tilamme ovat:

- Puisto-sali 24–84 henkilölle
- Pato-sali 16–38 henkilölle.

Lounas tarjoillaan upeiden maisemien äärellä Joki-salissa! 

Tutustu tarkemmin ja tee varaus tilaan, 
jossa viihtyy varmasti!

Oulun 11. Kastellin Apteekki
Kumpulantie 1, 90230 OULU  •  (08) 330 033

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 ilmaista parkkitilaa.

Palvelemme:
ma–la 8–21 • su ja pyhät 10–18
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Vahvista asemaasi ja  
kilpailukykyäsi työmarkkinoilla

Lisätietoa hausta ja opinnoista 

www.oulu.fi/taydennyskoulutus

Ratkaisukeskeinen 
kouluttajapsykoterapeuttikoulutus

Oulu / Helsinki 2020 – 2022
Hakuaika päättyy 29.2.2020

Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus
Oulu 2020 – 2022

Hakuaika päättyy 30.4.2020

Työyhteisösovittelijakoulutus  
Oulu 2020 – 2021

Hakuaika päättyy 31.8.2020

Moniammatilliset sosiaali- ja  
terveydenhuollon johtamisopinnot

Oulu 2020 – 2021
Hakuaika päättyy 31.8.2020

Traumapsykoterapeuttikoulutus
Tampere 2021 – 2024

Hakuaika päättyy 30.9.2020

Psykodynaaminen  
aikuispsykoterapeuttikoulutus

Oulu 2021 – 2024
Hakuaika päättyy 30.9.2020




